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ET APPARAAT UIT IN 
N Houd u aan alle mogelijke 
maatregelen. Draadloze 
kan storingen veroorzaken 
n.

ET APPARAAT UIT TIJDENS 
N Gebruik het apparaat niet in een 
ion. Gebruik het apparaat niet in 
 van brandstof of chemicaliën.

ET APPARAAT UIT IN DE 
 EXPLOSIEVEN Houd u aan 

ke beperkende maatregelen. 
 apparaat niet waar explosieven 
ruikt.

ET APPARAAT VERSTANDIG 
 apparaat alleen in de posities die 
tdocumentatie worden uitgelegd. 
enne niet onnodig aan.

 ONDERHOUD Dit product mag 
deskundigen worden geïnstalleerd 
rd.
Voor uw veiligheid
Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van 
de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de 
volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.

SCHAKEL HET APPARAAT ALLEEN IN ALS 
HET VEILIG IS Schakel het apparaat niet 
in als het gebruik van mobiele telefoons 
verboden is of als dit storing of gevaar 
zou kunnen opleveren.

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

STORING Alle draadloze apparaten kunnen 
gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking 
van het apparaat negatief beïnvloeden.

SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN 
ZIEKENHUIZEN Houd u aan alle mogelijke 
beperkende maatregelen. Schakel het apparaat 
uit in de nabijheid van medische apparatuur.

SCHAKEL H
VLIEGTUIGE
beperkende 
apparatuur 
in vliegtuige

SCHAKEL H
HET TANKE
benzinestat
de nabijheid

SCHAKEL H
BUURT VAN
alle mogelij
Gebruik het
worden geb

GEBRUIK H
Gebruik het
in de produc
Raak de ant

DESKUNDIG
alleen door 
of gereparee
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aat
at in deze handleiding 
gekeurd voor gebruik in het 

- en UMTS 2100-netwerk. 
 serviceprovider voor meer 
n.

 de functies van dit apparaat aan 
dig lokale gebruiken, privacy en 
eren, waaronder auteursrechten. 

smaatregelen kunnen 
 afbeeldingen, muziek 
dere inhoud worden gekopieerd, 
of doorgestuurd.

 internetverbindingen en 
den. Net als computers kan 
an virussen, schadelijke 
ingen, en andere schadelijke 
 en open boodschappen, 
zoeken, download content en 
en van betrouwbare bronnen. 
an antivirussoftware met een 
en het gebruik van een firewall 
t apparaat te verbeteren.
TOEBEHOREN EN BATTERIJEN Gebruik 
alleen goedgekeurde toebehoren en batterijen. 
Sluit geen incompatibele producten aan.

WATERBESTENDIGHEID Het apparaat 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 opgeslagen.

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

ALARMNUMMER KIEZEN Controleer 
of de telefoonfunctie van het apparaat 
ingeschakeld en operationeel is. Het 
toetsenblok is alleen actief in de opengeklapte 
modus. Druk zo vaak als nodig is op de 
end-toets om het scherm leeg te maken en 
terug te keren naar de stand-by modus. Voer 
het alarmnummer in en druk op de beltoets. 
Geef op waar u zich bevindt. Beëindig het 
gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming 
hebt gekregen.

Over dit appar
Het draadloze apparaat d
wordt beschreven, is goed
EGSM 900-, 1800-, 1900
Neem contact op met uw
informatie over netwerke

Houd u bij het gebruik van
alle regelgeving en eerbie
legitieme rechten van and

Auteursrechtbescherming
verhinderen dat bepaalde
(inclusief beltonen) en an
gewijzigd, overgedragen 

Dit apparaat ondersteunt
andere verbindingsmetho
uw apparaat blootstaan a
boodschappen en toepass
inhoud. Wees voorzichtig
accepteer verbindingsver
accepteer installaties alle
Overweeg de installatie v
periodieke updateservice 
om de beveiliging van he
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ten
en gebruiken, moet u zijn 
ieder van een draadloze 
van de functies vereisen speciale 
uncties zijn niet op alle netwerken 
 netwerken waar u specifieke 
iceprovider moet treffen 
aken van de netwerkdiensten. 

 u instructies geven en uitleggen 
mige netwerken gelden 

ruik van netwerkdiensten negatief 
 bieden sommige netwerken 
r bepaalde taalafhankelijke tekens 

viceprovider verzocht heeft om 
 schakelen of niet te activeren in 
al worden deze functies niet in het 
weergegeven. Uw apparaat kan 
 speciale configuratie, zoals 
amen, menuvolgorde en 

oor meer informatie contact 
der.

t WAP 2.0-protocollen (HTTP 
 TCP/IP-protocollen. Sommige 
at, zoals MMS, browsen, e-mail 
 inhoud met de browser of via 
0

 Waarschuwing: Als u andere functies van dit 
apparaat wilt gebruiken dan de alarmklok, moet het 
apparaat zijn ingeschakeld. Schakel het apparaat niet 
in wanneer het gebruik van draadloze apparatuur 
storingen of gevaar kan veroorzaken.

De kantoortoepassingen ondersteunen gebruikelijke 
functies van Microsoft Word, PowerPoint en Excel 
(Microsoft Office 2000, XP en 2003). Niet alle 
bestandsindelingen kunnen worden bekeken of gewijzigd.

Tijdens de bediening, zoals een actieve sessie voor 
het delen van video of een snelle gegevensverbinding, 
kan het apparaat warm aanvoelen. In de meeste gevallen 
is dit normaal. Als u vermoedt dat het apparaat niet 
goed werkt, brengt u dit naar het dichtstbijzijnde 
bevoegde servicepunt.

Uw apparaat beschikt mogelijk over vooraf geïnstalleerde 
bookmarks of links waarmee u toegang krijgt tot 
websites van derden die niet met Nokia verbonden zijn. 
Nokia ondersteunt deze sites niet en draagt er geen 
aansprakelijkheid voor. Als u deze sites wilt bezoeken, 
moet u op het gebied van beveiliging of inhoud dezelfde 
voorzorgsmaatregelen treffen als die u voor andere 
sites treft.

Netwerkdiens
Om de telefoon te kunn
aangemeld bij een aanb
verbindingsdienst. Veel 
netwerkfuncties. Deze f
beschikbaar. Er zijn ook
regelingen met uw serv
voordat u gebuik kunt m
Uw serviceprovider kan
hoeveel het kost. Bij som
beperkingen die het geb
kunnen beïnvloeden. Zo
geen ondersteuning voo
en diensten.

Het kan zijn dat uw ser
bepaalde functies uit te
uw apparaat. In dat gev
menu van uw apparaat 
ook beschikken over een
veranderingen in menun
pictogrammen. Neem v
op met uw serviceprovi

Dit apparaat ondersteun
en SSL) die werken met
functies van dit appara
en het downloaden van
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r de beschikbaarheid van 
. Trek altijd aan de stekker 
u toebehoren losmaakt.
MMS, vereisen netwerkondersteuning voor 
deze technologieën.

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

Toebehoren, batterijen en laders
Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader 
voordat u de batterij verwijdert.

Controleer het modelnummer van uw lader voordat u deze 
bij dit apparaat gebruikt. Dit apparaat is bedoeld voor 
gebruik met de volgende voedingsbronnen: DC-4-, AC-3- 
of AC-4-lader, of een AC-1-, ACP-8-, ACP-9-, ACP-12-, 
LCH-8-, LCH-9- of LCH-12-lader indien gebruikt met 
de CA-44-adapter die bij het apparaat wordt geleverd.

Dit apparaat moet worden gebruikt met een batterij van 
het type BL-5F.

 Waarschuwing: Gebruik alleen batterijen, laders 
en toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor 
gebruik met dit model. Het gebruik van alle andere 
typen kan de goedkeuring of garantie doen vervallen 
en kan gevaarlijk zijn.

Vraag uw leverancier naa
goedgekeurde toebehoren
en niet aan het snoer als 
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Verbinding maken

Gebruik het apparaat in 2G- en 3G-netwerken. Zie ’Over dit 
apparaat’ op pag. 9.

Gebruik Bluetooth-technologie bijvoorbeeld om bestanden 
over te brengen en verbinding te maken met compatibele 
toebehoren. Zie ’Bluetooth-connectiviteit’ op pag. 99.

Gebruik infrarood om bijvoorbeeld gegevens over te 
brengen en te synchroniseren tussen compatibele 
apparaten. Zie ’Infraroodverbinding’ op pag. 103.

Gebruik een WLAN-netwerk om verbinding te maken met 
internet en WLAN-apparaten. Zie ’WLAN’ op pag. 96.

Gebruik de Nokia-verbindingskabel CA-53 om verbinding 
te maken met compatibele apparaten, zoals printers 
en pc's. Zie ’Gegevenskabel’ op pag. 99. Gebruik de 
Nokia-videokabel CA-64U om verbinding te maken met 
een compatibele tv. Zie ’Tv-configuratie’ op pag. 106.

Gebruik een compatibele miniSD-kaart om bijvoorbeeld 
gegevens over te brengen of een back-up van gegevens 
te maken. Zie ’Geheugenkaart’ op pag. 22.

2G en 3G

Bluetooth

WLAN

USB en TV OUT

geheugenkaart
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jn, of tijdens het opladen. 
 127 als u de instellingen 
 bekijken of wijzigen. 
m een geluidsclip te beluisteren, 

s beschikt u op het coverscherm 
formatie. In de weergave van de 
ogelijkerwijs de symbolen van de 
, tijdinformatie, statussymbolen 
e profiel (als dit een ander profiel 
ia music player naar een 
n volumebalken en gegevens 

ers weergegeven. Gebruik de 
t voor afspelen, onderbreken, 
ip afspelen en om het volume 
n.

ichtgeklapte modus gebruikt, 
iet weergegeven op het 
aantal vooraf ingestelde 
, frequentie en locatiegegevens. 
 het coverscherm weergegeven. 
n de zijkant om het geluid aan 

al te veranderen en nieuwe 
Uw Nokia N93i
Modelnummer: Nokia N93i-1

Hierna aangeduid als de Nokia N93i.

Modi
Het apparaat heeft vier mechanische modi die zeer 
geschikt zijn voor verschillende toepassingen: dichtgeklapt 
om het apparaat makkelijk te kunnen meenemen, 
opengeklapt voor gebruik als gewone mobiele telefoon, 
beeldbewerking om videobeelden op te nemen en foto's 
te maken en weergave om uw afbeeldingen en video's te 
bekijken. Als u tussen de modi wilt schakelen, draait u de 
cover en het draaiasscherm. Er treeft een korte time-out op 
voordat een modus wordt geactiveerd.

Dichtgeklapte modus
Wanneer de cover wordt gesloten, 
wordt het hoofdscherm gedeactiveerd 
en wordt het coverscherm verlicht. 
Actieve gesprekken worden beëindigd, 
tenzij de luidspreker wordt gebruikt 
of een compatibele hoofdtelefoon is 
aangesloten. De coverindicator brandt 
als er gemiste oproepen, e-mailberichten 

of ongelezen berichten zi
Zie ’Coverdisplay’ op pag.
van het coverscherm wilt
Als u de speler gebruikt o
blijft deze doorspelen.

In de dichtgeklapte modu
over een klok en statusin
stand-by modus ziet u m
signaalsterkte en de accu
en de naam van het actiev
is dan Algemeen). Als u v
geluidsclip luistert, worde
over de gespeelde numm
bladertoets aan de zijkan
volgende/vorige geluidscl
harder of zachter te zette

Als u Visual Radio in de d
wordt de visuele inhoud n
coverscherm. U kunt een 
zenders opslaan op naam
Deze informatie wordt op
Gebruik de bladertoets aa
of uit te zetten, het kana
kanalen te zoeken.
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modus 
d: het 
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et menu. 

 wordt 
 cover niet 
cover wordt tot ongeveer 
als u op de afbeelding ziet. 
rder te openen.

smodus
90 graden 
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Agenda- en kloksignalen en notities voor gemiste 
oproepen en nieuwe ontvangen berichten worden 
eveneens weergegeven. Als u ontvangen SMS-berichten, 
en de tekst- en afbeeldingsobjecten van ontvangen 
multimediaberichten wilt weergeven, klapt u de telefoon 
open en bekijkt u de berichten op het hoofdscherm.

Binnenkomende oproepen worden aangeduid met het 
gebruikelijke signaal en een notitie. Selecteer in de 
instellingen voor het coverscherm Antwrd bij openen tel. 
om een oproep te beantwoorden wanneer u de telefoon 
openklapt. Als er een compatibele hoofdtelefoon op het 
apparaat is aangesloten, drukt u op de antwoordtoets op 
de hoofdtelefoon. Zie ’Coverdisplay’ op pag.127 als u de 
instellingen wilt wijzigen.

Open de cover als u wilt bellen of het menu wilt gebruiken.

Druk op de flashtoets aan de zijkant van het apparaat 
als u de flash als flitslicht wilt gebruiken. Bedien het 
flitslicht als volgt:
• Druk eenmaal op de flashtoets. Het flitslicht wordt 

1,5 seconde geactiveerd.
• Druk tweemaal op de flashtoets. Het flitslicht wordt 

3 minuten geactiveerd of totdat u nogmaals op de 
flashtoets drukt.

• Houd de flashtoets ingedrukt. Het flitslicht wordt 
geactiveerd en blijft aan zolang u de toets ingedrukt 
houdt of totdat er 3 minuten zijn verstreken.

Opengeklapte m
Wanneer u de cover op
wordt de opengeklapte 
automatisch geactiveer
hoofdscherm wordt ver
het toetsenblok is besch
en u hebt toegang tot h
Blader in het menu.

De opengeklapte modus
zelfs geactiveerd als de
volledig is geopend. De 
160 graden geopend, zo
Probeer de cover niet ve

Beeldbewerking
Wanneer u de cover tot 
opent, het apparaat met
naar u toe houdt en de 
omlaag draait zodat he
hoofdscherm naar u toe
wordt de beeldbewerkin
geactiveerd. De hoofdca
wordt geactiveerd en u
beeld zien dat u wilt va
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et apparaat snel optimaal 
dpleeg de desbetreffende 
ruikershandleiding voor meer 
es.

ecteer een toepassing om 
ende toepassingen. Als er 
, is het mogelijk dat toepassingen 
oten. Voordat een toepassing 
iet-opgeslagen gegevens 

htergrond worden uitgevoerd, 
aciteit en neemt de gebruiksduur 

arten, drukt u de opnametoets in 
odus geheel in.
m uw voicemailbox 
len.
ltimediatoepassingen wilt 
iatoets’ op pag. 120.
ijzigen, drukt u op  en 
l.

ussen de profielen Algemeen en 
drukt. Als u twee telefoonlijnen 
In de beeldbewerkingsmodus kunt u video's opnemen en 
foto's maken. Zie ’Camera’ op pag. 26.

In de beeldbewerkingsmodus is het toetsenblok niet actief 
(behalve de menutoets). U kunt gebruikmaken van de 
toetsen voor opname, zoomen, bladeren, cameramodus 
en flash (alle aan de zijkant van het apparaat),  en 
de selectietoetsen voor Staand of Liggend naast het 
hoofdscherm.

Weergavemodus
Wanneer u de zijkant van het draaiasscherm omhoog 
draait terwijl de cover is gesloten, wordt de 
weergavemodus geactiveerd. 

Gebruik de 
weergavemodus 
voor het volgende:
• Uw afbeeldingen 

bekijken.
• Foto's en films vanuit 

de galerij activeren 
om diapresentaties 
te bekijken.

• Handsfree videogesprekken plaatsen en tijdens een 
videogesprek live video verzenden. De hoek van het 
scherm aanpassen om een optimale hoek voor de 
secundaire camera te verkrijgen.

Sneltoetsen
Gebruik sneltoetsen om h
te kunnen gebruiken. Raa
hoofdstukken in deze geb
informatie over de functi

Stand-by modus

Houd  ingedrukt en sel
te schakelen tussen geop
onvoldoende geheugen is
automatisch worden gesl
wordt gesloten, worden n
opgeslagen.

Als toepassingen op de ac
vergt dit extra batterijcap
van de batterij af.
• Als u de camera wilt st

de beeldbewerkingsm
• Houd  ingedrukt o

(netwerkdienst) te bel
• Druk op  als u mu

openen. Zie ’Multimed
• Als u het profiel wilt w

selecteert u een profie
• Als u wilt schakelen t

Stil, houdt u  inge
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ijn instellingen voor mobiel 
S- en streaming-instellingen 
 in het apparaat geconfigureerd 
s van de serviceprovider. 

serviceprovider zijn mogelijk 
stalleerd of u ontvangt de 
iceprovider in een SMS-bericht.

m

t de eerste keer aanzet, wordt 
cteer een van de volgende opties:

 meer leren over de functies in 

kunt u diverse instellingen 
 de gids voor aanvullende 
 informatie over de toepassing.

unt u inhoud, zoals contacten 
engen van een compatibel 

t openen, drukt u op  en 
om. U kunt de afzonderlijke 
eren via hun eigen menulocaties.
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hebt, wordt met deze actie geschakeld tussen de 
twee lijnen.

• Als u de lijst met laatst gekozen nummers wilt openen, 
drukt u op .

• Houd de rechterselectietoets ingedrukt als 
u spraakopdrachten wilt gebruiken.

• Als u een verbinding met Diensten wilt starten, 
houdt u  ingedrukt. Zie ’Diensten’ op pag. 92.

Raadpleeg ’Actief standby’ op pag. 118 voor meer 
sneltoetsen die beschikbaar zijn in de stand-by modus.

Tekst en lijsten bewerken
• Als u een item in een lijst wilt markeren, gaat u erheen 

en drukt u tegelijkertijd op  en .
• Als u meerdere items in een lijst wilt markeren, houdt 

u  ingedrukt en drukt u tegelijkertijd op  of . 
Als u de selectie wilt beëindigen, laat 
u achtereenvolgens  of  en vervolgens  los.

• Houd  ingedrukt om letters en woorden te 
selecteren. Druk tegelijkertijd op  of  om tekst 
te markeren. Houd  ingedrukt en kies Kopiëren om 
de tekst naar het klembord te kopiëren. Houd  
ingedrukt en kies Plakken om de tekst in een document 
in te voegen.

Instellingen
In het Nokia-apparaat z
internet en MMS-, GPR
doorgaans automatisch
op basis van de gegeven
De instellingen van uw 
al op het apparaat geïn
instellingen van de serv

Welko

Wanneer u het apparaa
Welkom geopend. Sele

Zelfstudie—Hier kunt u
het apparaat.

Instelwizard—Hiermee 
configureren. Raadpleeg
toepassingen voor meer

Overdracht—Hiermee k
en agenda-items overbr
Nokia-apparaat.

Als u Welkom later wil
kiest u Toepass. > Welk
toepassingen ook benad
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pparaten zijn nu gepaard. 
op pag. 102.
odellen wordt Overdracht 

 naar het andere apparaat. 
verdracht te installeren op het 
lg de instructies op het scherm.

en aan als u een 
ebruikt. Zie ’Infraroodverbinding’ 

kia-apparaat de inhoud die u van 
ilt kopiëren.

rd vanuit het geheugen en vanaf 
kaart (indien geplaatst) van het 
overeenkomende locatie in uw 
heugenkaart (indien geplaatst). 
et kopiëren, is afhankelijk van 

. U kunt het kopiëren annuleren 

 van een eerdere overdracht wilt 
e hoofdweergave Overdr.log. 

ien waarvan u gegevens 
ebracht, selecteert 
lefoons.
Inhoud van een ander 
apparaat overdragen

U kunt inhoud, zoals contactgegevens en agenda-items, 
kopiëren van een compatibele Nokia-telefoon naar uw 
Nokia-apparaat via een Bluetooth- of infraroodverbinding. 
Het soort inhoud dat kan worden gekopieerd, is afhankelijk 
van het type telefoon.

U kunt de SIM-kaart in het andere apparaat plaatsen. 
Wanneer het Nokia-apparaat wordt ingeschakeld 
zonder SIM-kaart, wordt het profiel Offline automatisch 
geactiveerd.
Inhoud overbrengen
1 Druk op  en selecteer Instrum. > Overdracht.
2 Kies Doorgaan in de informatieweergave.
3 Geef aan of u een Bluetooth- of infraroodverbinding 

wilt gebruiken om de gegevens over te brengen. 
Beide apparaten moeten het geselecteerde 
verbindingstype ondersteunen.

4 Als u Bluetooth-connectiviteit selecteert en u wilt 
dat het Nokia-apparaat zoekt naar apparaten met 
Bluetooth-connectiviteit, kiest u Doorgaan. Selecteer 
het andere apparaat in de lijst. U wordt gevraagd 
een wachtwoord in te voeren op uw Nokia-apparaat. 
Voer een code in (1-16 cijfers) en selecteer OK. 
Voer dezelfde code ook in op het andere apparaat 

en selecteer OK. De a
Zie ’Apparaten paren’ 
Bij sommige telefoonm
als bericht verzonden
Open het bericht om O
andere apparaat en vo
Sluit de twee apparat
infraroodverbinding g
op pag. 103.

5 Selecteer vanaf uw No
het andere apparaat w

De inhoud wordt gekopiee
de compatibele geheugen
andere apparaat naar de 
Nokia-apparaat en de ge
De tijd die nodig is voor h
de hoeveelheid gegevens
en later doorgaan.

Als u de logboekgegevens
bekijken, selecteert u in d

Als u de apparaten wilt z
hebt gekopieerd of overg
u in de hoofdweergave Te
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l gehoorapparaat aangesloten 

bele teksttelefoon aangesloten 

roep actief. 

DGE-pakketgegevensverbinding 

DGE-pakketgegevensverbinding 

f EDGE-pakketgegevensverbinding 

etgegevensverbinding beschikbaar.

etgegevensverbinding actief.

akketgegevensverbinding in 

naar WLAN-netwerken 
n WLAN-netwerk beschikbaar. 
.

rbinding actief in een netwerk met 

binding actief in een netwerk 

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

 Het apparaat wordt gebruikt in een UMTS-netwerk 
(netwerkdienst).

 Er staan één of meer ongelezen berichten in de 
map Inbox in Berichten.

 U hebt nieuwe e-mail ontvangen in de 
externe mailbox.

 De map Outbox bevat berichten die nog niet 
zijn verzonden.

 U hebt oproepen gemist.

 Wordt weergegeven als Beltoontype is ingesteld 
op Stil.

 De toetsen van het apparaat zijn vergrendeld.

 Er is een alarm actief.

 De tweede telefoonlijn wordt gebruikt (netwerkdienst).

 Alle oproepen naar het apparaat worden 
doorgestuurd naar een ander nummer. Als u twee 
telefoonlijnen hebt (netwerkdienst), is  
het symbool voor de eerste lijn. Het symbool voor 
de tweede lijn is .

 Er is een compatibele hoofdtelefoon aangesloten 
op het apparaat.

 Er is een compatibe
op het apparaat.

 Er is een compati
op het apparaat.

 Er is een gegevensop

 Er is een GPRS- of E
beschikbaar.

 Er is een GPRS- of E
actief. 

 Er staat een GPRS- o
in de wachtstand.

 Er is een UMTS-pakk

 Er is een UMTS-pakk

 Er staat een UMTS-p
de wachtstand.

 U hebt het zoeken 
ingeschakeld en er is ee
Zie ’WLAN’ op pag. 133

 Er is een WLAN-ve
codering.

 Er is een WLAN-ver
zonder codering.

 Bluetooth-connectiv
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idsprekerregeling

en 

r u naar een geluid luistert.

spreker kunt u vanaf een korte 
en zonder dat u het apparaat aan 

ud het apparaat niet dicht bij uw 
reker wordt gebruikt, aangezien 
n zijn. 

r insch. als u tijdens een gesprek 
iken.

on insch. om de luidspreker uit 

oepass. > Klok. Selecteer 
 om een nieuw alarm in te stellen. 
ordt  weergegeven.

hakelen, kiest u Stop en als 
ilt stoppen, kiest u Snooze.
 Er worden gegevens verzonden met behulp van 
Bluetooth-connectiviteit.

 Er is een USB-verbinding actief.

 Er is een infraroodverbinding actief. Als het symbool 
op het apparaat knippert, wordt geprobeerd verbinding te 
maken met het andere apparaat of is de verbinding 
verbroken.

Toetsenbordvergrendeling
Gebruik de toetsenblokvergrendeling om te voorkomen 
dat u per ongeluk toetsen indrukt.

Druk op  als u de verlichting van het scherm wilt 
inschakelen wanneer de toetsenblokvergrendeling is 
ingeschakeld.
• Druk op de linkerselectietoets en vervolgens op  om 

de vergrendeling in te schakelen. Wanneer de toetsen 
vergrendeld zijn, verschijnt  op het scherm.

• Druk op de linkerselectietoets en vervolgens op  
om de vergrendeling op te heffen in de 
opengeklapte modus.

• Als u de vergrendeling van het toetsenblok wilt 
opheffen in de dichtgeklapte modus, houdt u de 
toets voor de cameramodus ingedrukt.

Wanneer het toetsenslot is ingeschakeld, kunt u soms 
wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen. 

Volume- en lu
Druk op  of  als 
u het volume wilt verhog
of verlagen tijdens een 
actieve oproep of wannee

Door de ingebouwde luid
afstand spreken en luister
uw oor moet houden.

 Waarschuwing: Ho
oor wanneer de luidsp
het volume erg luid ka

Kies Opties > Luidspreke
de luidspreker wilt gebru

Selecteer Opties > Telefo
te schakelen.

Klok

Druk op  en selecteer T
Opties > Alarm instellen
Als een alarm actief is, w

Als u het alarm wilt uitsc
u het alarm 5 minuten w
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ldklok wilt openen, opent u Klok en 
eergave Wereldklok kunt u de tijd 
zien.

 toevoegen als u steden aan de 
unt maximaal 15 steden aan de 

lt instellen, bladert u naar een stad 
n huidige stad. De stad wordt 
fdweergave van de klok en de tijd 
aangepast aan de geselecteerde 
ijd juist is en overeenkomt met 

r 

 

mogen om geluiden van buitenaf 
rden beïnvloed. Gebruik de 
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Als het tijdstip voor het alarmsignaal is aangebroken 
terwijl het apparaat is uitgeschakeld, schakelt het 
apparaat zichzelf in en wordt het waarschuwingssignaal 
afgespeeld. Als u Stop selecteert, wordt u gevraagd of 
u het apparaat wilt activeren voor oproepen. Selecteer Nee 
als u het apparaat wilt uitschakelen of Ja als u het 
apparaat wilt gebruiken om te bellen en gebeld te worden. 
Selecteer Ja niet wanneer het gebruik van draadloze 
telefoons storingen of gevaar kan opleveren.

Selecteer Klok > Opties > Alarm uitschakelen om een 
alarm te annuleren.

Klokinstellingen
Kies Klok > Opties > Instellingen als u de instellingen 
voor de klok wilt wijzigen.

Als u de tijd of de datum wilt wijzigen, selecteert u Tijd 
of Datum.

Kies Type klok > Analoog of Digitaal als u de klok wilt 
wijzigen die in de stand-by modus wordt weergegeven.

Als u wilt toestaan dat de tijd-, datum- en 
tijdzonegegevens op het apparaat worden bijgewerkt 
door het netwerk van de mobiele telefoon (netwerkdienst), 
selecteert u Tijd via netw.operator > Automatisch 
aanpassen.

Kies Alarmtoon klok als u het alarmsignaal wilt wijzigen.

Wereldklok
Als u de weergave Were
drukt u op . In de w
in verschillende steden 

Selecteer Opties > Stad
lijst wilt toevoegen. U k
lijst toevoegen.

Als u de huidige stad wi
en kiest u Opties > Mij
weergegeven in de hoo
op het apparaat wordt 
stad. Controleer of de t
de tijdzone.

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

 Waarschuwing: 
Wanneer u de 
hoofdtelefoon 
gebruikt, kan uw ver
te horen negatief wo
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nnen de kaart en het apparaat 
 die op de kaart staan aantasten.

en buiten bereik van 

sen
ovenhoek 
i het 

art 
at de 
 kaart 

innen. 
hoofdtelefoon niet wanneer dit uw veiligheid in 
gevaar kan brengen. 

Polsbandje en bandje 
voor lenskap
Rijg een bandje op de 
aangegeven manier door 
het apparaat en trek het 
vast.

Geheugenkaart
U kunt een compatibele miniSD-
geheugenkaart gebruiken als extra 
opslagruimte om het geheugen te 
besparen op het apparaat. U kunt ook 
een back-up van het apparaat maken 
op de geheugenkaart.

Gebruik alleen compatibele miniSD-kaarten die door 
Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. 
Nokia maakt gebruik van goedgekeurde industriële normen 
voor geheugenkaarten, maar sommige merken zijn 
mogelijk niet helemaal compatibel met dit apparaat zijn. 

Incompatibele kaarten ku
beschadigen en gegevens

Houd alle geheugenkaart
kleine kinderen.
De geheugenkaart plaat
1 Leg uw vinger in de b

van het klepje en draa
klepje opzij.

2 Plaats de geheugenka
in de sleuf. Let erop d
contactpunten van de
daarbij naar beneden 
zijn gericht.

3 Schuif de kaart naar b
U hoort het wanneer 
de kaart vastklikt.

4 Sluit het klepje.
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e gegevens van het 
en geheugenkaart wilt plaatsen, 
ekopie.

naf kaart als u gegevens van de 
stellen in het apparaatgeheugen.

 formatteren
kaart wordt geformatteerd, 
e kaart definitief verloren.

rten zijn voorgeformatteerd. 
zelf eerst formatteren. Raadpleeg 
hterhalen of u de geheugenkaart 
het eerste gebruik.

t formatt. als u een geheugenkaart 
eer Ja om uw keuze te bevestigen.

ste resultaat als u alle nieuwe 
 het Nokia-apparaat formatteert.

dsbeheer

uncties van het apparaat, zoals 
beeldingen, video's, beltonen, 
nten en gedownloade 

heugen gebruikt voor de opslag 
elheid beschikbaar geheugen is 
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De geheugenkaart verwijderen
1 Druk voordat u de kaart uitwerpt op  en kies 

Geheugenkrt verw.. Alle toepassingen worden 
gesloten.

2 Wanneer Verwijder geheugenkaart en druk op 'OK' 
wordt weergegeven, opent u het klepje van de 
geheugenkaartsleuf.

3 Druk op de geheugenkaart om deze los te maken uit 
de sleuf.

4 Verwijder de geheugenkaart. Als het apparaat is 
ingeschakeld, selecteert u OK wanneer wordt gevraagd 
of u de kaart wilt verwijderen.

 Belangrijk: Verwijder de geheugenkaart niet op het 
moment dat er een bewerking wordt uitgevoerd waarbij 
de kaart wordt gebruikt. Wanneer u de kaart tijdens een 
dergelijke bewerking verwijdert, kan schade ontstaan 
aan de geheugenkaart en het apparaat en kunnen 
de gegevens die op de kaart zijn opgeslagen, 
beschadigd raken.

Geheugenkaart

Druk op  en selecteer Instrum. > Geheugen. U kunt een 
compatibele miniSD-geheugenkaart gebruiken als extra 
opslagruimte en voor het maken van back-ups van de 
informatie in het apparaatgeheugen.

Als u een back-up van d
apparaatgeheugen op e
kiest u Opties > Reserv

Kies Opties > Herst. va
geheugenkaart wilt her

Een geheugenkaart
Wanneer een geheugen
gaan alle gegevens op d

Sommige geheugenkaa
Andere kaarten moet u 
uw leverancier om te ac
moet formatteren voor 

Kies Opties > Geh.kaar
wilt formatteren. Select

 Tip! U krijgt het be
miniSD-kaarten met

Bestan

Voor een groot aantal f
contacten, berichten, af
agendanotities, docume
toepassingen, wordt ge
van gegevens. De hoeve
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hoeveelheid beschikbaar 
even in Vrij geheugen.

ol—ruimte vrijmaken
et geheugen op het apparaat 
eheugenkaart bijna vol is.

aken, brengt u gegevens over 
eugenkaart, als u deze hebt. 
 u wilt verplaatsen, kies 

eheugenkaart en selecteer 

ok overbrengen naar een 
eld met de optie voor het 
en in Galerij. Zie ’Een back-up 
 pag. 40. 

e Browser in Nokia PC Suite kunt 
eugens in het apparaat bekijken 
gen.

ijderen om geheugen vrij te 
eh. of de desbetreffende 
rbeeld de volgende items 

ntwerpen en Verzonden in 

ichten in het apparaatgeheugen.
afhankelijk van de hoeveelheid gegevens die al in het 
apparaatgeheugen is opgeslagen.

U kunt een compatibele geheugenkaart gebruiken als extra 
opslagruimte. Geheugenkaarten zijn herschrijfbaar, zodat 
u oude gegevens kunt verwijderen en nieuwe gegevens 
op de geheugenkaart kunt opslaan.

Als u wilt bladeren in bestanden en mappen in het 
apparaatgeheugen of op een geheugenkaart (indien 
geplaatst), drukt u op  en kiest u Instrum. > Best.beh.. 
De weergave van het apparaatgeheugen ( ) wordt 
geopend. Druk op  om de weergave van de 
geheugenkaart ( ) te openen (indien beschikbaar).

Als u bestanden naar een map wilt verplaatsen of kopiëren, 
drukt u tegelijkertijd op  en  om een bestand te 
markeren en kiest u Opties > Verplaats naar map of 
Kopiëren naar map.

Als u naar een bestand wilt zoeken, kiest u Opties > 
Zoeken en het geheugen waarin u wilt zoeken. 
Voer vervolgens een zoektekst in die overeenkomt 
met de bestandsnaam.

Geheugengebruik weergeven
Als u wilt bekijken welke typen gegevens het apparaat 
bevat en hoeveel geheugen wordt gebruikt door de 
verschillende gegevenstypen, kiest u Opties > 

Gegevens geheugen. De 
geheugen wordt weergeg

Geheugen raakt v
U krijgt een melding als h
of het geheugen van de g

Als u geheugen wilt vrijm
naar een compatibele geh
Markeer de bestanden die
Verplaats naar map > G
een map.

U kunt mediabestanden o
compatibele pc, bijvoorbe
overbrengen van bestand
maken van bestanden’ op

 Tip! Met Nokia Phon
u de verschillende geh
en gegevens overbren

Als u gegevens wilt verw
maken, gebruikt u Best.b
toepassing. U kunt bijvoo
verwijderen:
• Berichten uit Inbox, O

Berichten.
• Opgehaalde e-mailber
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jes

r Spelletjes. Kies vervolgens een 
ies > Help voor de spelregels.

ver contextgevoelige Help. 
de toepassing de Help voor de 
penen, kiest u Opties > Help.

 instructies kunt u teruggaan naar 
 achtergrond geopend is door  

en vanuit het hoofdmenu kiest 
cteer de gewenste toepassing 
ponderwerpen te bekijken.

die

rmatie over enkele functies van het 
tudie wilt openen via het menu, 
eert u Toepass. > Zelfstudie en 
jken.
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• Opgeslagen webpagina's.
• Opgeslagen afbeeldingen, video's of geluidsbestanden.
• Contactgegevens.
• Agendanotities.
• Gedownloade toepassingen. 

Zie ook ’Toepassingsbeheer’ op pag. 122.
• Installatiebestanden (.SIS) van toepassingen die u hebt 

geïnstalleerd op een compatibele geheugenkaart. Maak 
eerst een back-up van de installatiebestanden en plaats 
deze op een compatibele pc.

• Andere gegevens die u niet meer nodig hebt.

Downloaden

Downloaden (netwerkdienst) is een mobiele bron voor 
inhoud die beschikbaar is op uw apparaat. U kunt items, 
zoals toepassingen en mediabestanden op internet zoeken, 
downloaden en installeren op uw apparaat. 

Druk op  en selecteer Internet > Downloaden. 
De items zijn in catalogi en mappen van verschillende 
serviceproviders in categorieën verdeeld. Voor sommige 
items moet u misschien betalen, maar u kunt ze doorgaans 
gratis bekijken. Raadpleeg de gids voor aanvullende 
toepassingen voor meer informatie over Downloaden.

Spellet

Druk op  en selectee
spelletje. Selecteer Opt

Help

Het apparaat beschikt o
Als u vanuit een geopen
huidige weergave wilt o

Tijdens het lezen van de
de toepassing die op de
ingedrukt te houden.

Als u de Help wilt open
u Instrum. > Help. Sele
om de bijbehorende hel

Zelfstu

De zelfstudie bevat info
apparaat. Als u de zelfs
drukt u op  en select
de sectie die u wilt beki
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epassingen
gen van Nokia en andere 
unt u optimaal gebruikmaken 
n uw Nokia-apparaat. 
n toegelicht in de gids 
ingen. U vindt deze op de 
gina's van het Nokia-apparaat 
ort of op de lokale 
Nokia-ondersteuning 
en contactgegevens
Kijk op www.nseries.com/support of op de lokale website 
van Nokia voor de nieuwste versie van deze handleiding, 
aanvullende informatie, downloads en services voor uw 
Nokia-product.

Op de website vindt u informatie over het gebruik 
van Nokia-producten en -diensten. Als u contact 
moet opnemen met de klantenservice, raadpleegt 
u de lijst met lokale Nokia-vestigingen op 
www.nokia.com/customerservice.

Voor onderhoudsdiensten neemt u contact op met 
het dichtstbijzijnde Nokia-onderhoudscentrum op 
www.nokia.com/repair.

Aan de slag
Raadpleeg de gids Aan de slag voor informatie over toetsen 
en onderdelen en voor instructies voor hoe u het apparaat 
instelt voor gebruik.

Aanvullende to
Dankzij tal van toepassin
software-ontwikkelaars k
van alle mogelijkheden va
Deze toepassingen worde
voor aanvullende toepass
productondersteuningspa
op www.nseries.com/supp
Nokia-website.
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en
beeldbewerkingsmodus om de 
en. Als de camera nog steeds in 
us staat, gebruikt u de toets voor 
ar de videomodus te schakelen. 
s om de opname te starten. 

 wordt weergegeven en u hoort 
ode opnameknop brandt ten teken 
opgenomen. 
t stoppen, drukt u op 

e opnametoets om de opname 

utomatisch opgeslagen in 
lerij. Zie ’Galerij’ op pag. 33.

leur wilt aanpassen voordat 
 de beeldbewerkingsmodus, 
ts aan de zijkant om door de opties 
ren. Zie ’Beeldinstellingen—kleur 
1 en ’Opnamemodi’ op pag. 32.

 wilt in- of uitzoomen (3x optisch 
ait u de zoomtoets aan de zijkant 
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Camera
Het Nokia-apparaat heeft twee camera's: een camera 
met een hoge resolutie aan de zijkant van het apparaat 
(de hoofdcamera) en een camera met een lage resolutie 
boven aan het hoofdscherm (de tweede camera). Met beide 
camera's kunt u in de modus Staand of Liggend foto's 
nemen en video's opnemen.

De hoofdcamera van het Nokia-apparaat ondersteunt 
een beeldresolutie van 2048x1536. De beeldresolutie 
kan in deze documentatie anders worden weergegeven.

De afbeeldingen en videoclips worden automatisch 
opgeslagen in Afb. en video in Galerij. De foto's die u met 
de camera neemt, worden opgeslagen in de .JPG-indeling. 
Videoclips worden opgenomen in de bestandsindeling 
.MP4 of 3GPP met de extensie .3GP (modus Delen). 
Zie ’Video-instellingen’ op pag. 27.

U kunt foto's en videoclips verzenden via een 
multimediabericht, als e-mailbijlage of via een 
Bluetooth-verbinding of infrarood. U kunt afbeeldingen 
en videoclips ook delen via compatibele online albums, 
weblogs of via andere diensten voor online delen op het 
web. Zie ’Online delen’ op pag. 41.

Video's opnem
Draai het scherm in de 
hoofdcamera te activer
de beeldbewerkingsmod
de cameramodus om na
Druk op de opnametoet
Het opnamepictogram 
een geluidssignaal. De r
dat er een video wordt 
1 Als u de opname wil

de opnametoets.
2 Druk nogmaals op d

te hervatten. 
De videoclip wordt a
Afb. en video in Ga

Als u de belichting en k
u een video opneemt in
gebruikt u de bladertoe
op de werkbalk te blade
en belichting’ op pag. 3

Als u op het onderwerp
en tot 20x digitaal), dra
van het apparaat.
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hebt opgenomen, kiest u een 
p de werkbalk:
omen videoclip meteen wilt 
elen.
lt behouden, kiest u Verwijd..
rzenden via multimedia, e-mail, 
 of infrarood, drukt u op  
> Zenden. Zie ’Berichten’ 
th-connectiviteit’ op pag. 99 

 Deze optie is niet beschikbaar 
rek.

oclip wilt opnemen, 
.
fiel Offline zodat u zeker weet 
niet wordt onderbroken door 

n
llingen gebruiken voor de 

ellingen en begininstellingen. 
ur en belichting’ op pag. 31 als 

ilt wijzigen. Als u de camera sluit, 
ellingen voor video's weer 
instellingen gehandhaafd blijven 
ls u de begininstellingen wilt 
 Instellingen en maakt u een 

ties:
In de videozoeker wordt het volgende weergegeven:
• Statussymbolen (1)

 voor 
geluiddemping 
aan, stabilisatie 
aan, modus voor 
videobelichting 
en de actieve. 
opnamemodus.

• De werkbalk (2), 
waarin u vóór de 
opname kunt bladeren om de gewenste opnamemodus, 
witbalans en kleurtoon te kiezen (de werkbalk wordt 
tijdens de opname niet weergegeven).

• De totale beschikbare tijd voor de video-opname (3). 
Tijdens de opname geeft het symbool voor de huidige 
videolengte ook de verstreken en resterende tijd aan.

• De symbolen voor het apparaatgeheugen ( ) en 
de geheugenkaart ( ) (4) geven aan waar video's 
worden opgeslagen.

• Het symbool voor de videokwaliteit (5) geeft aan of 
de kwaliteit van de video Tv (hoog), Tv (normaal), 
Telefoon (hoog), Telefoon (normaal) of Delen is.

• Het bestandstype van de videoclip (6).
 Tip! Selecteer Opties > Pictogrammen aan 

als u alle zoekersymbolen wilt weergeven 
of Pictogrammen uit als u alleen de 
videostatussymbolen wilt weergeven.

Wanneer u een videoclip 
van de volgende opties o
• Als u de zojuist opgen

afspelen, kiest u Afsp
• Als u de video niet wi
• Als u de video wilt ve

Bluetooth-verbinding
of selecteert u Opties
op pag. 46 en ’Bluetoo
voor meer informatie.
tijdens een actief gesp

• Als u een nieuwe vide
kiest u Nieuwe video
 Tip! Activeer het pro

dat de video-opname 
inkomende oproepen.

Video-instellinge
U kunt twee soorten inste
videorecorder: video-inst
Zie ’Beeldinstellingen—kle
u de video-instellingen w
worden de standaardinst
hersteld, terwijl de begin
tot u deze weer wijzigt. A
wijzigen, kiest u Opties >
keuze uit de volgende op

Afsluiten

Opties
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iermee geeft u aan of het eerste 
n videoclip in het scherm moet 
dra de opname is voltooid. 
e werkbalk (hoofdcamera) of 
ede camera) om de videoclip 

 opname—Selecteer Aan of Uit. 
ns de opname het mechanische 
n dat de lens tijdens het optisch 

eef aan welke geheugenopslag 
atgeheugen of een geheugenkaart 

beeldbewerkingsmodus om de 
en. Als de camera nog steeds 
, gebruikt u de toets voor de 
de fotocameramodus te schakelen.

alf in (alleen hoofdcamera) om de 
 vast te zetten. U ziet het groene 

ndelde focus op het scherm. 
ng niet lukt, brandt het rode 
pnametoets los en druk deze 
t ook foto's nemen zonder de 
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Geluidsopname—Selecteer Uit als u geen geluid 
wilt opnemen.

Videokwaliteit—Stel de kwaliteit van de videoclip in op 
Tv (hoog) (beste kwaliteit voor gebruik op lange termijn 
en voor afspelen op een compatibele tv of pc en handset), 
Tv (normaal), Telefoon (hoog), Telefoon (normaal) of 
Delen (grootte van videoclip wordt beperkt om de videoclip 
te kunnen verzenden via MMS). Als u de video op een 
compatibele televisie of pc wilt bekijken, selecteert 
u Tv (hoog) om VGA-resolutie (640x480) en de 
bestandsindeling .MP4 te gebruiken. Als u de videoclip via 
MMS wilt verzenden, selecteert u Delen (QCIF-resolutie, 
bestandsindeling .3GP). Een videoclip die is opgenomen 
met Delen, kan maximaal 300 kB groot zijn (een lengte 
van ongeveer 20 seconden). U kunt deze dan eenvoudig 
als multimediabericht verzenden naar een 
compatibel apparaat.

Videostabilisatie—Selecteer Aan om het bewegen van 
de camera tijdens de video-opname tegen te gaan.

Toevoegen aan album—Selecteer of u de opgenomen 
videoclip wilt toevoegen aan een bepaald album in Galerij. 
Selecteer Ja om een lijst met beschikbare albums te 
openen. De videoclip wordt na de opname automatisch 
opnieuw opgeslagen in het geselecteerde album. Verander 
de instelling wanneer u klaar bent met de opname van 
videoclips voor het geselecteerde album.

Opgen. video tonen—H
beeld van de opgenome
worden weergegeven zo
Selecteer Afspelen op d
Opties > Afspelen (twe
te bekijken.

Optische zoom tijdens
Selecteer Uit als u tijde
geluid wilt onderdrukke
zoomen maakt.

Gebruikt geheugen—G
u wilt gebruiken: appara
(indien geplaatst).

Foto's maken
Draai het scherm in de 
hoofdcamera te activer
in de videomodus staat
cameramodus om naar 

Druk de opnametoets h
focus op een onderwerp
symbool voor de vergre
Als de focusvergrendeli
focussymbool. Laat de o
nogmaals half in. U kun
focus te vergrendelen.
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bool (3) geeft aan of de kwaliteit 
n 3M – Groot (resolutie 
ken 2M – Norm. (resolutie 
ken 1,3M – Klein (resolutie 
0,3M (resolutie 640 x 480) is.
) geeft aan hoeveel 

t nemen met de gebruikte 
eugenruimte (de teller wordt 
name niet weergegeven).
 apparaatgeheugen ( ) en 
) (5) geven aan waar foto's 

ties > Pictogrammen aan 
bolen wilt weergeven 

uit als u alleen de 
olen wilt weergeven.

olgende wanneer u een 

igitaal gezoomde foto is lager 
gezoomde foto.
op een toets drukt, wordt de 
ctiveerd. Druk op  om 
nemen van foto's.

enomen, kiest u een van de 
rkbalk:
 behouden, kiest u Verwijd..
Druk op de opnametoets van de hoofdcamera om een 
foto te nemen. Houd het apparaat stil totdat de foto 
wordt opgeslagen. 

Blader in de werkbalk om de belichting en kleur aan te 
passen voordat u een foto maakt in de fotocameramodus. 
Zie ’Beeldinstellingen—kleur en belichting’ op pag. 31.

Het opslaan van een vastgelegde afbeelding kan langer 
duren als u de instellingen voor zoomen, belichting of 
kleur hebt gewijzigd.

In de camerazoeker wordt het volgende weergegeven:
• Statussymbolen (1)

 voor reeks aan, 
zelfontspanner 
aan; 
Automatisch 
( ), Aan ( ), 
of Uit ( ) 
flashmodus 
en de actieve 
opnamemodus.

• De werkbalk (2), waarmee u, voordat u een foto neemt, 
de opnamemodus, witbalans, belichtingstijd en 
kleurtoon kunt selecteren (de werkbalk wordt niet 
weergegeven tijdens het scherpstellen en het maken 
van de foto).

• Het beeldresolutiesym
van de foto Afdrukke
2048 x 1536), Afdruk
1600 x 1200), Afdruk
1280 x 960) of MMS 

• De afbeeldingsteller (4
foto's u ongeveer kun
beeldkwaliteit en geh
tijdens focus en de op

• De symbolen voor het
de geheugenkaart (
worden opgeslagen.

 Tip! Selecteer Op
als u alle zoekersym
of Pictogrammen 
camerastatussymb

Houd rekening met het v
foto neemt:
• De kwaliteit van een d

dan die van een niet-
• Als u een poosje niet 

batterijspaarstand gea
door te gaan met het 

Wanneer u de foto hebt g
volgende opties op de we
• Als u de foto niet wilt

Afsluiten

Opties
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r MMS 0,3M als u de afbeelding 
.

en beschikbaar in de hoofdcamera.

Selecteer of u de afbeelding wilt 
album in Galerij. Als u Ja kiest, 
hikbare albums geopend. 
 de opname automatisch opnieuw 
ecteerde album. Verander de 
ar bent met het maken van 
eerde album.

—Selecteer Ja als u de genomen 
 nadat deze is gemaakt, of Nee 

gaan met het maken van foto's.

oofdcamera)—Selecteer Aan 
 digitaal en uitgebreid digitaal wilt 
roken) als u in stappen digitaal en 
zoomen. Als u wel wilt inzoomen 
eeldkwaliteit behouden moet 

Selecteer 50Hz of 60Hz.

 kiest u de toon die moet klinken 
oto.

iermee selecteert u de 
eldingen.
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• Als u de video wilt verzenden via multimedia, e-mail, 
Bluetooth-verbinding of infrarood, drukt u op  
of selecteert u Zenden. 

• Als u een nieuwe foto wilt nemen, kiest 
u Nieuwe afbeelding.

• Als u de foto wilt afdrukken, kiest u Afdrukken. 
Zie ’Afbeeldingen afdrukken’ op pag. 39.

Instellingen van fotocamera aanpassen
U kunt twee soorten instellingen gebruiken voor de 
fotocamera: Afbeeldingconfiguratie en begininstellingen. 
Zie ’Beeldinstellingen—kleur en belichting’ op pag. 31 als 
u de afbeeldingsinstellingen wilt wijzigen. Als u de camera 
sluit, worden de standaardinstellingen voor video's weer 
hersteld, terwijl de begininstellingen gehandhaafd blijven 
tot u deze weer wijzigt. Als u de begininstellingen wilt 
wijzigen, kiest u Opties > Instellingen en maakt u een 
keuze uit de volgende opties:

Afbeeldingskwaliteit—Afdrukken 3M – Groot (resolutie 
2048 x 1536), Afdrukken 2M – Norm. (resolutie 
1600 x 1200), Afdrukken 1,3M – Klein (resolutie 
1280 x 960) of MMS 0,3M (resolutie 640 x 480). 
Hoe hoger de resolutie, des te meer geheugen de 
afbeelding in beslag neemt. Selecteer Afdrukken 3M – 
Groot, Afdrukken 2M – Norm. of Afdrukken 1,3M – 
Klein als u de afbeelding wilt afdrukken. Selecteer 
Afdrukken 1,3M – Klein als u de afbeelding per e-mail 

wilt versturen. Selectee
via MMS wilt versturen

Deze resoluties zijn alle

Toevoegen aan album—
opslaan in een bepaald 
wordt een lijst met besc
De afbeelding wordt na
opgeslagen in het gesel
instelling wanneer u kla
foto's voor het geselect

Opgenomen afb. tonen
afbeelding wilt bekijken
als u direct verder wilt 

Digitale zoom (alleen h
(continu) als u traploos
zoomen of Aan (onderb
uitgebreid digitaal wilt 
maar de geselecteerde b
blijven, kiest u Uit.

Trillingen wegnemen—

Opnametoon—Hiermee
bij het maken van een f

Gebruikt geheugen—H
opslaglocatie voor afbe
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ordt genomen wanneer 
ng is verstreken. 

k gebruiken in combinatie met 

s > Zelfontsp. activeren > 
 hand stil is wanneer u een 

baar in de hoofdcamera.

an wanneer u de flitser gebruikt. 
ichtbij op mensen of dieren. 
neer u een foto maakt.

-flash voor omstandigheden met 
 flashmodi: Automatisch ( ), 

dus naar de andere wilt gaan, 

—kleur en belichting
ting van de camera nauwkeuriger 
ten wilt toevoegen aan uw foto's 
 werkbalk en maakt u een keuze 
Foto's nemen in een reeks
Reeksmodus is alleen beschikbaar in de hoofdcamera.

Als u de camera wilt instellen voor een opnamereeks van 
zes foto's (mits er voldoende geheugen beschikbaar is), 
kiest u Opties > Reeksmodus. 

Druk op de opnametoets om de foto's te nemen. 

Wanneer u de foto's hebt genomen, worden deze in een 
raster op het scherm weergegeven. Druk op  als u een 
foto wilt bekijken.

U kunt de reeksmodus ook gebruiken in combinatie met 
de zelfontspanner.

Druk op de opnametoets als u terug wilt naar de zoeker 
in de reeksmodus.

Zelf op de foto met de zelfontspanner
De zelfontspanner is alleen beschikbaar in 
de hoofdcamera.

Met de zelfontspanner kunt u een opname uitstellen, 
zodat u zelf ook op de foto kan komen te staan. U stelt de 
zelfontspanner in door Opties > Zelfontsp. activeren > 
2 seconden, 10 seconden of 20 seconden te kiezen. 
Selecteer Activeren om de zelfontspanner te activeren. 
Wanneer de zelfontspanner is geactiveerd, knippert 
het zelfontspannersymbool ( ) en hoort u een 

geluidssignaal. De foto w
de geselecteerde vertragi

U kunt de reeksmodus oo
de zelfontspanner.

 Tip! Selecteer Optie
2 seconden zodat uw
foto maakt.

Flash
De flash is alleen beschik

Houd een veilige afstand a
Richt de flitser niet van d
Dek de flitser niet af wan

De camera heeft een LED
weinig licht. Beschikbare
Aan ( ) en Uit ( ).

Als u van de ene flashmo
drukt u op de flashtoets.

Beeldinstellingen
Als u de kleuren en belich
wilt instellen of als u effec
of video's, bladert u in de
uit de volgende opties:
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s voor het maken van foto's of 
clips. De instellingen van elke 
stemd op een bepaalde stijl 

 beschikbaar in de hoofdcamera.

n maak een keuze uit de video- 

t, is de standaardopnamemodus 

modus geschikt wilt maken voor 
, selecteert u Gebruiker gedef. > 
e door de gebruiker gedefinieerde 
erschillende belichtings- en 
gen. Als u de instellingen 
modus wilt kopiëren, kiest 
emodus en de gewenste 
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Opnamemodus—Hiermee kiest u een geschikte 
opnamemodus voor de omgeving waarin u foto's maakt. 
Elke opnamemodus heeft eigen belichtingsinstellingen 
die zijn afgestemd op een specifieke omgeving.

Witbalans—Hiermee selecteert u de huidige 
belichtingssituatie in de lijst. Met behulp van deze optie 
kunt u de kleuren van de camera nauwkeuriger instellen.

Belichtingswaarde (alleen afbeeldingen)—Hiermee wijzigt 
u de belichtingstijd van de camera.

Kleurtoon—Hiermee selecteert u een kleureffect in de lijst.

Het scherm wordt aangepast aan de nieuwe instellingen 
zodat u ziet hoe de foto's of video's eruit komen te zien.

De beschikbare instellingen zijn afhankelijk van de 
geselecteerde camera.

De instellingen verschillen per camera. Als u de 
instellingen in de secundaire camera verandert, veranderen 
die in de hoofdcamera niet. De instellingen worden wel 
tussen de afbeeldingsmodus en videomodus doorgegeven. 
De standaardinstellingen worden hersteld wanneer 
u de camera sluit.

Opnamemodi
Met een opnamemodus krijgt u automatisch de juiste 
instellingen voor kleur en belichting voor de huidige 
omgeving. Selecteer in de lijst met opnamemodi een 

geschikte opnamemodu
het opnemen van video
opnamemodus zijn afge
of omgeving. 

Opnamemodi zijn alleen

Blader in de werkbalk e
of foto-opnamemodus.

Wanneer u foto's maak
Automatisch. 

Als u uw eigen opname
een bepaalde omgeving
Opties > Wijzigen. In d
opnamemodus kunt u v
kleurinstellingen vastleg
van een andere opname
u Gebaseerd op opnam
opnamemodus.
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 en items in de albums markeren, 
ie ’Albums’ op pag. 38.

agen op de geheugenkaart 
n aangegeven met . 
agen in het apparaatgeheugen, 

.

tand wilt openen. Videoclips, 
lingen naar streaming-media 
peeld in RealPlayer en muziek 
opend en afgespeeld in 

ayer’ op pag. 81 en ’Music Player’ 

ëren of verplaatsen naar een 
art (als deze is geplaatst) of naar 
lecteert u een bestand en kiest 
iëren. Selecteer vervolgens 
erpl. naar geh.kaart, of kies 
erpl. naar telef.geh.. 

nloaden naar Galerij, kiest 
 video, Trackdownloads in 
s in Geluidsfragn. De browser 
 een bookmark kunt selecteren 

 u wilt downloaden.
Galerij
Als u afbeeldingen, video- en geluidsclips, playlists 
en koppelingen naar streaming-media wilt weergeven, 
opslaan en indelen, of bestanden wilt delen met andere 
compatibele UPnP-apparaten (Universal Plug and Play) 
via een WLAN, drukt u op  en selecteert u Galerij. 
Als u de galerij wilt openen vanuit de toepassing Camera, 
selecteert u Opties > Ga naar Galerij. Vanuit Camera 
is alleen de map Afb. en video beschikbaar.

 Tip! Als u vanuit de afbeeldingsmodus van 
Galerij naar de camera wilt overschakelen, drukt 
u in Afb. en video op de opnametoets of de toets 
voor de cameramodus.

Bestanden weergeven en 
door bestanden bladeren
Selecteer een van de hoofdmappen: Afb. en video , 
Tracks , Geluidsfragn , Streaming kopp. , 
Presentaties , Alle bestanden  of Eigen 
netwerk  (indien gedefinieerd) en druk op  
om de map te openen.

U kunt door mappen bladeren, mappen openen, en items 
markeren, kopiëren en naar mappen verplaatsen.

U kunt ook albums maken
kopiëren en toevoegen. Z

Bestanden die zijn opgesl
(indien geplaatst), worde
Bestanden die zijn opgesl
worden aangegeven met 

Druk op  als u een bes
RAM-bestanden en koppe
worden geopend en afges
en geluidsclips worden ge
Muziekspeler. Zie ’RealPl
op pag. 42.

Als u bestanden wilt kopi
compatibele geheugenka
het apparaatgeheugen, se
u Opties > Verpl. en kop
Kop. naar geh.kaart of V
Kop. naar telef.geh., of V

Als u bestanden wilt dow
u Downloaden in Afb. en
Tracks of Geluidsdownld
wordt geopend, waarna u
voor de website waarvan
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to wilt bewerken, kiest u Opties > 
 een editor voor afbeeldingen 
s bewerken’ op pag. 35. 

rken’ op pag. 36. 

lips wilt maken, selecteert u een 
 galerij en selecteert u Opties > 
ken. Zie ’Videoclips bewerken’ 

ilt afdrukken op een compatibele 
tand wilt opslaan op de 
eplaatst), kiest u Opties > 
ingen afdrukken’ op pag. 39.

ms > Naar album als u een 
wilt toevoegen aan een album 
s’ op pag. 38.

achtergrondafbeelding wilt 
de afbeelding en kiest u Opties > 
chtergr..

videoclip wilt verwijderen, 

ie zijn opgeslagen in Galerij, wilt 
atibele UPnP-apparaten via een 
 eerst het WLAN-IAP configureren 
sing Eigen netw. instellen. 
ag. 106.
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Afbeeldingen en videoclips
De foto's en videoclips die u met de camera hebt gemaakt, 
worden opgeslagen in de map Afb. en video in Galerij. 
Afbeeldingen en videoclips kunnen ook naar u worden 
verzonden in een multimediabericht, als e-mailbijlage, 
of via een Bluetooth-verbinding of infrarood. Als u een 
ontvangen afbeelding of videoclip in Galerij of de 
mediaspeler wilt bekijken, moet u deze opslaan in het 
apparaatgeheugen of op een compatibele geheugenkaart 
(indien geplaatst). 

De videoclips die zijn opgeslagen in Videocentr. 
worden niet weergegeven in Afb. en video in Galerij. 
Zie ’Videocentrum’ op pag. 86.

Open Afb. en video in Galerij. De bestanden met 
afbeeldingen en videoclips worden opeenvolgend 
op datum weergegeven. Het aantal bestanden wordt 
weergegeven. Ga naar links of naar rechts om een voor 
een door de bestanden te bladeren. Ga omhoog of omlaag 
om groepsgewijs door de bestanden te bladeren.

Wanneer u de afbeelding wilt bekijken, bladert u naar een 
afbeelding en drukt u op .

Wanneer de afbeelding is geopend, kiest u Opties > 
Inzoomen of Uitzoomen om op een afbeelding in of 
uit te zoomen. De zoomfactor verschijnt boven in het 
scherm. De zoomfactor wordt niet permanent opgeslagen.

Als u een videoclip of fo
Bewerken. Er verschijnt
of video's. Zie ’Videoclip
Zie ’Afbeeldingen bewe

Als u aangepaste videoc
of meer videoclips in de
Bewerken > muvee ma
op pag. 35.

Als u uw afbeeldingen w
printer of als afdrukbes
geheugenkaart (indien g
Afdrukken. Zie ’Afbeeld

Selecteer Opties > Albu
afbeelding of videoclip 
in de galerij. Zie ’Album

Als u de afbeelding als 
gebruiken, selecteert u 
Toewijzen > Inst. als a

Als u een afbeelding of 
drukt u op . 

Als u mediabestanden d
delen met andere comp
WLAN-netwerk, moet u
en vervolgens de toepas
Zie ’Eigen netwerk’ op p
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eeldingen, 
gen bewerken
ps wilt maken, selecteert u een 
cteert u Opties > Bewerken > 

en, selecteert u een van de 

g kleureffecten toe of gebruik 
luid of geef dit vrij, en knip, 
pliceer geselecteerde videoclips.

eschikbaar als u tekst hebt 
erwijder of dupliceer tekst, 

n de tekst, bepaal hoelang 
s effecten toe op de tekst.

leen beschikbaar als u een 
gd)—Verplaats, verwijder of 
 bepaal hoe lang de afbeelding 
tergrond en kleureffect toe op 

n beschikbaar als u een 
gd)—Knip, verplaats, verwijder 
lip of pas de lengte ervan aan.

zijn drie typen overgangen: aan 
aan het einde van een video en 
De opties met betrekking tot Eigen netw. zijn pas 
beschikbaar in Galerij als de instellingen voor Eigen netw. 
zijn geconfigureerd.

Videoclips bewerken
Als u videoclips wilt bewerken in Galerij en aangepaste 
videoclips wilt maken, gaat u naar een videoclip en 
selecteert u Opties > Bewerken. Zie ’Galerij’ op pag. 33. 
U kunt aangepaste videoclips maken door videoclips te 
combineren en in te korten en afbeeldingen, geluidsclips, 
overgangen en effecten toe te voegen. Overgangen zijn 
visuele effecten die u kunt toevoegen aan het begin en 
het einde van de video of tussen de videoclips.

U kunt ook aangepaste videoclips maken met Movie 
Director. Selecteer de videoclips en afbeeldingen waarmee 
u een muvee wilt maken en kies Opties > Bewerken > 
muvee maken. Zie ’Movie Director’ op pag. 84.

In de video-editor zijn twee tijdbalken te zien: een voor de 
videoclip en een voor het geluid. De afbeeldingen, tekst 
of overgangen die u toevoegt aan een videoclip, worden 
weergegeven op de tijdbalk van de videoclip. Schuif 
omhoog of omlaag om een andere tijdbalk te selecteren.

Video, geluid, afb
tekst en overgan
Als u aangepaste videocli
of meer videoclips en sele
Video-editor.

Als u de video wilt wijzig
volgende opties:

Videoclip bewerken—Voe
slowmotion, demp het ge
verplaats, verwijder of du

Tekst bewerken (alleen b
toegevoegd)—Verplaats, v
wijzig de kleur en stijl va
de tekst in beeld is en pa

Afbeelding bewerken (al
afbeelding hebt toegevoe
dupliceer een afbeelding,
in beeld is en pas een ach
de afbeelding.

Bewerk geluidsclip (allee
geluidsclip hebt toegevoe
en dupliceer een geluidsc

Overgang bewerken—Er 
het begin van een video, 
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te van de multimediaberichten 

clip wilt verzenden die groter 
toegestane grootte voor 
, kunt u de clip verzenden via 
-technologie. Zie ’Gegevens 
01. U kunt uw video's ook 
n compatibele pc met behulp 
erbinding of een compatibele 
(toebehoren).

bewerken
taande afbeelding in Galerij wilt 
Opties > Bewerken. 

ls u de afbeelding wilt bijsnijden 
oals helderheid, kleur, contrast en 
 of een effect, tekst, illustratie of 
 wilt toevoegen.

ijden
epassen > Snijden om een 
. Als u de afbeelding handmatig 
andmatig of een vooraf 
ouding in de lijst. Als u Handmatig 
bovenhoek van de afbeelding een 
Ga
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tussen videoclips in. U kunt een beginovergang selecteren 
wanneer de eerste overgang van de video actief is.

Invoegen—Selecteer Videoclip, Afbeelding, Tekst, 
Geluidsclip of Nieuwe geluidsclip.

Film—Hiermee kunt u een voorbeeld van de film bekijken 
in het volledige scherm of als miniatuur, de film opslaan 
of de film inkorten zodat deze als multimediabericht kan 
worden verzonden.

Als u een momentopname van een videoclip wilt maken, 
kiest u Opties > Bewerken > Knippen en vervolgens 
Opties > Snapshot maken. 

Kies Opties > Film > Opslaan om de video op te slaan. 
Selecteer Opties > Instellingen om de Gebruikt geheugen 
te definiëren. Standaard wordt het apparaatgeheugen 
gebruikt. 

In Instellingen kunt u ook Standaardvideonaam, 
Std.naam schermfoto, Resolutie en Gebruikt geheugen 
definiëren.

Videoclips bewerken om te verzenden
Als u de video wilt verzenden, kiest u Opties > Zenden > 
Via multimedia, Via e-mail (indien gedefinieerd) 
Via Bluetooth, Via infrarood of Webupload. Neem 
contact op met uw serviceprovider voor meer informatie 

over de maximale groot
die u kunt verzenden. 

 Tip! Als u een video
is dan de maximaal 
multimediaberichten
draadloze Bluetooth
verzenden’ op pag. 1
overbrengen naar ee
van een Bluetooth-v
geheugenkaartlezer 

Afbeeldingen 
Als u een nieuwe of bes
bewerken, selecteert u 

Kies Effect toepassen a
en draaien, kenmerken z
resolutie wilt aanpassen
kader aan de afbeelding

Afbeelding bijsn
Kies Opties > Effect to
afbeelding bij te snijden
wilt bijsnijden, kiest u H
gedefinieerde beeldverh
kiest, wordt in de linker



Ga
le

rij

37

elingen
ingseditor:
ilt bekijken op het volledige 
. Druk nogmaals op  

r de normale weergave.
et de klok mee of tegen 
, drukt u op  of .

omen, drukt u op  of .
er een ingezoomde afbeelding, 

 of .

orstelling > Starten als 
lips op het volledige scherm 
orstelling begint met het 
lecteer een van de 

 u de toepassing RealPlayer 
eoclip af te spelen.

nderbreekt u de diavoorstelling.

at u de diavoorstelling.

 diavoorstelling.

ilt bladeren, 
f  (volgende).
kruis weergegeven. Verschuif de bladertoets om het 
gebied te selecteren dat u wilt bijsnijden en kies Instellen. 
Er verschijnt een tweede kruis in de rechterbenedenhoek. 
Selecteer wederom het gebied dat u wilt bijsnijden. 
Als u het eerste geselecteerde gebied wilt aanpassen, 
kiest u Terug. Tezamen vormen de geselecteerde gebieden 
een rechthoek ter grootte van de bijgesneden afbeelding.

Als u een vooraf gedefinieerde beeldverhouding hebt 
gekozen, selecteert u de linkerbovenhoek van het gebied 
dat u wilt bijsnijden. Met de bladertoets kunt u het 
formaat van het gemarkeerde gebied wijzigen. Druk op  
als u het geselecteerde gebied wilt blokkeren. Met de 
bladertoets kunt u het gebied binnen de foto verplaatsen. 
Druk op  om het gebied te selecteren dat 
u wilt bijsnijden.

Rode ogen corrigeren
Kies Opties > Effect toepassen > Rode-ogenreductie om 
rode ogen in een afbeelding te corrigeren. Verplaats het 
kruis naar het oog en druk op . Er verschijnt een lus in 
het scherm. Gebruik de bladertoets om het formaat van de 
lus te wijzigen zodat het oog er precies in past. Druk op  
om de rode kleur te corrigeren.

Handige snelkopp
Sneltoetsen in de afbeeld
• Als u een afbeelding w

scherm, drukt u op 
om terug te keren naa

• Als u een afbeelding m
de klok in wilt draaien

• Als u wilt in- of uitzo
• Als u wilt schuiven ov

drukt u op , , 

Diavoorstelling
Selecteer Opties > Diavo
u afbeeldingen en videoc
wilt weergeven. De diavo
geselecteerde bestand. Se
volgende opties:

Afspelen—Hiermee opent
om een geselecteerde vid

Onderbreken—Hiermee o

Doorgaan—Hiermee herv

Einde—Hiermee sluit u de

Als u door afbeeldingen w
drukt u op (vorige) o
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ldingen weergeven in de vorm 
 Alle items in een album of de 
en worden op het volledige 

geven terwijl de geselecteerde 
ld. 

eerde videoclip opent, wordt 
eergegeven op het scherm van 
televisiescherm. Zie ’RealPlayer’ 

kabel op het apparaat is 
 audio (inclusief het stereogeluid 
 en toetsgeluiden) naar de televisie 
icrofoon van het apparaat normaal 

out moeten worden aangepast aan 
steem en de beeldverhouding van 

figuratie’ op pag. 106.

 videoclips eenvoudig beheren in 
et albums wilt weergeven, gaat 
 selecteert u Opties > Albums > 

lip wilt toevoegen aan een album 
aar de gewenste foto of videoclip 
Ga
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Als u het tempo van de diavoorstelling wilt aanpassen, 
selecteert u Opties > Diavoorstelling > Instellingen > 
Vertraging tussen dia's.

Als u geluid wilt toevoegen aan de diavoorstelling, 
selecteert u Opties > Diavoorstelling > Instellingen 
en maakt u een keuze uit de volgende opties:

Muziek—Selecteer Aan of Uit.

Track—Selecteer een muziekbestand in de lijst.

Als u het volume wilt aanpassen, drukt u op  of .

TV out-modus
U kunt video's en afbeeldingen die op uw apparaat 
zijn opgeslagen, weergeven op het scherm van een 
compatibele televisie. Sluit een compatibele Nokia TV-out-
kabel vanuit de Pop-PortTM-connector op het apparaat 
aan op de video-invoer van een compatibele tv. Voor alle 
andere toepassingen dan Afb. en video in Galerij en 
RealPlayer wordt op het tv-scherm weergegeven wat 
op het scherm van uw apparaat wordt weergegeven.

Wanneer u een afbeelding in de miniatuurweergave opent 
terwijl deze op een televisie wordt weergegeven, is de 
optie Inzoomen niet beschikbaar. Wordt de afbeelding 
niet gezoomd, dan wordt de geopende afbeelding op 
het volledige televisiescherm weergegeven. 

U kunt video's en afbee
van een diapresentatie.
gemarkeerde afbeelding
televisiescherm weerge
muziek wordt afgespee

Wanneer u een geselect
deze door RealPlayer w
uw apparaat en op het 
op pag. 81.

Wanneer de video-out-
aangesloten, wordt alle
van videoclips, beltonen
verzonden. U kunt de m
blijven gebruiken. 

De instellingen voor TV 
het gebruikte televisiesy
de televisie. Zie ’Tv-con

Albums
U kunt afbeeldingen en
albums. Als u de lijst m
u naar Afb. en video en
Albums weergeven. 

Als u een foto of videoc
in de galerij, bladert u n



Ga
le

rij

39

en printer die compatibel is met 
e gegevenskabel aan voordat 
rt.

n de eerste keer gebruikt, wordt 
re printers weergegeven nadat 
lecteerd. Selecteer een printer. 

d als de standaardprinter.

ndingskabel CA-53 een printer 
patibel is met Afb. afdrukken, 
isch weergegeven.

iet beschikbaar is, wordt een 
schikbare afdrukapparaten.

n > Standaardprinter om de 
en.

dt alleen geopend wanneer 
vanuit de galerij.

ingen worden weergegeven met 
lingen. Als u de indeling wilt 
en  om door de beschikbare 
cteerde printer te bladeren. 
en kiest u Opties > Albums > Naar album. Er verschijnt 
een lijst met albums. Selecteer het gewenste album en 
druk op  om de foto of videoclip aan het album toe te 
voegen. De toegevoegde foto's en videoclips worden niet 
uit de map Afb. en video verwijderd.

Druk op  om een bestand uit een album te verwijderen. 
Het bestand wordt niet verwijderd uit Afb. en video 
in Galerij.

Als u een nieuw album wilt maken, gaat u naar 
de weergave met de lijst met albums en selecteert 
u Opties > Nieuw album.

Afbeeldingen afdrukken
Met Afb. afdrukken kunt u afbeeldingen afdrukken met 
behulp van een gegevenskabel, WLAN (indien beschikbaar), 
Bluetooth-verbinding of een compatibele geheugenkaart 
(indien beschikbaar).

U kunt alleen afbeeldingen in JPEG-indeling afdrukken. 
De foto's die met de camera worden gemaakt, worden 
automatisch opgeslagen in JPEG-indeling.

Als u afbeeldingen wilt afdrukken met Afb. afdrukken, 
selecteert u de gewenste afbeelding en selecteert u de 
afdrukoptie in de galerij, camera, afbeeldingseditor of 
afbeeldingsviewer.

Als u wilt afdrukken op e
Afb. afdrukken, sluit u d
u de afdrukoptie selectee

Printer selecteren
Wanneer u Afb. afdrukke
er een lijst met beschikba
u de afbeelding hebt gese
De printer wordt ingestel

Als u met de Nokia-verbi
hebt aangesloten die com
wordt de printer automat

Als de standaardprinter n
lijst weergegeven met be

Kies Opties > Instellinge
standaardprinter te wijzig

Afdrukvoorbeeld
Het afdrukvoorbeeld wor
u een afbeelding afdrukt 

De geselecteerde afbeeld
vooraf gedefinieerde inde
wijzigen, drukt u op  
indelingen voor de gesele
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pparaten. Kies een apparaat en een 
iabestanden wilt overbrengen. 

or Opslagapparaat of 
n, selecteert u Opties > 
 Overdrachtinstellingen.

SVG-bestanden (Scalable Vector 
s cartoons en kaarten. SVG-
hetzelfde uitzien wanneer deze 
rden bekeken bij een andere 
tie. Als u SVG-bestanden wilt 
esentaties, gaat u naar een 

t u Opties > Afspelen. 

nzoomen. Druk op  als 

chakelen tussen een volledig en 

ken
u afdrukken van afbeeldingen 
tstreeks naar uw huisadres laten 
el waar u ze kunt afhalen. 
Ga
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Als de afbeeldingen niet op één pagina passen, drukt 
u op  of  om de aanvullende pagina's te bekijken.

Afdrukinstellingen
De beschikbare opties variëren, afhankelijk van de 
mogelijkheden van de printer die u hebt geselecteerd.

Kies Opties > Instellingen > Standaardprinter om een 
standaardprinter in te stellen.

Geheugen vrijmaken
Als u de omvang wilt verkleinen van afbeeldingen 
die u reeds naar andere locaties hebt gekopieerd, 
bijvoorbeeld naar een compatibele pc, kiest u Opties > 
Overdr. en geheugen > Verkleinen. Met Verkleinen 
verlaagt u de resolutie van een afbeelding naar 640x480. 

Een back-up maken 
van bestanden
Als u mediabestanden voor een back-up wilt overbrengen 
van uw apparaat naar een compatibele pc via het WLAN-
netwerk, selecteert u Opties > Overdr. en geheugen > 
Automatische overdracht. Zie ’WLAN’ op pag. 96 en 
’Eigen netwerk’ op pag. 106.

Er wordt gezocht naar a
map waarnaar u de med
Kies Kopiëren.

Als u de instellingen vo
Opslagmap wilt wijzige
Overdr. en geheugen >

Presentaties
Bij presentaties kunt u 
Graphics) bekijken, zoal
afbeeldingen blijven er 
worden afgedrukt of wo
schermgrootte of resolu
bekijken, selecteert u Pr
afbeelding en selecteer

Druk op  als u wilt i
u wilt uitzoomen.

Druk op  als u wilt s
een normaal scherm.

Online afdruk
Met Online afdr. kunt 
online bestellen en rech
sturen of naar een wink
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ers raadpleegt 
gspagina's op 

t of de lokale Nokia-website.

r online delen raadpleegt u de 
passingen voor het apparaat 
ort of de lokale Nokia-website.
U kunt verschillende producten bij de geselecteerde 
afbeelding bestellen, zoals mokken of muismatten. 
Welke producten beschikbaar zijn, is afhankelijk van 
de serviceprovider.

Als u Online afdr. wilt gebruiken, moet u ten minste 
één configuratiebestand voor afdrukdiensten installeren. 
U kunt de bestanden verkrijgen bij providers van 
afdrukdiensten die Online afdr. ondersteunen.

Voor meer informatie over de toepassing raadpleegt u de 
gids voor aanvullende toepassingen voor het apparaat op 
www.nseries.com/support of de lokale Nokia-website.

Online delen
U kunt afbeeldingen en videoclips delen via online albums, 
weblogs of via andere diensten voor online delen op het 
web. U kunt inhoud uploaden, een niet-voltooide post 
opslaan als concept en later doorgaan en de inhoud 
van de albums weergeven. Welke inhoudstypen worden 
ondersteund, is afhankelijk van de serviceprovider.

U moet zich bij een serviceprovider voor het online delen 
van afbeeldingen abonneren op de dienst en een nieuwe 
account maken. U kunt zich meestal op de betreffende 
dienst abonneren op de webpagina van de serviceprovider. 
Neem contact op met uw serviceprovider voor details over 
het abonneren op de dienst. Voor meer informatie over 

compatibele serviceprovid
u de productondersteunin
www.nseries.com/suppor

Voor meer informatie ove
gids voor aanvullende toe
op www.nseries.com/supp



4

en
yer opent, wordt de vorige track 
. Als u de muziekbibliotheek wilt 
pties > Muziekbibliotheek en de 

mers. Als u de nummers in de lijst 
ties > Afspelen.

ordt afgespeeld, drukt u op  
 tussen afspelen en pauzeren.

beëindigen, drukt u op . Als 
ilt spoelen, houdt u  of  

of  als u het vorige of volgende 

> Afspelen' openen om de 
kijken die momenteel worden 
t met nummers wilt opslaan 
Opties > Tvgn aan tracklijst 
 playlist of selecteert u een 

 het volume aan te passen.

speelde muziek wilt aanpassen, 
qualizer.
M
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Music Player
Druk op  en selecteer Muziekspeler. U kunt met de 
Music Player muziekbestanden afspelen en playlists maken 
en deze beluisteren.

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

Muziek toevoegen
Wanneer u de Music Player voor het eerst opent, wordt 
in het apparaatgeheugen gezocht naar muziekbestanden 
om een muziekbibliotheek samen te stellen.

Werk uw muziekbibliotheek bij wanneer 
u muziekbestanden hebt toegevoegd of verwijderd. 
Kies Opties > Muziekbibliotheek > Opties > 
Muziekbibl. bijwerken.

 Tip! U kunt muziekbestanden van het apparaat naar 
een compatibele geheugenkaart (indien geplaatst) 
overbrengen met behulp van Nokia Music Manager, 
dat beschikbaar is in Nokia PC Suite.

Muziek afspel
Wanneer u de Music Pla
of playlist weergegeven
bekijken, kiest u  of O
gewenste lijst met num
wilt afspelen, kiest u Op

Wanneer een nummer w
of  om te schakelen

Als u een nummer wilt 
u achteruit of vooruit w
ingedrukt. Druk op  
nummer wilt afspelen.

Selecteer  of Opties
lijst met nummers te be
afgespeeld. Als u de lijs
als een playlist, kiest u 
en maakt u een nieuwe
opgeslagen playlist.

Druk op  of  om

Als u de klank van afge
selecteert u Opties > E
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 playlists te bekijken. Selecteer 
jst als u een nieuwe playlist wilt 
ers wilt toevoegen aan een 
maakt, kiest u Opties > 

st te verwijderen. Wanneer u een 
 alleen de playlist verwijderd, 
.

ngen
en van een compatibele pc 
 apparaten via een compatibele 
onnectiviteit. Zie ’Bluetooth-
 voor meer informatie.

vernieuwen nadat u de 
paraat hebt bijgewerkt, 
theek en selecteert 
ijwerken.

overbrengen van muziek:
P (of hoger)
e van Windows Media Player. 
over de Nokia N93i op 
r meer informatie over 
indows Media Player.
hoger
Selecteer Opties > Willekeurig afspelen om te 
schakelen tussen een willekeurige volgorde en de normale 
afspeelmodus. Als u wilt dat het afspelen van de playlist 
wordt herhaald zodra de gehele lijst is afgespeeld, kiest 
u Opties > Herhalen.

Als u de bookmarks wilt openen voor het downloaden van 
muziek, selecteert u Opties > Trackdownloads.

Als u wilt terugkeren naar de stand-by modus en de muziek 
op de achtergrond wilt laten spelen, kiest u Opties > 
Afspelen in achtergrond.

Muziekbibliotheek
Als u de muziekbibliotheek wilt bekijken, kiest u Opties > 
Muziekbibliotheek. Alle tracks. Als u de nummers 
gesorteerd wilt bekijken, kiest u Albums, Artiesten, 
Genres of Componisten. De album-, artiest-, genre- 
en componistgegevens worden, indien beschikbaar, 
opgehaald uit de ID3- of M4A-codes van de 
muziekbestanden.

Als u nummers, albums, artiesten, genres of componisten 
aan een playylist wilt toevoegen, selecteert u de gewenste 
items en kiest u Opties > Tvgn aan tracklijst. U kunt een 
nieuwe playlist maken of nummers toevoegen aan een 
bestaande playlist.

Selecteer Tracklijsten om
Opties > Nieuwe trackli
maken. Als u extra numm
playlist die u zelf hebt ge
Tracks toevoegen.

Druk op  om een playli
playlist verwijdert, wordt
niet de muziekbestanden

Muziek overbre
U kunt muziek overbreng
naar andere compatibele
USB-kabel of Bluetooth-c
connectiviteit’ op pag. 99

Als u de bibliotheek wilt 
nummerselectie in het ap
gaat u naar Muziekbiblio
u Opties > Muziekbibl. b

De pc-vereisten voor het 
• Microsoft Windows X
• Een compatibele versi

Ga naar het gedeelte 
de Nokia-website voo
compatibiliteit met W

• Nokia PC Suite 6.7 of 
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voor meer informatie.
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ebt aangesloten op een 
n Windows Media Player 
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 beschikbaar is in het apparaat. 
onisatie kunt u de nummers en 
u wilt verplaatsen, kopiëren of 

t apparaat aansluit, moet u een 
t gebruikt voor het apparaat in 
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Muziek overbrengen vanaf een pc
U kunt muziek op drie verschillende manieren 
overbrengen:
• Maak verbinding via een compatibele USB-kabel of 

Bluetooth-connectiviteit als u het apparaat op een 
pc wilt weergeven als externe vaste schijf waarnaar 
u gegevensbestanden kunt overbrengen. Selecteer 
Massaopslag als verbindingsmethode wanneer 
u de USB-kabel gebruikt. In het apparaat moet 
een compatibele geheugenkaart zijn geplaatst.

• Sluit de compatibele USB-kabel aan en selecteer 
Mediaspeler als verbindingsmethode wanneer 
u muziek wilt synchroniseren met Windows 
Media Player. In het apparaat moet een 
compatibele geheugenkaart zijn geplaatst.

• Sluit de compatibele USB-kabel aan en selecteer 
PC Suite als verbindingsmethode wanneer u Nokia 
Music Manager in Nokia PC Suite wilt gebruiken.

Als u de standaard-USB-verbindingsmodus wilt wijzigen, 
drukt u op  en selecteert u Connect. > Gegev.kabel.

Zowel Windows Media Player als Nokia Music Manager 
in Nokia PC Suite is geoptimaliseerd voor het overbrengen 
van muziekbestanden. Zie de gebruikershandleiding voor 
Nokia PC Suite voor meer informatie over het overbrengen 
van bestanden met Nokia Music Manager.

Muziek overbren
Windows Media
De functionaliteit voor 
kan per versie van Wind
Zie de richtlijnen en He
Windows Media Player 

Handmatige syn
Nadat u het apparaat h
compatibele pc, wordt i
handmatige synchronis
onvoldoende geheugen
Met handmatige synchr
playlists selecteren die 
verwijderen.

De eerste keer dat u he
naam invoeren die word
Windows Media Player.
Handmatige selecties 
1 Nadat het apparaat 

Windows Media Pla
het navigatiedeelven
is verbonden.
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at worden niet gesynchroniseerd 
ows Media Player.
2 Sleep de nummers of albums naar het lijstdeelvenster 
voor synchronisatie. Selecteer een item in de lijst en 
klik op Verwijderen uit lijst.

3 Controleer of het lijstdeelvenster de bestanden bevat 
die u wilt synchroniseren en of er voldoende geheugen 
beschikbaar is in het apparaat. Klik op Beginnen met 
synchroniseren om de synchronisatie te starten.

Automatische synchronisatie
Klik op de pijl onder Synchronisatie, selecteer het 
apparaat en klik op Synchronisatie instellen als u de 
standaardoptie voor bestandsoverdracht in Windows 
Media Player wilt wijzigen. Schakel het selectievakje 
Dit apparaat automatisch synchroniseren uit of in.

Als het selectievakje Dit apparaat automatisch 
synchroniseren is ingeschakeld en u het apparaat aansluit, 
wordt de muziekbibliotheek in het apparaat automatisch 
bijgewerkt op basis van de playlists die u in 
Windows Media Player hebt geselecteerd.

Als u geen playlists hebt geselecteerd, wordt de 
volledige muziekbibliotheek op de pc geselecteerd 
voor synchronisatie. De bibliotheek op de pc kan meer 
bestanden bevatten dan in het apparaatgeheugen en op 
de compatibele geheugenkaart van het apparaat passen. 
Zie de Help van Windows Media Player voor meer 
informatie.

De playlists in het appara
met de playlists van Wind
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hten offline te bekijken. 

 map bevat conceptberichten die 
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map bevat de laatste 20 verzonden 
ichten die zijn verzonden via 
roodverbinding. Zie ’Overige 
 als u meer of minder verzonden 

 bevat berichten die nog niet 
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Berichten
Druk op  en selecteer Berichten. In Berichten kunt 
u SMS-berichten, multimediaberichten, e-mailberichten 
en speciale SMS-berichten met gegevens maken, 
verzenden, ontvangen, bekijken, bewerken en ordenen. 
Ook kunt u berichten en gegevens ontvangen via 
Bluetooth-connectiviteit of een infraroodverbinding, 
webdienstberichten en infodienstberichten ontvangen, 
en dienstopdrachten verzenden.

Selecteer Nieuw bericht als u een nieuw bericht 
wilt maken.

Alleen compatibele apparaten die deze functie 
ondersteunen, kunnen multimediaberichten ontvangen 
en weergeven. De manier waarop een bericht wordt 
weergegeven, kan verschillen, afhankelijk van het 
ontvangende apparaat.

Berichten bevat de volgende mappen:

 Inbox—Deze map bevat alle ontvangen berichten, 
behalve infodienst- en e-mailberichten. E-mailberichten 
worden opgeslagen in de Mailbox.

 Mijn mappen—Hierin kunt u berichten onderbrengen.

 Tip! Met de tekste
voorkomt u dat u de
moet typen.

 Mailbox—Maak ve
om nieuwe e-mailberich
opgehaalde e-mailberic
Zie ’E-mail’ op pag. 57.

 Ontwerpen—Deze
nog niet zijn verzonden

 Verzonden—Deze 
berichten, exclusief ber
een Bluetooth- of infra
instellingen’ op pag. 60
berichten wilt opslaan.

 Outbox—Deze map
zijn verzonden.

 Voorbeeld: berich
Outbox geplaatst als
dekkingsgebied van 
aangeven dat e-mai
u weer verbinding m
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rdt de geselecteerde tekenmodus 
rdt de cijfermodus aangegeven.

er
wanneer u tekst invoert via 

 ( — ) totdat het gewenste 
ven. Op de cijfertoetsen staan 

eeld die onder een toets 

 onder dezelfde toets zit als de 
 cursor weer wordt weergegeven 
oert u de letter in.
patie in te voegen. Druk drie 
rsor naar de volgende regel 

tsaanslag voldoende. 
seerd op een ingebouwde 
nt uitbreiden.  wordt 
tekst typt met tekstvoorspelling.
 tekstvoorspelling in door op  
orspelling aan te selecteren. 
 Rapporten—U kunt bij het netwerk een 
leveringsrapport aanvragen voor de SMS-berichten 
en multimediaberichten die u hebt verzonden 
(netwerkdienst). Mogelijk kunt u geen leveringsrapport 
ontvangen voor multimediaberichten die naar een 
e-mailadres zijn verzonden.

 Tip! Wanneer een van de standaardmappen is 
geopend, kunt u naar een andere map door op  
of  te drukken.

Als u bepaalde aanvragen (ook wel USSD-opdrachten 
genoemd), zoals activeringsopdrachten voor 
netwerkdiensten, wilt invoeren en naar uw serviceprovider 
wilt verzenden, selecteert u Opties > Dienstopdracht 
in de hoofdweergave van Berichten.

Met Infodienst (netwerkdienst) kunt u berichten 
ontvangen over verschillende onderwerpen, zoals het weer 
of het verkeer. Informeer bij de aanbieder van deze dienst 
naar de beschikbare items en hun nummers. Ga naar 
de hoofdweergave van Berichten en selecteer Opties > 
Infodienst. In de hoofdweergave kunt u de status, het 
nummer en de naam van een onderwerp zien en of het 
onderwerp is gemarkeerd voor opvolgen ( ).

U kunt geen infodienstberichten ontvangen in een 
UMTS-netwerk. Ook bij een pakketgegevensverbinding 
kunt u mogelijk geen infodienstberichten ontvangen.

Tekst invoeren
Met ABC, abc en Abc wo
aangegeven. Met 123 wo

Gewone tekstinvo
 wordt weergegeven 

de gewone tekstinvoer.
• Druk op een cijfertoets

teken wordt weergege
niet alle tekens afgeb
beschikbaar zijn.

• Als de volgende letter
huidige, wacht u tot de
of drukt u op  en v

• Druk op  om een s
keer op  om de cu
te verplaatsen.

Tekstvoorspelling
Voor elke letter is één toe
Tekstvoorspelling is geba
woordenlijst die u zelf ku
weergegeven wanneer u 
1 U schakelt invoer met

te drukken en Tekstvo
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rden invoeren
een samenstelling en bevestig 
. Typ het laatste deel van het 
ls u het samengestelde woord 
p  om een spatie toe te voegen.

ordenlijst uitschakelen
er Tekstvoorspelling > Uit om 
schakelen voor alle editors in 

r kort op  om tekstvoorspelling 
n.

oer
 een cijfer wilt invoegen, houdt 
enste cijfer ingedrukt.

 te schakelen tussen letters 

n de verschillende tekenmodi 

en te verwijderen. Houd  
 tekens te verwijderen.

eest voorkomende leestekens 
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Hiermee schakelt u tekstvoorspelling in voor alle 
editors op het apparaat.

2 Typ het gewenste 
woord door op de 
toetsen —  te 
drukken. Druk eenmaal op 
een toets voor één letter. 
Als u bijvoorbeeld 'Nokia' 
wilt intoetsen terwijl de 
Nederlandse woordenlijst 
is geselecteerd, drukt u 
op  voor N,  voor o, 

 voor k,  voor i en  voor a.
Het gevormde woord verandert na elke toetsaanslag.

3 Als u het woord hebt ingetoetst en het resultaat klopt, 
bevestigt u dit door op  te drukken of door een 
spatie toe te voegen met .
Als het woord niet correct is, drukt u meerdere malen 
op  om de woorden uit de woordenlijst een voor 
een te bekijken of drukt u op  en selecteert 
u Tekstvoorspelling > Mogelijkheden.
Als u het teken ? ziet achter het woord, staat het 
woord niet in de woordenlijst. Als u een woord aan de 
woordenlijst wilt toevoegen, selecteert u Spellen. Toets 
het woord in via gewone tekstinvoer en selecteer OK. 
Het woord wordt toegevoegd. Als de woordenlijst vol is, 
vervangt het nieuwe woord het oudste woord in de lijst.

4 Toets het volgende woord in.

Samengestelde woo
Typ het eerste deel van 
door op  te drukken
samengestelde woord. A
wilt voltooien, drukt u o

Tekstinvoer met wo
Druk op  en selecte
tekstvoorspelling uit te 
het apparaat.

 Tip! Druk twee kee
in of uit te schakele

Tips bij tekstinv
Als u in de lettermodus
u de toets met het gew

Houd  ingedrukt om
en cijfers.

Druk op  als u tusse
wilt schakelen.

Druk op  om een tek
ingedrukt om meerdere

Druk op  als u de m
wilt gebruiken.
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account hebt ingesteld, wordt 
doen. Als u de e-mailinstellingen 
 Starten.

 
 of 
 in 
 

 
) 

n 
 

en 

rw. het onderwerp in van een 
lbericht. Selecteer Opties > 
velden wilt wijzigen die 

ld het bericht in. Selecteer 
 Object invoegen > Sjabloon 
 voegen.
ject invoegen > Afbeelding, 
lip als u een media-object aan 
 toevoegen. Wanneer u een 
ordt  weergegeven.
Houd  ingedrukt om een lijst met speciale tekens 
weer te geven.

 Tip! Als u verschillende speciale tekens tegelijkertijd 
wilt invoegen, drukt u op  wanneer u elk 
teken selecteert.

Berichten invoeren en verzenden
De manier waarop een multimediabericht wordt 
weergegeven, kan afhankelijk van het ontvangende 
apparaat verschillen.

Voordat u een multimediabericht of e-mailbericht 
kunt maken, moet de verbinding juist zijn ingesteld. 
Zie ’MMS- en e-mailinstellingen ontvangen’ op pag. 50 
en ’E-mail’ op pag. 57.

Het draadloze netwerk kan de omvang van MMS-berichten 
limiteren Als de omvang van de ingevoegde afbeelding de 
limiet overschrijdt, kan de afbeelding door het apparaat 
worden verkleind zodat deze via MMS kan worden 
verzonden.

1 Selecteer Nieuw bericht en kies een van de 
volgende opties:
SMS—om een SMS-bericht te verzenden,
Multimediabericht—om een MMS-bericht te 
verzenden of
E-mail—om een e-mailbericht te verzenden.

Als u nog geen e-mail
u gevraagd om dit te 
wilt definiëren, kiest u

2 Druk in het veld Naar
op  om ontvangers
groepen te selecteren
Contacten of voer het
telefoonnummer of 
e-mailadres van de 
ontvanger in. Druk op 
om een puntkomma (;
toe te voegen als 
scheidingsteken tusse
de ontvangers. U kunt
het nummer of adres 
ook kopiëren en plakk
via het klembord.

3 Voer in het veld Onde
multimedia- of e-mai
Adresvelden als u de 
zichtbaar zijn.

4 Toets in het berichtve
Opties > Invoegen of
om een sjabloon in te

5 Selecteer Opties > Ob
Geluidsclip of Videoc
een MMS-bericht wilt
geluidsclip toevoegt, w
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n tekstberichten worden 
jn dan de tekenlimiet voor één 
en worden verzonden als twee 
erviceprovider kan hiervoor de 
n rekening brengen. Tekens met 
bolen en tekens in sommige 
ruimte in beslag, waardoor het 
 bericht kan worden verzonden, 

 vóór verzending automatisch 
aatst. Als het verzenden mislukt, 
box met de status Mislukt.

dingen, video, geluid en tekst 
resentatie en deze in een 
erzenden. Maak een 
n kies Opties > Presentatie 
rdt alleen weergegeven als MMS-
gesteld op Met begeleiding of 
berichten’ op pag. 56.

ilinstellingen 

ntvangen in een bericht van uw 
evens en instellingen’ op pag. 52.
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Zie ’Video-instellingen’ op pag. 27 als u de indeling 
wilt wijzigen waarin opgenomen video's worden 
opgeslagen.

6 Als u voor een multimediabericht een nieuwe foto wilt 
maken of geluid of video wilt opnemen, kiest u Nieuw 
invoegen > Afbeelding, Geluidsclip of Videoclip. 
Als u een nieuwe dia in het bericht wilt invoegen, 
selecteert u Dia.
Als u wilt weten hoe het multimediabericht eruit zal 
zien, kiest u Opties > Voorbeeld.

7 Als u een bijlage aan een e-mailbericht wilt toevoegen, 
kiest u Opties > Invoegen > Afbeelding, Geluidsclip, 
Videoclip of Notitie. E-mailbijlagen worden 
aangeduid met .

 Tip! Als u andere bestanden als bijlagen wilt 
verzenden, opent u de bijbehorende toepassing 
en kiest u Opties > Zenden > Via e-mail, 
indien beschikbaar.

8 Kies Opties > Zenden of druk op  om het bericht 
te verzenden.

 Opmerking: Uw apparaat kan aangeven dat uw 
boodschap naar het nummer van de berichtencentrale 
dat in uw apparaat is geprogrammeerd is verzonden. 
Het is mogelijk dat het apparaat niet aangeeft of de 
boodschap op de bedoelde bestemming is ontvangen. 
Neem contact op met uw serviceprovider voor meer 
informatie over berichtdiensten.

Met uw apparaat kunne
verzonden die langer zi
bericht. Langere bericht
of meer berichten. Uw s
desbetreffende kosten i
accenten of andere sym
taalopties nemen meer 
aantal tekens dat in één
wordt beperkt. 

E-mailberichten worden
in de map Outbox gepl
blijft het bericht in Out

 Tip! U kunt afbeel
combineren in een p
multimediabericht v
multimediabericht e
maken. De optie wo
aanmaakmodus is in
Vrij. Zie ’Multimedia

MMS- en e-ma
ontvangen
U kunt de instellingen o
serviceprovider. Zie ’Geg
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erichten 
en
gelezen SMS-bericht aan, 
bericht,  gegevens die via 
en  gegevens die via een 
 ontvangen.

tvangt, worden  en 1 nieuw 
e stand-by modus. Selecteer 
ilt openen. Druk op  als 
lt openen.

cht wilt beantwoorden, 
rden.

ediabericht wilt afdrukken 
een BPP (Basic Print Profile) 
etooth-connectiviteit 

kjet 450 mobiele printer of een 
ecteert u Opties > Afdrukken.

ten
oorzichtig met het openen van 
 multimediaberichten kunnen 
evatten of anderszins schadelijk 
 of PC.
Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie 
over de beschikbaarheid van gegevensdiensten. 
Volg de instructies van de serviceprovider.
De MMS-instellingen handmatig opgeven
1 Druk op , selecteer Instrum. > Instell. > 

Verbinding > Toegangspunten en definieer 
de instellingen voor een toegangspunt voor 
multimediaberichten. Zie ’Verbinding’ op pag. 129.

2 Druk op , selecteer Berichten > Opties > 
Instellingen > M.mediaber. > Toeg.punt in gebruik 
en selecteer het toegangspunt dat u hebt gemaakt als 
voorkeursverbinding. Zie ook ’Multimediaberichten’ 
op pag. 56.

Voordat u e-mailberichten kunt verzenden, ontvangen, 
ophalen, beantwoorden en doorsturen, moet u het 
volgende doen:
• Configureer een internettoegangspunt. Zie ’Verbinding’ 

op pag. 129.
• E-mailinstellingen definiëren. Als u Mailbox in de 

hoofdweergave van Berichten selecteert en u nog geen 
e-mailaccount hebt ingesteld, wordt u gevraagd dit 
te doen. Als u de e-mailinstellingen wilt definiëren, 
kiest u Starten. Zie ook ’E-mail’ op pag. 57.
U moet een afzonderlijke e-mailaccount hebben. 
Volg de instructies van de aanbieder van uw externe 
mailbox en van de internetaanbieder.

Inbox—b
ontvang

In Inbox geeft  een on
een ongelezen MMS-

infrarood zijn ontvangen 
Bluetooth-verbinding zijn

Wanneer u een bericht on
bericht weergegeven in d
Tonen als u het bericht w
u een bericht in Inbox wi

Als u een ontvangen beri
kiest u Opties > Antwoo

Als u tekst of een multim
op een compatibele met 
uitgeruste printer met Blu
(bijvoorbeeld een HP Des
HP Photosmart 8150), sel

Multimediaberich
 Belangrijk: Wees v

berichten. Objecten in
schadelijke software b
zijn voor uw apparaat
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ies > Visitekaartje opsl. als 
aan in Contacten. Certificaten 
 als bijlage aan visitekaartjes 
n niet opgeslagen.

 Opslaan als u de beltoon 

r Opties > Opslaan als u in 
 logo wilt weergeven in plaats 
 netwerkoperator.

ties > Opslaan in Agenda om 
an.

es > Toev. aan bookms. om de 
 de lijst met bookmarks in Web. 
stellingen voor een toegangspunt 
lecteert u Opties > Alle opslaan. 

 aantal nieuwe e-mailberichten in 
. Uitgebreidere meldingen kunnen 

ten
) zijn meldingen, bijvoorbeeld 

 kunnen een SMS-bericht of een 
ormeer bij uw internetaanbieder 
 van dergelijke diensten.
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U kunt een melding ontvangen dat u een 
multimediabericht kunt ophalen in de 
multimediaberichtencentrale. Als u een 
pakketgegevensverbinding wilt starten om het bericht 
op het apparaat te ontvangen, kiest u Opties > Ophalen.

Als u een multimediabericht opent ( ), kunt 
u tegelijkertijd een afbeelding bekijken en een bericht 
lezen.  geeft aan dat het bericht geluid bevat 
en geeft aan dat het bericht video bevat. Selecteer 
het symbool als u het geluid of de video wilt afspelen.

Als u de mediaobjecten wilt bekijken die in het 
multimediabericht zijn opgenomen, kiest 
u Opties > Objecten.

Als het bericht een multimediapresentatie bevat, 
wordt  weergegeven. Selecteer het symbool als 
u de presentatie wilt afspelen.

Gegevens en instellingen
Op uw apparaat kunt u diverse soorten berichten 
ontvangen die gegevens bevatten ( ):

Configuratiebericht—In een configuratiebericht 
kunt u instellingen ontvangen van uw serviceprovider 
of afdeling voor informatiebeheer van uw bedrijf. 
Kies Opties > Opslaan om de instellingen op te slaan.

Visitekaartje—Kies Opt
u de gegevens wilt opsl
of geluidsbestanden die
zijn toegevoegd, worde

Beltoon—Kies Opties >
wilt opslaan.

Operatorlogo—Selectee
de stand-by modus het
van het kenmerk van de

Agenda-item—Kies Op
de uitnodiging op te sla

Webbericht—Kies Opti
bookmark op te slaan in
Als het bericht zowel in
als bookmarks bevat, se

Nwe e-mail—Geeft het
uw externe mailbox aan
meer details bevatten.

Webdienstberich
Webdienstberichten (
van nieuwsberichten, en
koppeling bevatten. Inf
naar de beschikbaarheid
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ophalen
 Opties > Verbinden om 
 de externe mailbox.

oorzichtig met het openen 
n in e-mailberichten kunnen 
evatten of anderszins schadelijk 
 of PC.

g met een externe mailbox is 
es > E-mail ophalen en maakt 
gende opties:
t u alle nieuwe e-mailberichten 

e haalt u alleen de gemarkeerde 

 alle berichten op uit de mailbox.
 het ophalen van berichten 

ichten hebt opgehaald, kunt 
. U kunt echter ook Opties > 
iezen om de verbinding te 
ilberichten offline te bekijken.
en voor e-mail zijn als volgt:
ilbericht (in de offline of online 
ald naar het apparaat.
ilbericht is opgehaald naar 
Mailbox

Als u Mailbox selecteert en u nog geen e-mailaccount 
hebt ingesteld, wordt u gevraagd dit te doen. Als u de 
e-mailinstellingen wilt definiëren, kiest u Starten. 
Zie ook ’E-mail’ op pag. 57.

Wanneer u een nieuwe mailbox maakt, wordt Mailbox 
in de hoofdweergave van Berichten vervangen door de 
naam die u de mailbox geeft. U kunt maximaal zes 
mailboxen hebben.

De mailbox openen
Wanneer u de mailbox opent, wordt u gevraagd 
of u verbinding wilt maken met de mailbox 
(Verbinden met mailbox?).

Selecteer Ja om verbinding te maken met de mailbox 
en nieuwe e-mailberichtkoppen of e-mailberichten 
op te halen. Als u online berichten bekijkt, hebt 
u onafgebroken verbinding met een externe mailbox via 
een gegevensverbinding. Zie ook ’Verbinding’ op pag. 129.

Kies Nee om eerder opgehaalde e-mailberichten offline te 
bekijken. Als u e-mailberichten offline bekijkt, is er geen 
verbinding tussen het apparaat en de externe mailbox.

E-mailberichten 
Als u offline bent, kiest u
verbinding te maken met

 Belangrijk: Wees v
van berichten. Objecte
schadelijke software b
zijn voor uw apparaat

1 Wanneer de verbindin
geopend, kiest u Opti
u een keuze uit de vol
Nieuw—Hiermee haal
op naar uw apparaat.
Geselecteerd—Hierme
e-mailberichten op.
Alle—Hiermee haalt u
Selecteer Annuleer om
te stoppen.

2 Nadat u de e-mailber
u deze online bekijken
Verbind. verbreken k
verbreken en de e-ma
De statuspictogramm

 Het nieuwe e-ma
modus) is niet opgeha

 Het nieuwe e-ma
het apparaat.
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efinieert u wanneer en hoe vaak 
orden opgehaald.

stelt dat e-mail automatisch 
at de kans dat grote hoeveelheden 
rk van uw serviceprovider worden 
ntact op met uw serviceprovider 
er de kosten van 

 verwijderen
ijderen als u de inhoud van een 

pparaat wilt verwijderen, maar 
 de externe mailbox wilt bewaren. 
 en selecteer Alleen telefoon.

 dezelfde e-mailberichtkoppen 
xterne mailbox. De berichtkop blijft 
araat nadat u de berichtinhoud 
richtkop ook wilt verwijderen, 
w externe mailbox verwijderen en 
 maken om de mailboxweergave in 
en.

 wilt verwijderen uit het apparaat 
ox, kiest u Opties > Verwijderen. 
 en selecteer Telefoon en server.

t de e-mail eerst uit het apparaat 
ende keer dat u verbinding maakt 
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 Het e-mailbericht is gelezen en het is niet 
opgehaald naar het apparaat.

 Het e-mailbericht is gelezen.
 De berichtkop is gelezen en de bijbehorende 

berichtinhoud is verwijderd uit het apparaat.
3 Druk op  om een e-mailbericht te openen. Als het 

e-mailbericht niet is opgehaald en u in de offline 
modus bent, wordt u gevraagd of u dit bericht wilt 
ophalen uit de mailbox.

Als u e-mailbijlagen wilt bekijken, opent u een bericht met 
het bijlagesymbool  en kiest u Opties > Bijlagen. Als het 
symbool voor een bijlage licht gekleurd is, is de bijlage nog 
niet opgehaald. Kies Opties > Ophalen om de bijlage 
op te halen.

U kunt ook vergaderverzoeken in de mailbox ontvangen. 
Zie ’Vergaderverzoeken’ op pag. 77 en ’Agenda-items 
maken’ op pag. 77.

Als u een e-mailbericht wilt afdrukken op een compatibele 
met een BPP (Basic Print Profile) uitgeruste printer met 
Bluetooth-connectiviteit (bijvoorbeeld de HP Deskjet 450 
mobiele printer of een HP Photosmart 8150), selecteert 
u Opties > Afdrukken.

E-mailberichten automatisch ophalen
Als u automatisch berichten wilt ophalen, selecteert 
u Opties > E-mailinstellingen > Automatisch ophalen > 
Header ophalen > Altijd ingeschakeld of 

Uitsl. eigen netw. en d
de berichten moeten w

Als u het apparaat zo in
wordt opgehaald, besta
gegevens via het netwe
overgedragen. Neem co
voor meer informatie ov
gegevensoverdracht.

E-mailberichten
Selecteer Opties > Verw
e-mailbericht van het a
deze inhoud nog wel in
Ga naar Verw. ber. uit:

In het apparaat worden
weergegeven als in de e
dus zichtbaar in het app
hebt gewist. Als u de be
moet u het bericht uit u
opnieuw een verbinding
het apparaat bij te werk

Als u een e-mailbericht
en uit de externe mailb
Ga naar Verw. ber. uit:

Als u offline bent, word
verwijderd. De eerstvolg
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n. Er wordt een lijst met mappen 

 kies OK om te beginnen met 
p om de berichten te bekijken.

gen
oorzien van een rood sterretje of 
ren. Volg de instructies van de 
k mogelijk dat u de instellingen 
ntvangt in een 

ncentrales of toegangspunten 
eld voor uw apparaat door 
t is wellicht niet mogelijk deze 
f verwijderen of om nieuwe 
.

richten > Opties > 
aak uw keuze uit de 

mee bewerkt u de instellingen 
.

met de externe mailbox, wordt de e-mail automatisch uit 
de mailbox verwijderd. Als u het POP3-protocol gebruikt, 
worden berichten die zijn gemarkeerd voor verwijderen, 
pas verwijderd als de verbinding met de externe 
mailbox is verbroken.

Als u een e-mailbericht hebt gemarkeerd voor verwijdering 
uit het apparaat en van de server en u dit ongedaan wilt 
maken, selecteert u het desbetreffende e-mailbericht ( ) 
en selecteert u Opties > Verwijd. onged. mkn.

De verbinding met de mailbox 
verbreken
Selecteer, terwijl u online bent, Opties > Verbind. 
verbreken om de gegevensverbinding met de externe 
mailbox te beëindigen.

Berichten op een SIM-kaart 
bekijken
Voordat u SIM-berichten kunt bekijken, moet u deze 
kopiëren naar een map in het apparaat.
1 Ga naar de hoofdweergave van Berichten en selecteer 

Opties > SIM-berichten.
2 Selecteer Opties > Markeringen aan/uit > Markeren 

of Alle markeren om berichten te markeren.

3 Kies Opties > Kopiëre
weergegeven.

4 Selecteer een map en
kopiëren. Open de ma

Berichtinstellin
Vul alle velden in die zijn v
de aanduiding Te definië
serviceprovider. Het is oo
van uw serviceprovider o
configuratiebericht.

Sommige of alle berichte
kunnen vooraf zijn ingest
uw serviceprovider en he
instellingen te wijzigen o
instellingen toe te voegen

SMS-berichten
Druk op , selecteer Be
Instellingen > SMS en m
volgende opties:

Berichtencentrales—Hier
voor de berichtencentrale
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hten
r Berichten > Opties > 
diabericht en maak uw keuze 

efinieer de grootte van de 
mediabericht: Origineel (wordt 
nneer de MMS-aanmaakmodus is 
eiding of Vrij), Klein of Groot.

—Als u Met begeleiding selecteert, 
 wanneer u een bericht verzendt 
e ontvanger wordt ondersteund. 

 geen berichten wilt verzenden 
n ondersteund.

Selecteer het toegangspunt dat 
g voor de MMS-berichtencentrale 

electeer hoe 
wilt ontvangen. 
ten automatisch via uw eigen 
, selecteert u Aut. bij eigen 
n netwerk kunt u de melding 
ultimediabericht is dat u kunt 
iaberichtencentrale.
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Ber.centrale in gebr.—Hiermee selecteert u welke 
berichtencentrale wordt gebruikt om SMS-berichten 
te bezorgen.

Tekencodering—Als tekens moeten worden geconverteerd 
naar een ander coderingssysteem wanneer dit beschikbaar 
is, kiest u Beperkte ondersteuning.

Rapport ontvangen—Hiermee kunt u bij het netwerk 
een leveringsrapport aanvragen voor uw berichten 
(netwerkdienst).

Geldigheid bericht—Geef aan hoe lang moet worden 
geprobeerd het bericht opnieuw te verzenden als de eerste 
poging mislukt (netwerkdienst). Als de ontvanger niet 
binnen die periode kan worden bereikt, wordt het bericht 
bij de berichtencentrale verwijderd.

Ber. verzonden als—Wijzig deze optie alleen als u zeker 
weet dat uw berichtencentrale SMS-berichten in deze 
andere indelingen kan omzetten. Neem contact op met 
uw serviceprovider.

Voorkeursverbinding—Selecteer de verbinding die moet 
worden gebruikt voor het verzenden van SMS-berichten: 
GSM-netwerk of pakketgegevens, als dit wordt 
ondersteund door het netwerk. Zie ’Verbinding’ 
op pag. 129.

Ant. via zelfde centr.—Geef aan of het antwoord 
moet worden verzonden via hetzelfde nummer van 
de SMS-berichtencentrale (netwerkdienst).

Multimediaberic
Druk op  en selectee
Instellingen > Multime
uit de volgende opties:

Grootte afbeelding—D
afbeelding in een multi
alleen weergegeven wa
ingesteld op Met begel

MMS-aanmaakmodus
ontvangt u een melding
dat mogelijk niet door d
Selecteer Beperkt als u
die mogelijk niet worde

Toeg.punt in gebruik—
u als voorkeursverbindin
wilt gebruiken.

Multimedia ophalen—S
u multimediaberichten 
Als u multimediaberich
netwerk wilt ontvangen
netwrk. Buiten uw eige
ontvangen dat er een m
ophalen in de multimed
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richten > Opties > 
 maak uw keuze uit de 

n mailbox om de volgende 
erbindingsinstellingen, 
r ophalen en 

cteer de mailbox die 
 verzenden van e-mail.

 wilt maken, kiest u Opties > 
ofdweergave van de mailbox.

en
 bewerken voor de e-mail die 
nkomende e-mail en maakt 
de opties:

e gebruikersnaam in die door 
trekt.

achtwoord in. Als u dit veld 
achtwoord opgeven wanneer 
e externe mailbox.

r het IP-adres of de hostnaam 
w e-mail ontvangt.
Als u zich buiten uw eigen netwerk bevindt, is het 
verzenden en ontvangen van multimediaberichten 
mogelijk duurder.

Als u Multimedia ophalen > Altijd automatisch 
selecteert, wordt automatisch een actieve 
pakketgegevensverbinding tot stand gebracht om het 
bericht zowel binnen als buiten het eigen netwerk 
te ontvangen.

Anonieme ber. toest.—Selecteer of u berichten van 
anonieme afzenders wilt weigeren.

Advertent. ontvang.—Geef aan of u advertenties in 
multimediaberichten wilt ontvangen.

Rapport ontvangen—Geef aan of u de status van 
het verzonden bericht in het logboek wilt weergeven 
(netwerkdienst). Mogelijk kunt u geen leveringsrapport 
ontvangen voor multimediaberichten die naar een 
e-mailadres zijn verzonden.

Rapportz. weigeren—Geef aan of u wilt voorkomen 
dat uw apparaat leveringsrapporten voor ontvangen 
multimediaberichten verzendt.

Geldigheid bericht—Geef aan hoe lang moet worden 
geprobeerd het bericht opnieuw te verzenden als de eerste 
poging mislukt (netwerkdienst). Als de ontvanger niet 
binnen die periode kan worden bereikt, wordt het bericht 
bij de berichtencentrale verwijderd.

E-mail
Druk op , selecteer Be
Instellingen > E-mail en
volgende opties:

Mailboxen—Selecteer ee
instellingen te wijzigen: V
Gebruikersinst., Inst. voo
Automatisch ophalen.

Mailbox in gebruik—Sele
u wilt gebruiken voor het

Als u een nieuwe mailbox
Nieuwe mailbox in de ho

Verbindingsinstelling
Als u de instellingen wilt
u ontvangt, selecteert u I
u een keuze uit de volgen

Gebruikersnaam—Voer d
uw serviceprovider is vers

Wachtwoord—Voer uw w
niet invult, moet u een w
u verbinding maakt met d

Server inkom. mail—Voe
in van de mailserver die u
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r het e-mailadres in dat uw 
gegeven. Antwoorden op uw 
 naar dit adres verzonden.

 het IP-adres of de hostnaam 
 uw e-mail verzendt. U kunt 
r voor uitgaande mail van uw 
n. Neem voor meer informatie 
iceprovider.

electeer een IAP. Zie ’Verbinding’ 

bruikersnaam, Wachtwoord, 
n Poort komen overeen met 
ende e-mail.

en
w eigen naam in. Uw e-mailadres 

ontvanger wordt vervangen door 
ie door het apparaat van de 
teund.

l hoe e-mail wordt verzonden 
ecteer Meteen voor het apparaat 
ken met de mailbox wanneer 
 Als u Bij vlgende verb. kiest, 
 zodra de verbinding met de 
baar is.
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Toegangsp. in gebr.—Selecteer een IAP. Zie ’Verbinding’ 
op pag. 129.

Mailboxnaam—Voer een naam in voor de mailbox.

Mailboxtype—Definieer het e-mailprotocol dat door de 
serviceprovider van uw externe mailbox wordt aanbevolen. 
De opties zijn POP3 en IMAP4. U kunt deze optie slechts 
één keer instellen. De instelling kan niet worden gewijzigd 
als u de mailboxinstellingen hebt opgeslagen of hebt 
afgesloten. Als u het POP3-protocol gebruikt, worden 
e-mailberichten niet automatisch bijgewerkt wanneer 
u online bent. Verbreek de verbinding en maak opnieuw 
verbinding met de mailbox als u de nieuwste 
e-mailberichten wilt zien.

Beveiliging (poorten)—Kies de beveiliging voor 
de verbinding met de externe mailbox.

Poort—Definieer een poort voor de verbinding.

APOP beveil. inloggen (alleen voor POP3)—Gebruik 
deze optie bij het POP3-protocol voor het coderen van 
wachtwoorden die naar de externe e-mailserver worden 
verzonden wanneer u verbinding maakt met de mailbox.

Als u de instellingen wilt bewerken voor de e-mail die 
u verzendt, selecteert u Uitgaande e-mail en maakt 
u een keuze uit de volgende opties:

Mijn e-mailadres—Voe
serviceprovider u heeft 
e-mailberichten worden

Server uitg. mail—Voer
in van de mailserver die
mogelijk alleen de serve
serviceprovider gebruike
contact op met uw serv

Toegangsp. in gebr.—S
op pag. 129.

De instellingen voor Ge
Beveiliging (poorten) e
de instellingen in Inkom

Gebruikersinstelling
Mijn mailnaam—Voer u
in het apparaat van de 
uw naam als deze funct
ontvanger wordt onders

Bericht zenden—Bepaa
vanaf het apparaat. Sel
dat verbinding moet ma
u Bericht zenden kiest.
wordt e-mail verzonden
externe mailbox beschik
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n of nieuwe e-mail automatisch 
U kunt aangeven wanneer en 
rden opgehaald.

telt dat e-mail automatisch 
 de kans dat grote hoeveelheden 
 van uw serviceprovider worden 
act op met uw serviceprovider 
r de kosten van 

ten
Berichten > Opties > 
icht. Geef aan of 
tvangen. Als u de browser 
tisch wilt activeren en een 
nd wilt brengen om inhoud 
n dienstbericht ontvangt, 
> Automatisch.

rovider naar de beschikbare items 
s. Druk op  en selecteer 
tellingen > Infodienst en 
lgende opties:
Kopie naar mij—Geef aan of u een kopie van het 
e-mailbericht wilt opslaan in uw externe mailbox en op 
het adres dat u hebt opgegeven in Mijn e-mailadres.

Handtek. opnemen—Geef aan of u een handtekening 
wilt toevoegen aan uw e-mailberichten.

Melding nwe e-mail—Geef aan of u de nieuwe 
e-mailaanduidingen, zoals een signaal of een melding, 
wilt ontvangen wanneer u nieuwe e-mail ontvangt 
in de mailbox.

Standaardcodering—Selecteer op basis van taal een 
andere codering.

Inst. voor ophalen
E-mail ophalen—Defineer welke delen van het 
e-mailbericht worden ontvangen: Alleen headers, 
Groottelmt (alleen voor POP3) of Ber. en bijlagen 
(alleen voor POP3).

Aantal—Definieer hoeveel nieuwe e-mailberichten naar 
de mailbox moeten worden opgehaald.

Pad IMAP4-map (alleen voor IMAP4)—Definieer het pad 
voor IMAP4-mappen.

Mapabonnementen (alleen voor IMAP4)—U kunt zich 
abonneren op andere mappen in de externe mailbox en 
inhoud uit deze mappen ophalen.

Automatisch ophalen
Header ophalen—Geef aa
moet worden opgehaald. 
hoe vaak de berichten wo

Als u het apparaat zo ins
wordt opgehaald, bestaat
gegevens via het netwerk
overgedragen. Neem cont
voor meer informatie ove
gegevensoverdracht.

Webdienstberich
Druk op  en selecteer 
Instellingen > Dienstber
u dienstberichten wilt on
van het apparaat automa
netwerkverbinding tot sta
op te halen wanneer u ee
kiest u Ber. downloaden

Infodienst
Informeer bij uw servicep
en bijbehorende nummer
Berichten > Opties > Ins
maak uw keuze uit de vo
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Ontvangst—Geef aan of u infodienstberichten 
wilt ontvangen.

Taal—Selecteer de talen waarin u berichten wilt 
ontvangen: Alle, Geselecteerd of Overige.

Itemherkenning—Geef aan of automatisch moet 
worden gezocht naar nieuwe itemnummers en of 
de nieuwe nummers zonder naam in de lijst moeten 
worden opgeslagen.

Overige instellingen
Druk op , selecteer Berichten > Opties > 
Instellingen > Overige en maak uw keuze uit 
de volgende opties:

Verzonden ber. opsl.—Geef aan of u in de map met 
verzonden berichten een kopie van elk verzonden SMS-, 
multimedia- of e-mailbericht wilt opslaan.

Aantal opgesl. ber.—Definieer hoeveel verzonden 
berichten tegelijk in de map met verzonden berichten 
kunnen worden opgeslagen. De standaardlimiet is 
20 berichten. Wanneer de limiet wordt bereikt, 
wordt het oudste bericht verwijderd.

Gebruikt geheugen—Als er een compatibele 
geheugenkaart is geplaatst in het apparaat, selecteert 
u Telefoongeh. of Geheugenkaart om uw berichten 
op te slaan.
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ilt verwijderen uit Contacten, 
drukt u op . Als u meerdere 
ilt verwijderen, drukt u op  

rsonen te markeren en drukt 
ren.

arten wilt toevoegen en 
Nokia Contacts Editor in 

lding aan een contactkaart wilt 
ntactkaart en kiest u Opties > 
umbnail toevoeg.. De miniatuur 
 weergegeven zodra de 

oon belt.

 snelle manier om veelgebruikte 
kunt snelkeuzetoetsen toewijzen 
mers. Zie ’Bellen met een 
. 66.

gevens wilt verzenden, selecteert 
lt verzenden. Selecteer Opties > 
ia multimedia, Via e-mail 
efinieerd), Via Bluetooth, 

Berichten’ op pag. 46 en 
op pag. 101.
Contacten (contactenlijst)
Druk op  en selecteer Contacten. In Contacten kunt 
u een persoonlijke beltoon of een miniatuurafbeelding 
toevoegen aan een contactkaart. U kunt ook 
contactgroepen maken zodat u een SMS of e-mail kunt 
verzenden naar meerdere ontvangers tegelijk. U kunt 
ontvangen contactgegevens (visitekaartjes) opslaan in 
Contacten. Zie ’Gegevens en instellingen’ op pag. 52. 
Contactgegevens kunnen alleen worden verzonden 
naar of ontvangen van compatibele apparaten. 

Namen en nummers opslaan
1 Kies Opties > Nieuw contact.
2 Vul de gewenste velden in en selecteer Gereed.

Als u contactkaarten wilt bewerken in Contacten, 
gaat u naar de contactkaart die u wilt bewerken en 
kiest u Opties > Bewerken.

 Tip! Als u contactkaarten wilt afdrukken op 
een compatibele met een BPP (Basic Print Profile) 
uitgeruste printer met Bluetooth-connectiviteit 
(bijvoorbeeld een HP Deskjet 450 mobiele printer 
of een HP Photosmart 8150), selecteert 
u Opties > Afdrukken.

Als u een contactkaart w
selecteert u een kaart en 
contactkaarten tegelijk w
en  om de contactpe
u op  om ze te verwijde

 Tip! Als u contactka
bewerken, gebruikt u 
Nokia PC Suite. 

Als u een miniatuurafbee
toevoegen, opent u de co
Bewerken > Opties > Th
wordt in het hoofdscherm
bijbehorende contactpers

 Tip! Snelkeuze is een
nummers te bellen. U 
aan acht telefoonnum
snelkeuzetoets’ op pag

 Tip! Als u contactge
u het kaartje dat u wi
Zenden > Via SMS, V
(als een mailbox is ged
of Via infrarood. Zie ’
’Gegevens verzenden’ 
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rs van een SIM-kaart naar 
ren, drukt u op  en 
ties > SIM-contacten > 
ecteer de namen die u wilt 
ens Opties > Kopie naar Contact..

aar de SIM-kaart wilt kopiëren, 
eert u Contacten. Selecteer de 
en en kies Opties > Kopieer naar 
en > Naar SIM-telef.boek. Alleen 
ctkaart die door de SIM-kaart 
orden gekopieerd.

tactpersonen synchroniseren 
e pc waarop Nokia PC Suite 

ek en diensten
r van uw SIM-kaart over 

r informatie over het gebruik van 
e serviceprovider of een andere 

r Contacten > Opties > 
telefoonb. als u de namen 
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Als u een contactpersoon aan een groep wilt toevoegen, 
selecteert u Opties > Toev. aan groep: (wordt alleen 
weergegeven als u een groep hebt gemaakt). 
Zie ’Contactgroepen maken’ op pag. 63.

Als u het aantal contacten en groepen en het 
beschikbare geheugen in Contacten wilt zien, 
selecteert u Opties > Contactinfo.

Standaardnummers en -adressen
U kunt standaardnummers of -adressen toewijzen aan 
een contactkaart. Als een contactpersoon verschillende 
nummers of adressen heeft, kunt u zodoende eenvoudig 
bellen op een bepaald nummer of een bericht sturen 
naar een bepaald adres. Het standaardnummer wordt 
ook gebruikt als u spraakgestuurd belt.
1 Selecteer een contactpersoon in de contactenlijst 

en druk op .
2 Kies Opties > Standaardnummers.
3 Selecteer een standaardnummer waaraan u een 

nummer of adres wilt toevoegen en selecteer Toewijz.
4 Selecteer het nummer of adres dat u als standaard 

wilt instellen.

Het standaardnummer of -adres wordt onderstreept 
op het visitekaartje.

Contactgegev
Als u namen en numme
het apparaat wilt kopië
kiest u Contacten > Op
SIM-telefoonboek. Sel
kopiëren en kies vervolg

Als u contactpersonen n
drukt u op  en select
namen die u wilt kopiër
SIM of Opties > Kopiër
de velden van de conta
worden ondersteund, w

 Tip! U kunt uw con
met een compatibel
is geïnstalleerd. 

SIM-telefoonbo
Raadpleeg de leverancie
beschikbaarheid en voo
SIM-diensten. Dit kan d
leverancier zijn.

Druk op  en selectee
SIM-contacten > SIM-
en nummers op de SIM
In het SIM-telefoonboe
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egen voor 
n

f groepslid u belt, wordt de 
 afgespeeld als het nummer 
ezonden met de oproep en 
herkend.
ontactkaart te openen of ga 
n selecteer een contactgroep.
. Er wordt een lijst met 
.
ie u wilt gebruiken voor de 
ersoon of de gehele groep.

oor Standaard beltoon te 
beltonen.

n maken
  om de groepenlijst 

 groep. 
 de groep of gebruik de 
s OK. 
 Opties > Leden toevoegen.
kopiëren of toevoegen aan contactpersonen en 
gesprekken voeren.

Als u de lijst met vaste nummers wilt bekijken, selecteert 
u Opties > SIM-contacten > Nrs. vaste contacten. 
Deze instelling wordt alleen weergegeven als deze 
wordt ondersteund door de SIM-kaart.

Als u de oproepen vanaf het apparaat wilt beperken tot 
geselecteerde telefoonnummers, selecteert u Opties > 
Vaste nrs. activeren. Als u nieuwe telefoonnummers 
wilt toevoegen aan de lijst met vaste nummers, kiest 
u Opties > Nieuw SIM-contact. Voor deze functies 
hebt u de PIN2-code nodig.

Wanneer u Vaste nummers gebruikt, zijn 
pakketgegevensverbindingen niet mogelijk, 
behalve wanneer u SMS-berichten verzendt via 
een pakketgegevensverbinding. In dit geval moeten 
het nummer van de berichtencentrale en het 
telefoonnummer van de ontvanger worden 
opgenomen in de lijst met vaste nummers.

Wanneer de functie Vaste nummers is ingeschakeld, kunt u 
soms nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

Beltonen toevo
contactpersone
Als een contactpersoon o
beltoon voor die persoon
van de beller wordt meeg
door het apparaat wordt 
1 Druk op  om een c

naar de groepenlijst e
2 Kies Opties > Beltoon

beltonen weergegeven
3 Selecteer de beltoon d

afzonderlijke contactp

U verwijdert de beltoon d
selecteren in de lijst met 

Contactgroepe
1 Druk in Contacten op

te openen.
2 Kies Opties > Nieuwe
3 Schrijf een naam voor

standaardnaam en kie
4 Open de groep en kies
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5 Ga naar een contactpersoon en druk op  om deze 
te markeren. Herhaal dit voor alle contactpersonen 
die u wilt toevoegen.

6 Selecteer OK om de contactpersonen aan de groep 
toe te voegen.

Als u de naam van een groep wilt wijzigen, kiest u Opties > 
Naam wijzigen. Voer vervolgens de nieuwe naam in 
en kies OK.

Leden uit een groep verwijderen
1 Open in de groepenlijst de groep die u wilt wijzigen.
2 Ga naar de gewenste contactpersoon en kies Opties > 

Verwijder uit groep.
3 Selecteer Ja om de contactpersoon uit de groep 

te verwijderen.
 Tip! Als u wilt controleren tot welke groep 

een contactpersoon behoort, gaat u naar die 
contactpersoon en kiest u Opties > Hoort bij groepen.
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ontacten, drukt u op  
n. Ga naar de gewenste naam 
 eerste letters van de naam in. 

den getoond. Duk op  
. Selecteer het oproeptype 

en kopiëren van de SIM-kaart 
u op deze manier kunt bellen. 
iëren’ op pag. 62.

 stand-by modus als u uw 
nst) wilt bellen. Zie ook 
37.

er van uw voicemailbox wilt 
 en selecteert u Instrum. > 

 Nummer wijzigen. Voer het 
 van de serviceprovider) 

 nummer wilt bellen in de 
op . Ga naar het gewenste 
 om het nummer te bellen.
Bellen
Spraakoproepen

 Tip! Druk op  om het volume tijdens een gesprek 
harder te zetten of op  om het volume zachter 
te zetten.

U kunt spraakoproepen plaatsen in de opengeklapte 
modus en de weergavemodus. Zie ’Modi’ op pag. 13. 
1 Als u een spraakoproep wilt starten, voert u in 

de opengeklapte modus het telefoonnummer in, 
inclusief het netnummer. Druk op  als u een 
nummer wilt verwijderen. 
Voor internationale gesprekken drukt u tweemaal 
op  voor het teken + (duidt de internationale 
toegangscode aan), kiest u vervolgens het landnummer, 
het netnummer (eventueel zonder voorloopnul) en het 
abonneenummer.

2 Druk op  om het nummer te bellen.
3 Druk op  om de cover te sluiten en het gesprek 

te beëindigen (of de oproep te annuleren).

Als u op  drukt, wordt een gesprek altijd beëindigd, 
ook als een andere toepassing actief is. 

Als u wilt bellen vanuit C
en selecteert u Contacte
of voer in het zoekveld de
De gevonden namen wor
om een nummer te kiezen
Spraakoproep.

U moet de contactperson
naar Contacten voordat 
Zie ’Contactgegevens kop

Houd  ingedrukt in de
voicemailbox (netwerkdie
’Doorschakelen’ op pag. 1

 Tip! Als u het numm
wijzigen, drukt u op 
Voicemail > Opties >
nummer in (dit krijgt u
en selecteer OK.

Als u een recent gekozen
stand-by modus, drukt u 
nummer en druk op



6

snelkeuzetoets
iveren, drukt u op  en selecteert 
Bellen > Snelkeuze > Aan.

er wilt toewijzen aan een van 
— ), drukt u op  en selecteert 

. Ga naar de toets waaraan u het 
ewijzen en selecteer Opties > 
veerd voor de voicemailbox. 

tand-by modus, drukt u op de 
lgens op .

 bellen
nt uitgebreide spraakopdrachten. 
achten zijn niet afhankelijk van 
 U hoeft dus niet op voorhand 
n. In plaats daarvan maakt het 

el voor de contactgegevens 
roken spraaklabel daarmee. 
 het apparaat past zich aan 
bruiker aan, zodat de 
 worden herkend.

n contactpersoon is de naam of 
ctkaart is opgeslagen. Als u het 
bel wilt beluisteren, opent u een 
ert u Opties > Sprklabel afspelen.
Be
lle

n
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Een conferentiegesprek voeren
1 Bel de eerste deelnemer.
2 Als u de volgende deelnemer wilt bellen, selecteert 

u Opties > Nieuwe oproep. Het eerste gesprek 
wordt automatisch in de wachtstand geplaatst.

3 Als de nieuwe oproep wordt beantwoord, kunt u de 
eerste deelnemer in het conferentiegesprek opnemen. 
Hiervoor selecteert u Opties > Conferentie.
Herhaal stap 2 om de volgende deelnemer aan 
het gesprek toe te voegen en selecteer Opties > 
Conferentie > Toev. aan confer. 
Conferentiegesprekken tussen maximaal zes 
deelnemers (inclusief uzelf) worden ondersteund.
Als u een privé-gesprek wilt voeren met een van 
de deelnemers, selecteert u Opties > Conferentie > 
Privé. Selecteer een deelnemer en selecteer Privé. 
Het conferentiegesprek wordt in de wachtstand 
geplaatst. De andere deelnemers kunnen ondertussen 
met elkaar doorpraten. Als u het privé-gesprek hebt 
beëindigd, selecteert u Opties > Toev. aan confer. 
om terug te keren naar het conferentiegesprek.
Als u een deelnemer uit het conferentiegesprek wilt 
verwijderen, selecteert u Opties > Conferentie > 
Deelnemer verwijd.. Blader vervolgens naar de 
desbetreffende deelnemer en selecteer Verwijd.. 

4 Druk op  om het actieve conferentiegesprek 
te beëindigen.

Bellen met een 
Als u snelkeuze wilt act
u Instrum. > Instell. > 

Als u een telefoonnumm
de snelkeuzetoetsen (
u Instrum. > Snelkeuze
telefoonnummer wilt to
Toewijz..  is gereser

Als u wilt bellen in de s
snelkeuzetoets en vervo

Spraakgestuurd
Het apparaat ondersteu
Uitgebreide spraakopdr
de stem van de spreker.
spraaklabels op te neme
apparaat een spraaklab
en vergelijkt het ingesp
De spraakherkenning in
de stem van de hoofdge
spraakopdrachten beter

Het spraaklabel voor ee
bijnaam die op de conta
samengestelde spraakla
contactkaart en selecte
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bekijken of Stoppen als 
en wilt annuleren.

dere nummers zijn opgeslagen, 
mer geselecteerd als dit is 
et eerste beschikbare nummer 
 geselecteerd: Mobiel, 
werk), Telefoon, 
(werk).

en
oeren in de opengeklapte 
dus. Zie ’Modi’ op pag. 13. 

rekken wilt voeren, gebruikt 

rek voert, kunnen u en de 
 een videoclip rechtstreeks 
eld of het videobeeld dat 
era in het apparaat wordt 
anger van het videogesprek. 

ilt voeren, moet u beschikken 
ich binnen het dekkingsgebied 
evinden. Neem contact 
r voor informatie over de 
sten voor videogesprekken. 
alleen worden uitgevoerd tussen 
Bellen via een spraaklabel
 Opmerking: Het gebruik van spraaklabels kan 

moeilijkheden opleveren in een drukke omgeving 
of tijdens een noodgeval. Voorkom dus onder alle 
omstandigheden dat u uitsluitend van spraaklabels 
afhankelijk bent.

Wanneer u spraakgestuurd bellen gebruikt, wordt de 
luidspreker gebruikt. Houd het apparaat op een korte 
afstand als u het spraaklabel inspreekt.
1 Als u spraakgestuurd bellen wilt starten, houdt u in 

de stand-by modus de rechterselectietoets ingedrukt. 
Als u een compatibele hoofdtelefoon gebruikt met de 
toets voor de hoofdtelefoon, houdt u de toets voor de 
hoofdtelefoon ingedrukt als u spraakgestuurd bellen 
wilt starten.

2 U hoort een korte toon en de tekst Spreek nu wordt 
weergegeven. Spreek duidelijk de naam of bijnaam 
uit van de persoon zoals deze op de contactkaart 
is opgeslagen.

3 Het apparaat speelt een samengesteld spraaklabel af 
voor de herkende contactpersoon in de geselecteerde 
apparaattaal en geeft de naam en het nummer 
weer. Na een time-out van 2,5 seconde wordt het 
nummer gekozen.
Als de herkende contactpersoon niet correct is, 
selecteert u Volgende als u een lijst met andere 

overeenkomsten wilt 
u spraakgestuurd bell

Als onder één naam meer
wordt het standaardnum
ingesteld. Anders wordt h
uit de volgende nummers
Mobiel (thuis), Mobiel (
Telefoon (thuis) en Tel.

Videogesprekk
U kunt videogesprekken v
modus en de weergavemo

Als u handsfree videogesp
u de weergavemodus.

Wanneer u een videogesp
ontvanger van de oproep
bekijken. Het live videobe
is vastgelegd met de cam
weergegeven aan de ontv

Als u een videogesprek w
over een USIM-kaart en z
van een UMTS-netwerk b
op met uw serviceprovide
beschikbaarheid van dien
Videogesprekken kunnen 
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ief wanneer u twee 
 en het geluid via de luidspreker 
 de oproep kan de verzending 
igeren. In dat geval hoort u het 
elijk een foto of een grijze 
weergegeven.

f  om het volume tijdens 
assen.

sen het weergeven van video of 
luid, selecteert u Inschakelen/
erzenden, Audio verzenden of 

 wilt in- of uitzoomen, selecteert 
en. Het zoomsymbool verschijnt 

verzonden en ontvangen 
rgave wilt wisselen, selecteert 

 van videoclips tijdens een 
igerd, wordt de oproep als 
g gebracht. Vraag de prijs 
r.

eogesprek te beëindigen.
Be
lle

n
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twee partijen. U kunt het videogesprek plaatsen naar een 
compatibele mobiele telefoon of een ISDN-client. U kunt 
geen videogesprekken houden wanneer er een andere 
spraak-, video- of gegevensoproep actief is.

Pictogrammen: 
 U ontvangt geen videogegevens (de ontvanger 

verzendt geen videogegevens of deze worden niet 
overgedragen door het netwerk). 

 U hebt de verzending van videogegevens vanaf het 
apparaat geweigerd. Zie ’Oproepen’op pag. 128 als u een 
foto wilt verzenden.
1 Als u een videogesprek wilt starten, voert u in de 

opengeklapte modus het telefoonnummer in de 
stand-by modus in of selecteert u Contacten 
en vervolgens een contactpersoon.

2 Selecteer Opties > Video-oproep.

Als u een handsfree videogesprek wilt voeren, activeert 
u de weergavemodus nadat de ontvanger de oproep 
heeft beantwoord. 

Het starten van een videogesprek kan enige tijd duren. 
De melding Wachten op videoafbeelding wordt 
weergegeven. Als de oproep mislukt, bijvoorbeeld 
omdat videogesprekken niet worden ondersteund door 
het netwerk of omdat het ontvangende apparaat niet 
compatibel is, wordt u gevraagd of u een gewone 
oproep wilt doen of een bericht wilt verzenden.

Het videogesprek is act
video-afbeeldingen ziet
hoort. De ontvanger van
van videoclips ( ) we
geluid en wordt er mog
achtergrondafbeelding 

 Tip! Druk op  o
een gesprek aan te p

Als u wilt schakelen tus
alleen het horen van ge
Uitschakelen > Video v
Audio & video vrzndn.

Als u op uw eigen beeld
u Inzoomen of Uitzoom
boven in het scherm.

Als u de positie van de 
videobeelden in de wee
u Beeld wisselen.

Ook als u de verzending
videogesprek hebt gewe
videogesprek in rekenin
na bij uw serviceprovide

Druk op  om het vid
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TS-netwerkdekkingsgebied 
aar GSM plaatsvindt, 
derbroken, maar wordt 

tgezet. 
e zender als de ontvanger zijn 
MTS-netwerk. Als u iemand 

elsessie en de telefoon van 
chakeld of de persoon bevindt 

d met UMTS-netwerkdekking, 
t dat u een uitnodiging hebt 
t echter een foutbericht dat 
diging niet kan accepteren.

dingen van persoon tot persoon

on tot persoon wordt ook wel 
on Initiation Protocol) genoemd. 
 moeten in het apparaat worden 
 Video delen kunt gebruiken. 
 stellen, kunt u een live 
t persoon tot stand brengen met 

elefoon. Het SIP-profiel moet ook 
 deelsessie te kunnen ontvangen.

 naar de SIP-profielinstellingen 
araat. De serviceprovider stuurt 
nline naar u toe.
Videobeelden delen
Gebruik Video delen als u tijdens een spraakoproep live 
video of een videoclip van de mobiele telefoon naar een 
andere compatibele mobiele telefoon wilt verzenden. 
Nodig een ontvanger uit om de live video of een videoclip 
die u wilt delen te bekijken. Het delen begint automatisch 
wanneer de ontvanger de uitnodiging accepteert en u de 
juiste modus activeert. Zie ’Video delen’ op pag. 70.

Vereisten voor het delen van 
videobeelden
Omdat voor Video delen een 3G-verbinding (UMTS) 
nodig is, kunt u Video delen alleen gebruiken als er 
een 3G-netwerk beschikbaar is. Neem contact op met de 
serviceprovider voor vragen over netwerkbeschikbaarheid 
en de kosten voor het gebruik van deze toepassing. 
Als u Video delen wilt gebruiken, moet u het 
volgende nagaan:
• Controleer of Video delen op het Nokia-apparaat 

is geïnstalleerd.
• Controleer of het apparaat is ingesteld voor 

verbindingen van persoon tot persoon. Zie ’Instellingen’ 
op pag. 69.

• Controleer of u een actieve UMTS-verbinding hebt 
en zich binnen het UMTS-netwerkdekkingsgebied 
bevindt. Zie ’Instellingen’ op pag. 69. Als u de deelsessie 

begint binnen het UM
en er een overdracht n
wordt de deelsessie on
de spraakoproep voor

• Controleer of zowel d
geregistreerd bij het U
uitnodigt voor een de
deze persoon is uitges
zich niet in een gebie
weet deze persoon nie
verzonden. U ontvang
de ontvanger de uitno

Instellingen
Instellingen voor verbin

Een verbinding van perso
een SIP-verbinding (Sessi
De SIP-profielinstellingen
geconfigureerd voordat u
Door een SIP-profiel in te
verbinding van persoon to
een andere compatibele t
worden ingesteld om een

Vraag uw serviceprovider
en sla deze op in het app
de instellingen mogelijk o
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ebied met UMTS-netwerkdekking 

oproep actief is, selecteert 
len > Live.
t verzonden naar het SIP-adres 
gd aan de contactkaart van 

art van de ontvanger meerdere 
selecteert u het SIP-adres waar 
rtoe wilt verzenden en selecteert 
itnodiging te verzenden. 
 de ontvanger niet in de lijst staat, 
s in. Selecteer OK om de 
nden. 
matisch zodra de ontvanger de 
accepteerd.
ief. Terwijl u live videobeelden 
n compatibele hoofdtelefoon 
aakoproep voort te zetten.
u de deelsessie wilt onderbreken. 
 als u het delen wilt hervatten.
ilt beëindigen, selecteert u Stop. 

 spraakoproep te beëindigen.
Be
lle

n
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Als u het SIP-adres van een ontvanger kent, kunt 
u het invoeren op de contactkaart voor deze persoon. 
Open Contacten vanuit het hoofdmenu van het apparaat 
en open de contactkaart of maak een nieuwe kaart voor 
die persoon. Selecteer Opties > Detail toevoegen > SIP. 
Voer het SIP-adres in met de indeling 
sip:gebruikersnaam@domeinnaam (u mag een IP-adres 
gebruiken in plaats van een domeinnaam). 

UMTS-verbindingsinstellingen

Ga als volgt te werk als u de UMTS-verbinding 
wilt instellen:
• Neem contact op met uw serviceprovider om een 

overeenkomst op te stellen voor het gebruik van 
het UMTS-netwerk.

• Controleer of de verbindingsinstellingen voor het 
UMTS-toegangspunt van het apparaat correct zijn 
geconfigureerd. Zie ’Verbinding’ op pag. 129 voor hulp.

Video delen
Om een deelsessie te ontvangen, moet de ontvanger 
Video delen installeren en de vereiste instellingen op 
zijn mobiele telefoon configureren. U en de ontvanger 
moeten beiden bij de service zijn geregistreerd voordat 
het delen kan beginnen.

Als u uitnodigingen voor delen wilt ontvangen, moet u zijn 
geregistreerd bij de service, een actieve UMTS-verbinding 

hebben en zich in een g
bevinden.

Live video
1 Wanneer een spraak

u Opties > Video de
2 De uitnodiging word

dat u hebt toegevoe
de ontvanger. 
Als op de contactka
SIP-adressen staan, 
u de uitnodiging naa
u Selecteer om de u
Als het SIP-adres van
voert u het SIP-adre
uitnodiging te verze

3 Het delen start auto
uitnodiging heeft ge
De luidspreker is act
deelt, kunt u ook ee
gebruiken om de spr

4 Selecteer Pauze als 
Selecteer Doorgaan

5 Als u de deelsessie w
Druk op  om de
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lt beëindigen, selecteert u Stop. 
praakoproep te beëindigen.

ccepteren
odiging voor delen naar 

nodigingsbericht weergegeven 
P-adres van de afzender staat 
 niet is ingesteld op Stil gaat 
itnodiging ontvangt.

ng voor delen naar u verzendt 
ed met UMTS-netwerkdekking 
 een uitnodiging hebt ontvangen.

g ontvangt, kunt u de volgende 

 de deelsessie. Als de afzender 
eert u de weergavemodus.

ert u de uitnodiging. De afzender 
u de uitnodiging hebt geweigerd. 
en om de deelsessie te weigeren 
rbreken.

eëindigen, selecteert u Stop. 
 selecteert u Afsluiten. 
indigd wordt weergegeven.
Videoclip
1 Wanneer een spraakoproep actief is, selecteert 

u Opties > Video delen > Clip.
Er wordt een lijst met videoclips geopend.

2 Selecteer een videoclip die u wilt delen. Er wordt een 
voorbeeldweergave geopend. Als u een voorbeeld van 
de clip wilt bekijken, selecteert u Opties > Afspelen.

3 Selecteer Opties > Uitnodigen.
Mogelijk moet u de videoclip converteren naar 
een geschikte indeling om deze te kunnen delen. 
De melding Clip moet worden geconverteerd voor 
delen. Doorgaan? wordt weergegeven. Selecteer OK.
De uitnodiging wordt verzonden naar het SIP-adres dat 
u hebt toegevoegd aan de contactkaart van 
de ontvanger. 
Als op de contactkaart van de ontvanger meerdere 
SIP-adressen staan, selecteert u het SIP-adres waar 
u de uitnodiging naartoe wilt verzenden en selecteert 
u Selecteer om de uitnodiging te verzenden. 
Als het SIP-adres van de ontvanger niet in de lijst staat, 
voert u het SIP-adres in. Selecteer OK om de 
uitnodiging te verzenden.

4 Het delen start automatisch zodra de ontvanger de 
uitnodiging heeft geaccepteerd.

5 Selecteer Pauze als u de deelsessie wilt onderbreken. 
Selecteer Opties > Doorgaan als u het delen 
wilt hervatten.

6 Als u de deelsessie wi
Druk op  om de s

Een uitnodiging a
Wanneer iemand een uitn
u verzendt, wordt een uit
waarin de naam of het SI
vermeld. Als het apparaat
het over wanneer u een u

Als iemand een uitnodigi
en u zich niet in een gebi
bevindt, weet u niet dat u

Wanneer u een uitnodigin
opties selecteren:

Accept.—Hiermee start u
live video wil delen, activ

Weigeren—Hiermee weig
ontvangt een bericht dat 
U kunt ook op  drukk
en de spraakoproep te ve

Als u de deelsessie wilt b
Als u een videoclip deelt,
De tekst Video delen beë
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teer Opties > Ber. verz.. U kunt 
dat u deze verzendt. Als u deze 
en standaard-SMS-bericht wilt 
’Oproepen’, pag. 128.

 tijdens een videogesprek 
 videogesprek afgebroken. Oproep 
hikbaar tijdens een videogesprek.

k beantwoorden 

sprek ontvangt, wordt  

ltoon toewijzen voor 
uk op  en selecteer Instrum. > 
l en vervolgens Opties > 
ideo-oproep.

e modus op  om het 
oorden. 

 videobeelden wilt starten, 
modus, waarna er een live 

men videoclip of de foto die met de 
 is vastgelegd, aan de oproeper 
n live videobeeld wilt verzenden, 
e richting van waaruit u het 
en. Activeert u de weergavemodus 
Be
lle

n
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Een oproep beantwoorden 
of weigeren
Druk op  als u de oproep wilt beantwoorden 
in de opengeklapte modus. Als u een oproep in de 
dichtgeklapte modus wilt beantwoorden terwijl Antwrd 
bij openen tel. is ingesteld op Ja, opent u de klep, waarna 
de oproep automatisch wordt gestart. U kunt de telefoon 
ook openklappen en op  drukken.

Als u bij een inkomende oproep de beltoon wilt 
uitschakelen, selecteert u Stil. Als u de beltoon in 
de dichtgeklapte modus wilt uitzetten, drukt u op 
de bladertoets aan de zijkant.

 Tip! Als er een compatibele hoofdtelefoon is 
aangesloten op het apparaat, kunt u een oproep 
beantwoorden en beëindigen door op de toets voor 
de hoofdtelefoon te drukken.

Als u een oproep niet wilt beantwoorden, drukt u 
in de opengeklapte modus op  om de oproep te 
weigeren. De beller hoort een bezettoon. Als u de functie 
Doorsch.inst. > Indien bezet hebt geactiveerd om 
oproepen door te schakelen, worden geweigerde oproepen 
ook doorgeschakeld. Zie ’Doorschakelen’ op pag. 137.

Wanneer u in de opengeklapte modus een inkomende 
oproep weigert, kunt u ook een SMS-bericht naar de beller 
verzenden waarin u aangeeft waarom u de oproep niet 

hebt beantwoord. Selec
de tekst bewerken voor
optie wilt instellen en e
opstellen, raadpleegt u 

Als u een spraakoproep
beantwoordt, wordt het
in wachtrij is niet besc

Een videogespre
of weigeren
Wanneer u een videoge
weergegeven. 

 Tip! U kunt een be
videogesprekken. Dr
Profielen, een profie
Aanpassen > Toon v

Druk in de opengeklapt
videogesprek te beantw

Als u het verzenden van
activeert u de weergave
videobeeld, een opgeno
camera in het apparaat
wordt getoond. Als u ee
draait u de camera in d
videobeeld wilt verzend
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 beëindigen, selecteert 
beëind.

n spraakoproep
schikbaar zijn tijdens een 
rkdiensten. Selecteer Opties 
e beschikbare opties op het 
 zoals: 

indigt u een actieve oproep 
e oproep in de wachtstand 

in UMTS-netwerken)—Hiermee 
 of een videoclip in een 
e andere deelnemer van de 
t bewerken en de ontvanger 
rzendt. Druk op  om het 
r een compatibel apparaat.

ee kunt u DTMF-tonen 
en wachtwoord. Voer de 
naar in Contacten. Als u een 
uzeteken (p) wilt invoeren, 

. Selecteer OK om de toon 

nen toevoegen aan de velden 
TMF op een contactkaart. 
niet, dan kunt u geen videobeelden verzenden. U kunt de 
ander echter wel nog horen. In plaats van de video ziet 
u een grijs scherm. Zie ’Oproepen’, Afb. in video-oproep 
op pag. 128 als u het groene scherm wilt vervangen 
door een foto.

Ook als u de verzending van videoclips tijdens een 
videogesprek hebt geweigerd, wordt de oproep als 
videogesprek in rekening gebracht. Vraag de prijs na 
bij uw serviceprovider.

Als u het videogesprek wilt beëindigen, drukt u in de 
weergavemodus of in de opengeklapte modus op .

Oproep in wachtrij (netwerkdienst)
U kunt een oproep beantwoorden terwijl u al een 
gesprek voert als u de functie Oproep in wachtrij in 
Instrum. > Instellingen > Bellen > Oproep in wachtrij 
hebt geactiveerd.

Druk op  om de oproep in de wachtrij te 
beantwoorden. Het eerste gesprek wordt in de 
wachtstand gezet.

Als u tussen de twee gesprekken wilt schakelen, selecteert 
u Wisselen Selecteer Opties > Doorverbinden om het 
actieve gesprek en het gesprek in de wachtstand met 
elkaar te verbinden en zelf de verbinding te verbreken. 
Druk op  om het actieve gesprek te beëindigen. 

Als u beide oproepen wilt
u Opties > Alle oproep. 

Opties tijdens ee
Veel van de opties die be
spraakoproep, zijn netwe
tijdens een oproep als u d
apparaat wilt weergeven,

Vervangen—Hiermee beë
en vervangt u deze door d
te beantwoorden.

MMS verzenden (alleen 
verzendt u een afbeelding
multimediabericht naar d
oproep. U kunt het berich
wijzigen voordat u het ve
bestand te verzenden naa

DTMF verzenden—Hierm
verzenden, bijvoorbeeld e
DTMF-reeks in of zoek er
wachtteken (w) of een pa
drukt u herhaaldelijk op 
te verzenden.

 Tip! U kunt DTMF-to
Telefoonnummer of D
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er of de naam te gaan en op  

ente oproepen wilt wissen, 
is recente oproep. in de weergave 
 een van de lijsten met oproepen 

 betreffende lijst en selecteert 
. Als u een afzonderlijk item wilt 
 gaat u naar het gewenste item 

ende en uitgaande oproepen 
op  en selecteert u Toepass. > 
p.

e oproep wilt instellen terwijl een 
 Toepass. > Logboek > Opties > 
roep tonen > Ja of Nee.

iteindelijke gespreksduur die 
der in rekening wordt gebracht 
elijk van de netwerkfuncties, 
ngen, enzovoort.

vens wilt wissen, selecteert 
ul. Hiervoor hebt u de 
Zie ’Beveiliging’, ’Telefoon en SIM’ 
Be
lle

n

4

Opties tijdens een videogesprek
Via Opties kunt u tijdens een videogesprek de volgende 
functies activeren: Inschakelen of Uitschakelen (audio 
in de opengeklapte modus, en video, audio, of beide in de 
weergavemodus); Telefoon insch. (als een hoofdtelefoon 
met Bluetooth-verbinding is aangesloten), of Handsfree 
insch. (alleen opengeklapte modus, en als een compatibele 
hoofdtelefoon met Bluetooth-verbinding is aangesloten); 
Actieve opr. beëind.; Beeld wisselen Inzoomen of 
Uitzoomen (alleen weergavemodus).

Logboek

Recente oproepen
Als u de telefoonnummers wilt bijhouden van gemiste en 
ontvangen oproepen en gekozen nummers drukt u op  
en selecteert u Toepass. > Logboek > Recente opr.. 
Gemiste en ontvangen oproepen worden alleen 
geregistreerd als het netwerk deze functies ondersteunt, 
het apparaat aan staat en zich binnen het bereik van 
de netwerkdienst bevindt.

 Tip! Als in de stand-by modus wordt gemeld dat 
u oproepen hebt gemist, selecteert u Tonen om de 
gemiste oproepen weer te geven. U kunt terugbellen 

door naar het numm
te drukken.

Als u alle lijsten met rec
selecteert u Opties > W
Recente oproepen. Als u
wilt wissen, opent u de
u Opties > Lijst wissen
wissen, opent u de lijst,
en drukt u op .

Duur oproep 
Als u de duur van inkom
wilt bijhouden, drukt u 
Logboek > Duur oproe

Als u de weergave van d
oproep actief is, kiest u
Instellingen > Duur op

 Opmerking: De u
door de serviceprovi
kan variëren, afhank
afrondingen, belasti

Als u gespreksduurgege
u Opties > Timers op n
blokkeringscode nodig. 
op pag. 133.
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iceprovider of het toegangspunt 
nt u specifieke gegevens 
de logboekgegevens nieuwe 

n actieve oproep de duur van 
weergeven op het hoofdscherm, 
Instellingen > Duur oproep 

electeer Berichten > Verzonden 
nden berichten te bekijken.

 een SMS-bericht dat in delen 
pakketgegevensverbinding, 
atiegebeurtenis. Verbindingen 
imediaberichtencentrale of 
rgegeven als 
gen.

eren, selecteert u Opties > Filter 

ogboek, de lijst met recente 
rapporten definitief wilt wissen, 
boek wissen. Selecteer Ja ter 
eurtenis uit het logboek wilt 
.

elding log wilt instellen, 
ellingen > Duur vermelding log. 
n een aantal dagen bewaard in 
Packet-gegevens
Als u wilt controleren hoeveel gegevens er zijn verzonden 
en ontvangen tijdens pakketgegevensverbindingen, drukt 
u op  en selecteert u Toepass. > Logboek > Packet-
ggvns. De kosten van pakketgegevensverbindingen worden 
bijvoorbeeld mogelijk gebaseerd op de hoeveelheid 
verzonden/ontvangen gegevens.

Alle communicatiegebeurtenissen 
controleren
Pictogrammen in Logboek:

 Inkomend
 Uitgaand 
 Gemiste communicatiegebeurtenissen

Als u alle geregistreerde 
spraakoproepen en 
videogesprekken, 
SMS-berichten of 
gegevensverbindingen wilt 
controleren, drukt u op , 
selecteert u Toepass. > 
Logboek en drukt u op  
om het algemene logboek 
te selecteren. U kunt per 
communicatiegebeurtenis de 
afzender of ontvanger, het 

telefoonnummer, de serv
bekijken. Via een filter ku
bekijken en op basis van 
contactkaarten maken. 

 Tip! Als u tijdens ee
de spraakoproep wilt 
selecteert u Opties > 
tonen > Ja.

 Tip! Druk op  en s
om een lijst met verzo

Subgebeurtenissen, zoals
wordt verzonden via een 
gelden als één communic
met uw mailbox, de mult
webpagina's worden wee
pakketgegevensverbindin

Als u het logboek wilt filt
en een filter.

Als u de inhoud van het l
oproepen en de leverings
selecteert u Opties > Log
bevestiging. Als u één geb
verwijderen, drukt u op 

Als u de optie Duur verm
selecteert u Opties > Inst
De gebeurtenissen worde
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het apparaatgeheugen, waarna ze automatisch worden 
gewist om geheugen vrij te maken. Als u Geen logboek 
selecteert, worden de lijst met recente oproepen, 
de leveringsrapporten van berichten en de volledige 
inhoud van het logboek definitief verwijderd.

Als u de details van een communicatiegebeurtenis wilt 
bekijken, bladert u in de algemene logboekweergave 
naar een gebeurtenis en drukt u op .

 Tip! Als u in de detailweergave een telefoonnummer 
naar het klembord wilt kopiëren, selecteert u Opties > 
Nummer kopiëren.

Pakketgegevensteller en timer voor verbinding: 
Als u wilt bekijken hoeveel gegevens, gemeten 
in kilobytes, zijn overgebracht en hoelang een 
pakketgegevensverbinding heeft geduurd, gaat 
u naar een inkomende of uitgaande gebeurtenis 
die wordt aangegeven met Pack. en selecteert 
u Opties > Gegevens bekijken.
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 u een item voor een taak die 
m moet worden uitgevoerd.
 een signaal wilt instellen, 
 en geeft u waarden op voor 
ignaal.
wilt toevoegen voor een afspraak 
 Opties > Beschrijving toevgn.

het item op te slaan.

g met een signaal krijgt voor 
id uitschakelen door Stil te 
erinnering blijft op het scherm 
innering als het signaal wilt 
. U kunt ook Snooze kiezen.

Nokia PC Suite kunt u uw agenda 
n compatibele pc. Wanneer u een 
telt u de gewenste optie voor 

ken
k in de mailbox van uw apparaat 
ek in de agenda opgeslagen 

nt.
Agenda
In Agenda legt u vergaderingen en andere speciale 
data vast en houdt u taken en andere notities bij.

Agenda-items maken
 Tip! Druk op een willekeurige toets ( — ) in de 

dag-, week- of maandweergave. Een afspraak wordt 
geopend en de ingevoerde tekens worden toegevoegd 
aan het veld Onderwerp. In de weergave Taken wordt 
een taak geopend.

1 Druk op , kies Agenda > 
Opties > Nieuw item 
en kies een itemtype:
Vergadering—Hiermee 
wordt u herinnerd aan 
een afspraak op een 
specifieke datum en tijd.
Memo—Hiermee maakt 
u een algemeen item 
voor een bepaalde dag.
Verjaardag—Hiermee 
maakt u een item voor 
verjaardagen of andere 
speciale data (de items worden elk jaar herhaald).

Taak—Hiermee maakt
op een specifieke datu

2 Vul de velden in. Als u
kiest u Signaal > Aan
Tijd signaal en Dag s
Als u een beschrijving 
of vergadering, kiest u

3 Selecteer Gereed om 

Wanneer u een herinnerin
een item, kunt u het gelu
kiezen. De tekst van de h
staan. Als u zowel de her
uitschakelen, kiest u Stop

 Tip! Met behulp van 
synchroniseren met ee
agenda-item maakt, s
Synchronisatie in.

Vergaderverzoe
Als u een vergaderverzoe
ontvangt, wordt het verzo
wanneer u de e-mail ope
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 beheren
paraatgeheugen vrijmaken 
it Agenda te verwijderen.

gelijk wilt verwijderen, 
eergave en kiest u Opties > 
ms voor: of Alle items.

oid wilt markeren, gaat 
kweergave en kiest u Opties > 

llingen
llingen als u Agenda-alarmtoon, 
eek begint met en 
lt wijzigen.
Ag
en

da
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U kunt de ontvangen vergaderverzoeken weergeven in 
de mailbox of in de agenda. Selecteer Opties > Reageren 
als u per e-mail op een vergaderverzoek wilt reageren.

Agendaweergaven
 Tip! Kies Opties > Instellingen om de begindag 

van de week te wijzigen of de weergave te wijzigen 
die wordt getoond wanneer u de agenda opent.

In de maandweergave zijn datums met agenda-items 
gemarkeerd met een driehoekje in de rechterbenedenhoek. 
In de weekweergave worden memo's en speciale data zoals 
verjaardagen, vóór 8 uur geplaatst. Druk op  om te 
schakelen tussen de maandweergave, de weekweergave, 
de dagweergave en de taakweergave.

Als u naar een bepaalde datum wilt gaan, kiest u Opties > 
Ga naar datum. Druk op  om naar de huidige 
datum te gaan.

Als u een agendanotitie naar een compatibel apparaat 
wilt verzenden, kiest u Opties > Zenden.

Selecteer Opties > Afdrukken als u agenda-items wilt 
afdrukken op een compatibele, met een BPP (Basic Print 
Profile) uitgeruste printer met Bluetooth-connectiviteit 
(bijvoorbeeld een HP Deskjet 450 mobiele printer of een 
HP Photosmart 8150).

Agenda-items
U kunt ruimte in het ap
door afgelopen items u

Als u meerdere items te
gaat u naar de maandw
Item verwijderen > Ite

Als u een taak als volto
u naar de taak in de taa
Markeer: volbracht.

Agenda-inste
Selecteer Opties > Inste
Standaardweergave, W
Titel weekweergave wi
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de juiste id voor de Visual Radio-
d en moet deze dienst zijn 
eslagen zenders’ op pag. 81.

tot de Visual Radio-dienst, 
rs en radiozenders in uw 
ijk niet.

ik van een andere antenne dan 
loze apparaat. De FM-radio 

behoren als er een compatibele 
patibel toebehoren op het 

eren via de ingebouwde 
tibele hoofdtelefoon. Bij gebruik 
e hoofdtelefoon op het apparaat 
noer van de hoofdtelefoon 
r de radio; laat het daarom 

ister naar muziek op een 
e. Voortdurende blootstelling 

olume kan uw gehoor 
t apparaat niet dicht bij 
idspreker wordt gebruikt, 
 erg luid kan zijn.
Toepassingen

Visual Radio

U kunt de toepassing Visual Radio (netwerkdienst) 
gebruiken als een gewone FM-radio met automatische 
afstemming en opgeslagen zenders. Als u afstemt op 
zenders die de Visual Radio-dienst ondersteunen, krijgt 
u visuele informatie over het radioprogramma op het 
scherm te zien. Voor de Visual Radio-dienst worden 
pakketgegevens gebruikt (netwerkdienst). U kunt naar 
de radio luisteren terwijl u andere toepassingen gebruikt.

Er moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden 
om de Visual Radio-dienst te gebruiken:
• Het apparaat moet zijn ingeschakeld.
• In het apparaat moet een geldige SIM-kaart zijn 

geplaatst.
• De zender waarnaar u luistert en de serviceprovider 

die u gebruikt, moeten deze dienst ondersteunen.
• Er moet een IAP zijn gedefinieerd voor toegang tot 

de Visual Radio-server van de serviceprovider. 
Zie ’Toegangspunten’ op pag. 129.

• Voor de zender moet 
dienst zijn gedefinieer
ingeschakeld. Zie ’Opg

Als u geen toegang hebt 
ondersteunen de operato
gebied deze dienst mogel

De FM-radio maakt gebru
de antenne van het draad
functioneert alleen naar 
hoofdtelefoon of een com
apparaat is aangesloten.

U kunt naar de radio luist
luidspreker of een compa
van de luidspreker dient d
te zijn aangesloten. Het s
fungeert als antenne voo
los hangen.

 Waarschuwing: Lu
gematigd geluidsvolum
aan een hoog geluidsv
beschadigen. Houd he
uw oor wanneer de lu
aangezien het volume
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 radiozender wilt beluisteren, 
 om naar het volgende of vorige 

aan. Druk op de overeenkomende 
genlocatie van een zender 

het volume aan te passen. 
 luisteren via de luidspreker, 
idspreker aan. 

nders wilt bekijken op basis 
rt u Opties > Zenderoverzicht 

 
et 

ties > 
e lijst 
s wilt 
ties > 
n 

ar de 
adio 
laten 
ies > 
f drukt u op .
To
ep
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Gewoonlijk kunt u iemand bellen of een inkomende oproep 
beantwoorden terwijl u naar de radio luistert. De radio 
wordt uitgeschakeld wanneer er een actieve oproep is. 
Wanneer het gesprek is beëindigd, wordt de radio 
weer ingeschakeld.

De gebruikte frequentieband wordt geselecteerd op 
basis van de landgegevens die worden ontvangen via 
het netwerk.

Wanneer de cover van het apparaat is gesloten, kunt 
u luisteren via Visual Radio. Mogelijk worden op het 
coverscherm gegevens over de zenders weergegeven. 
Druk op de bladertoets aan de zijkant om het geluid 
van de radio aan of uit te zetten.

Naar de radio luisteren
De kwaliteit van de radio-uitzending is afhankelijk van de 
dekking van het radiozender in het desbetreffende gebied.

Sluit een compatibele hoofdtelefoon aan op het apparaat. 
Het snoer van de hoofdtelefoon fungeert als antenne 
voor de radio; laat het daarom los hangen. Druk op  
en selecteer Toepass. > Radio.

Als u naar een zender wilt zoeken, selecteert u  
of . Het zoeken wordt gestopt wanneer er een zender 
is gevonden. Als u de frequentie handmatig wilt wijzigen, 
selecteert u Opties > Handmatig afstemmen.

Als u eerder opgeslagen
selecteert u  of 
opgeslagen zender te g
cijfertoets om de geheu
te selecteren.

Druk op  of  om 
Als u naar de radio wilt
selecteert u Opties > Lu

Als u de beschikbare ze
van de locatie, selectee
(netwerkdienst).

Als u de huidige zender
wilt opslaan in de lijst m
zenders, selecteert u Op
Zender opslaan. Als u d
met opgeslagen zender
openen, selecteert u Op
Zenders. Zie ’Opgeslage
zenders’ op pag. 81.

Als u wilt terugkeren na
stand-by modus en de r
op de achtergrond wilt 
spelen, selecteert u Opt
Afsp. in achtergrond o
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teert u Opties > Zender > 

lt wijzigen, selecteert u Opties > 

lingen en kies een van de 

 geluidssignaal dat moet 
eer u de toepassing start.

eerJa als u wilt dat de 
atisch wordt gestart wanneer 

selecteert die deze dienst 

 hier het toegangspunt voor de 
bt geen toegangspunt nodig als u 
ken als normale radio.

er

Toepass. > RealPlayer. U kunt 
s of streaming-mediabestanden 
eling naar streaming-media 

pagina's bekijkt. U kunt deze ook 
Visuele inhoud weergeven
Neem contact op met uw serviceprovider als u de 
beschikbaarheid en kosten wilt controleren en u zich 
wilt abonneren op de dienst.

Als u de beschikbare visuele inhoud van een afgestemde 
zender wilt bekijken, selecteert u  of kiest u in de 
zenderweergave Opties > Zender > Visuele dienst 
starten. Als de ID van de visuele dienst niet is opgeslagen 
voor de zender, voert u deze in of selecteert u Ophalen om 
hiernaar te zoeken in het zenderoverzicht (netwerkdienst).

Wanneer er verbinding is gemaakt met de visuele 
dienst, wordt op het scherm de huidige visuele inhoud 
weergegeven die is ontworpen door de inhoudsprovider.

Als u de scherminstellingen voor de weergave van de 
visuele inhoud wilt aanpassen, selecteert u Opties > 
Weergave-instellingen > Verlichting of Time-out 
spaarstand.

Opgeslagen zenders
U kunt maximaal 20 radiozenders opslaan in Visual Radio. 
Selecteer Opties > Zenders om de lijst met zenders 
te openen.

Als u naar een opgeslagen zender wilt luisteren, selecteert 
u Opties > Zender > Luisteren. Als u de beschikbare 
visuele inhoud wilt bekijken voor een zender met de 

Visual Radio-dienst, selec
Visuele dienst starten.

Als u de zenderdetails wi
Zender > Bewerken.

Instellingen
Selecteer Opties > Instel
volgende opties:

Starttoon—Selecteer het
worden afgespeeld wann

Autostart dienst—Select
Visual Radio-dienst autom
u een opgeslagen zender 
ondersteunt.

Toegangspunt—Selecteer
gegevensverbinding. U he
de toepassing wilt gebrui

RealPlay

Druk op  en selecteer 
met RealPlayer, videoclip
afspelen. U kunt een kopp
activeren wanneer u web
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 en druk op  om het bestand 

oclip wilt bekijken op het volledige 
. Druk nogmaals hierop om 

e normale schermmodus.

t u de volgende sneltoetsen 

oelen, houdt u  ingedrukt.
and wilt terugspoelen, houdt 

 dempen, drukt u op  en houdt 
kt totdat  wordt weergegeven. 
 inschakelen, drukt u op  
eergegeven.

inhoud afspelen
 moet u een internettoegangspunt 
toegangspunt. Er zijn echter ook 
 u een WAP-toegangspunt mag 

 mogelijk al geconfigureerd 
t voor het eerst inschakelt.

atie contact op met uw 
To
ep

as
si

ng
en
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opslaan in het apparaatgeheugen of op een compatibele 
geheugenkaart (indien geplaatst).

 Tip! U kunt ook videoclips of koppelingen naar 
streaming-media in het apparaat bekijken met andere 
compatibele UPnP-apparaten, zoals een tv of een pc, 
via een WLAN-netwerk. Zie ’Mediabestanden bekijken’ 
op pag. 108.

RealPlayer ondersteunt bestanden met extensies zoals 
.3GP, .MP4 of .RM. RealPlayer ondersteunt echter niet 
noodzakelijkerwijs alle bestandsindelingen of alle variaties 
van bestandsindelingen. In RealPlayer wordt bijvoorbeeld 
geprobeerd alle MP4-bestanden te openen. Een aantal 
MP4-bestanden kan echter inhoud bevatten die niet 
compatibel is met standaarden en die daarom niet 
wordt ondersteund door dit apparaat. 

Videoclips afspelen
1 Als u een mediabestand wilt afspelen dat is opgeslagen 

in het apparaatgeheugen of op een compatibele 
geheugenkaart (indien geplaatst), selecteert u Opties > 
Openen en maakt u een keuze uit de volgende opties:
Recente clips—om een van de laatste zes bestanden af 
te spelen die zijn afgespeeld in RealPlayer
Opgeslagen clip—om een bestand af te spelen dat is 
opgeslagen in Galerij
Zie ’Galerij’ op pag. 33.

2 Ga naar een bestand
af te spelen.

 Tip! Als u een vide
scherm, drukt u op
terug te gaan naar d

Tijdens het afspelen kun
gebruiken:
• Als u vooruit wilt sp
• Als u het mediabest

u ingedrukt.
• Als u het geluid wilt

u deze knop ingedru
Als u het geluid wilt
totdat  wordt w

Live streaming-
Bij veel serviceproviders
gebruiken als standaard
serviceproviders bij wie
gebruiken.

De toegangspunten zijn
wanneer u het apparaa

Neem voor meer inform
serviceprovider. 
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ortbereik instellen dat 
r verbinding wordt gemaakt. 
 serviceprovider voor de 

ecteer Ja als u een proxy-server 

oer het IP-adres van 

Voer het poortnummer van 

 tussenliggende servers tussen 
ikers. Sommige serviceproviders 

s voor extra beveiliging of om de 
gina's met geluids- of videoclips 

—Ga naar het toegangspunt dat 
erbinding te maken met internet 

d in waarna de verbinding met 
layer moet worden verbroken 
clip onderbreekt die via een 
eeld. Selecteer Door gebr. gedef. 
e tijd in en selecteer OK.
U kunt in RealPlayer alleen URL's van het type rtsp:// 
openen. In RealPlayer wordt een HTTP-koppeling naar 
een RAM-bestand echter wel herkend.

Als u live streaming-inhoud wilt afspelen, selecteert 
u een koppeling naar streaming-media die is opgeslagen 
in Galerij, die onderdeel uitmaakt van een webpagina of 
die u hebt ontvangen in een SMS- of multimediabericht. 
Voordat de live streaming-inhoud wordt afgespeeld, wordt 
verbinding gemaakt met de site en wordt het laden van 
de inhoud gestart. De inhoud wordt niet opgeslagen in 
het apparaat.

RealPlayer-instellingen ontvangen
U kunt instellingen voor RealPlayer ontvangen in een 
speciaal SMS-bericht van de serviceprovider. Zie ’Gegevens 
en instellingen’ op pag. 52. Neem voor meer informatie 
contact op met uw serviceprovider.

De RealPlayer-instellingen wijzigen
Selecteer Opties > Instellingen en kies een van de 
volgende opties:

Video—Hiermee stelt u in dat in RealPlayer videoclips 
automatisch worden herhaald wanneer deze zijn 
afgelopen.

Verbinding—Hiermee kunt u aangeven of u een proxy-
server wilt gebruiken, kunt u het standaardtoegangspunt 

wijzigen en kunt u het po
wordt gebruikt wanneer e
Neem contact op met uw
juiste instellingen.

Proxy—
• Proxy gebruiken—Sel

wilt gebruiken.
• Proxy-serveradres—V

de proxy-server in.
• Proxy-poortnummer—

de proxy-server in.
Uitleg: Proxy-servers zijn

mediaservers en gebru
gebruiken deze server
toegang tot browserpa
te versnellen. 

Netwerk—
• Stand. toegangspunt

u wilt gebruiken om v
en druk op .

• Onlinetijd—Stel de tij
het netwerk via RealP
wanneer u een media
netwerk wordt afgesp
en druk op . Voer d
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muziek en tekst in de muvee 

ergave van Movie Director, 
en afbeeldingen die u in de muvee 
ecteer vervolgens Opties > muvee 
 en video in Galerij. Selecteer de 
dingen waarmee u een muvee wilt 
s > Bewerken > muvee maken.
or de muvee in de lijst met stijlen. 

ruikt de muziek en tekst die aan de 
koppeld.
e maken.

atisch gemaakt en de weergave 
ies Opslaan om de muvee op te 
w maken om de volgorde van 
ijzigen en een nieuwe muvee te 
 een andere stijl voor de muvee te 
anpassen kiezen om de muvee-

 en een aangepaste muvee te 
ldingen, muziek en tekst 
To
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• Laagste UDP-poort—Voer het laagste poortnummer 
in binnen het poortbereik van de server. 
De minimumwaarde is 1024.

• Hoogste UDP-poort—Voer het hoogste poortnummer 
in binnen het poortbereik van de server. 
De maximumwaarde is 65535.

Selecteer Opties > Geavanceerde inst. om de 
bandbreedtewaarden voor verschillende netwerken 
te bewerken.

Adobe Flash Player

Als u compatibele flash-bestanden die voor mobiele 
apparaten zijn gemaakt, wilt weergeven, afspelen en 
bedienen, drukt u op  en selecteert u Toepass. > 
Flash-speler. Blader naar een flash-bestand en 
druk op .

Movie Director

Druk op  en kies Toepass. > Regisseur of start de film 
vanuit de galerij. Muvees zijn videoclips met een bepaalde 
stijl die video, afbeeldingen, muziek en tekst kunnen 
bevatten. De stijl bepaalt welke overgangen, visuele 

effecten, afbeeldingen, 
worden gebruikt. 

Muvees maken
1 Ga naar de hoofdwe

selecteer de video's 
wilt gebruiken en sel
maken of open Afb.
videoclips en afbeel
maken en kies Optie

2 Selecteer een stijl vo
Movie Director geb
gekozen stijl zijn ge

3 Kies Opties > muve

De muvee wordt autom
Voorbeeld verschijnt. K
slaan in Galerij, Opnieu
de mediabestanden te w
maken, of kies Terug om
selecteren. U kunt ook A
instellingen te wijzigen
maken waaraan u afbee
kunt toevoegen.
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or gebr. gedefinieerd als 
ee wilt definiëren. Selecteer 
utomatisch selecteren of Gelijk 

uvee korter duurt dan de muziek, 
ald totdat de muziek is 
uvee langer dan de muziek, 

herhaald totdat de muvee 

 kunt u de instellingen voor 
en. Selecteer een van de 

—Hiermee selecteert u de 
muvees.
r de resolutie voor uw muvees.
uvee—Stel een standaardnaam 

maken. 

isch gemaakt en de weergave 
ecteer Opslaan om de muvee 
pnieuw maken om de volgorde 

e wijzigen en een nieuwe muvee 
m terug te gaan naar de 
Een aangepaste muvee maken
1 Ga naar de hoofdweergave van Movie Director, 

selecteer de video's en afbeeldingen die u in de 
muvee wilt gebruiken en selecteer vervolgens Opties > 
muvee maken of selecteer Afb. en video in Galerij. 
Selecteer de videoclips en afbeeldingen waarmee 
u een muvee wilt maken en kies Opties > Bewerken > 
muvee maken.

2 Selecteer in de stijllijst een stijl voor de muvee. 
Ga naar de stijlweergave, selecteer Opties > 
Aanpassen en maak een keuze uit de volgende opties:
Video's en afb.—Selecteer Opties en maak uw keuze 
uit de volgende opties:
• Verplaatsen—Hiermee verandert u de positie van 

videoclips en afbeeldingen in de aangepaste muvee.
• Inhoud selecteren—Selecteer videoclips die u wilt 

opnemen in of verwijderen uit de muvee.
• Toevoegen/Verwijderen—Voeg videoclips en 

afbeeldingen toe of verwijder deze. Selecteer 
Toevoegen/Verwijderen > Vastleggen om de 
cameratoepassing te openen en nieuwe videoclips 
en afbeeldingen te maken.

Muziek—Hiermee kunt u een muziekclip in de lijst 
te selecteren.
Bericht—Hiermee kunt u het Openingsbericht en 
het Afsluitingsbericht bewerken.

Lengte—Selecteer Do
u de duur van de muv
Multimediabericht, A
aan muziek. Als de m
wordt de muvee herha
afgelopen. Duurt de m
dan wordt de muziek 
is afgelopen.
Instellingen—Hiermee
muveeproductie wijzig
volgende opties:
• Gebruikt geheugen

opslaglocatie voor 
• Resolutie—Selectee
• Standaardnaam m

in voor de muvees.
3 Kies Opties > muvee 

De muvee wordt automat
Voorbeeld verschijnt. Sel
op te slaan in de galerij, O
van de mediabestanden t
te maken of Aanpassen o
muvee-instellingen.
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 beschikbaar) wilt weergeven, 
 om naar de andere tabs te gaan.

etails om gegevens over een video 

en via de ether worden gestreamd, 
 eerst naar uw apparaat 
er Opties > Downloaden om clips 

fspelen om een clip te streamen 
 clip te bekijken.
pelen van de clip het volume wilt 
p  of . Selecteer Opties > 

erm of Op volledig scherm als 
lledige scherm wilt bekijken.

op de achtergrond voortgezet als 
 De gedownloade video's worden 
tr. > Mijn video's.

ten toev. als u verbinding wilt 
 te zoeken naar beschikbare 
voegen aan de hoofdweergave.

oclips die op internet worden 
eeds. U kunt nieuwe feeds 
video's in de instellingen. 
. 87.
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Videocentrum

Met Videocentr. (netwerkdienst) kunt u videoclips 
via de ether downloaden en streamen van compatibele 
internetvideodiensten. Daarvoor gebruikt 
u pakketgegevens of WLAN. U kunt ook videoclips van 
een compatibele pc overbrengen naar uw apparaat en 
ze bekijken in Videocentr..

Videocentr. ondersteunt dezelfde bestandsindelingen 
als RealPlayer. Zie ’RealPlayer’ op pag. 81.

Het is mogelijk dat bepaalde diensten vooraf in het 
apparaat zijn gedefinieerd. Selecteer Nieuwe diensten 
toev. als u verbinding wilt maken met internet om te 
zoeken naar beschikbare diensten die u kunt toevoegen 
aan Videocentr..

Serviceproviders kunnen gratis inhoud verstrekken of 
hiervoor een bijdrage vragen. Controleer de tarieven 
voor de dienst of neem contact op met de serviceprovider.

Video's zoeken en bekijken
1 Druk op  en selecteer Videocentr..
2 Als u verbinding met een dienst wilt maken, 

selecteert u de gewenste videodienst.
3 Het apparaat wordt bijgewerkt en de inhoud die via de 

dienst beschikbaar is, wordt weergegeven. Als u video's 

per categorie (indien
drukt u op  en 

4 Kies Opties > Videod
weer te geven.
Sommige clips kunn
maar andere moet u
downloaden. Selecte
te downloaden.
Selecteer Opties > A
of een gedownloade

5 Als u tijdens het afs
aanpassen, drukt u o
Hervat. in voll. sch
u de video in het vo

Het downloaden wordt 
u de toepassing afsluit.
opgeslagen in Videocen

Selecteer Nieuwe diens
maken met internet om
diensten die u kunt toe

Internetvideo's
Internetvideo's zijn vide
verspreid middels RSS-f
toevoegen aan Internet
Zie ’Instellingen’ op pag
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 van de clip het volume wilt 
 of . Selecteer Opties > 

f Op volledig scherm als 
e scherm wilt bekijken.

te is in het apparaatgeheugen 
heugenkaart, verwijdert de 
nkele van de oudste bekeken 
e video's worden gedownload. 
innenkort misschien worden 
rkomen dat een video 
jderd ( ), kiest u Opties > 

n om een video te verwijderen. 
n annuleren als u het 

en. Als u de map of 
 video wilt wijzigen, kiest 
n selecteert u de gewenste optie.

n selecteer Opties > 
ienst selecteren.
ag om videodiensten 
r Internetvideo's om 
 te voegen of te verwijderen.
1 Ga naar Videocentr. en selecteer de map 
Internetvideo's. Uw feeds worden weergegeven.
Selecteer Opties > Feedabonnementen om feeds 
toe te voegen of te verwijderen.

2 Als u wilt zien welke video's beschikbaar zijn in 
een feed, bladert u naar de feed en drukt u op . 
Kies Opties > Videodetails om gegevens over een 
video weer te geven. 

3 Als u een video wilt downloaden, bladert u naar de 
video en kiest u Opties > Downloaden. Kies Afspelen 
om de gedownloade video af te spelen.

Gedownloade video's afspelen
De gedownloade video's en de video's die worden 
gedownload, worden opgeslagen in Videocentr. > 
Mijn video's. Als u een gedownloade video wilt afspelen, 
selecteert u de video en drukt u op .

U kunt ook videoclips van een compatibele pc overbrengen 
naar uw apparaat en ze bekijken in Videocentr. > 
Mijn video's. De videoclips zijn alleen beschikbaar 
in Videocentr. als u ze opslaat op de locatie 
C:\Data\My Videos in het apparaatgeheugen (C:\) of 
E:\My Videos op een compatibele geheugenkaart (E:\). 
Gebruik bijvoorbeeld Bestandsbeheer in de Nokia PC Suite 
om bestanden naar de juiste locatie over te brengen.

Als u tijdens het afspelen
aanpassen, drukt u op 
Hervat. in voll. scherm o
u de video in het volledig

Als er te weinig vrije ruim
of op een compatibele ge
toepassing automatisch e
video's wanneer er nieuw

geeft video's aan die b
verwijderd. Als u wilt voo
automatisch wordt verwi
Beveiligen.

Kies Opties > Verwijdere
Kies Opties > Downloade
downloaden wilt annuler
geheugenlocatie van een
u Opties > Organiseren e

Instellingen
De diensten definiëren
1 Ga naar Videocentr. e

Instellingen > Videod
2 Kies Video op aanvra

te selecteren. Selectee
internetvideofeeds toe
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 heeft, verwijdert de toepassing 
 de oudste bekeken video's.

of u miniatuurafbeeldingen wilt 
et video's van videodiensten.
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3 Selecteer de diensten die u in de toepassing 
wilt weergeven.
Als u een nieuwe internetvideofeed wilt toevoegen 
die niet in de lijst wordt weergegeven, kiest u Opties > 
Feed toevoegen. Voer de naam en het adres van 
de dienst in. U hebt deze van de serviceprovider 
ontvangen.
Voor sommige diensten moet u een gebruikersnaam 
en wachtwoord opgeven die u van de serviceprovider 
hebt ontvangen.

Als u de andere instellingen wilt definiëren, kiest 
u Opties > Instellingen en maakt u uw keuze uit 
de volgende opties:

Standaardtoegangspunt—Selecteer de toegangspunten 
die voor de gegevensverbinding worden gebruikt. Als 
u toegangspunten voor pakketgegevens gebruikt om 
bestanden te downloaden, betekent dit doorgaans dat 
er grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van de 
serviceprovider worden overgebracht. Neem contact op 
met uw serviceprovider voor meer informatie over de 
kosten van gegevensoverdracht.

Voorkeursgeheugen—Selecteer of u de gedownloade 
video's wilt opslaan in het apparaatgeheugen of op 
een compatibele geheugenkaart. Als het geselecteerde 
geheugen vol is, wordt de inhoud in het andere geheugen 
opgeslagen, als dit beschikbaar is. Als het andere geheugen 

ook niet genoeg ruimte
automatisch enkele van

Miniaturen—Selecteer 
weergeven in de lijst m
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Internet > Web (netwerkdienst). 

egpagina's (Hypertext Markup 
kijken zoals ze oorspronkelijk 
ok door webpagina's bladeren 
 apparaten zijn ontworpen, 
rkup Language) of XHTML 
rkup Language) gebruiken.

rovider naar de beschikbaarheid 
 De aanbieder kan u ook 
t gebruik van deze diensten.

normale webpagina's weergeven, 
pagina (Miniweergave), 
ekst bekijken in smalle weergave 
, en feeds en blogs lezen.

lleen gebruik van diensten 
 een adequate beveiliging 
 schadelijke software bieden.
Internet

Webtoegangspunt
Als u pagina's wilt openen, hebt u de bijbehorende 
webdienstinstellingen nodig. Deze instellingen worden 
gewoonlijk via een speciaal SMS-bericht verstrekt 
door de serviceprovider die de webpagina aanbiedt. 
Zie ’Gegevens en instellingen’ op pag. 52. Neem voor 
meer informatie contact op met uw serviceprovider.

 Tip! Instellingen zijn mogelijk beschikbaar 
op de website van een serviceprovider.

Instellingen handmatig opgeven
1 Druk op , selecteer Instrum. > Instell. > 

Verbinding > Toegangspunten en definieer de 
instellingen voor een toegangspunt. Volg de instructies 
van de serviceprovider. Zie ’Verbinding’ op pag. 129.

2 Druk op  en selecteer Internet > Web of Diensten > 
Opties > Bookmarkbeheer > Bookm. toev.. Typ een 
naam voor de bookmark en het adres van de pagina die 
bij het huidige toegangspunt hoort.

3 Selecteer Opties > Instellingen > Toegangspunt als 
u het gemaakte toegangspunt wilt instellen als het 
standaardtoegangspunt.

Web

Druk op  en selecteer 

Met Web kunt u HTML-w
Language) op internet be
zijn ontworpen. U kunt o
die speciaal voor mobiele
en de WML (Wireless Ma
(Extensible Hypertext Ma

Informeer bij uw servicep
en tarieven van diensten.
instructies geven voor he

Met deze browser kunt u 
in- en uitzoomen op een 
webpagina's met alleen t
zodat de tekst terugloopt

 Belangrijk: Maak a
die u vertrouwt en die
en bescherming tegen
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 lijst met alle open vensters weer 

 paginaoverzicht weer te geven. 
 om in te zoomen en de 

 weer te geven.
r een andere webpagina te gaan.
r de homepage (indien 
n.

in- of uitzoomen, drukt 

en > Pop-ups blokkeren > Ja.

enen van meerdere vensters toe 
.

igatieopties > Geschiedenis om 
 geven die u tijdens de huidige 
cht. Selecteer Opties > 
enislijst > Aan als u wilt dat er 

et eerder bezochte pagina's wordt 
 naar de vorige pagina teruggaat.

kunt u informatie weergeven 
a's die veel informatie bevatten. 
e is ingeschakeld, wordt 
pagina uitgezoomd zodat 
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te
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Webfeeds en blogs
Webfeeds zijn XML-bestanden in webpagina's die 
algemeen worden gebruikt door de webloggemeenschap 
om de nieuwskoppen of de volledige tekst van bijvoorbeeld 
het laatste nieuws uit te wisselen. U vindt webfeeds 
met name op web-, blog- en wiki-pagina's. Als u zich 
wilt abonneren op een webfeed op webpagina's, kiest 
u Opties > Abonneren. Als u wilt zien op welke webfeeds 
u zich hebt geabonneerd, gaat u naar de weergave 
Bookmarks en kiest u Webfeeds.

Blogs of weblogs zijn webdagboeken. Als u een webfeed of 
blog op het web wilt downloaden, bladert u ernaartoe en 
drukt u op .

Bladeren door het web
Als u een pagina wilt downloaden, selecteert u een 
bookmark en drukt u op . U kunt ook het adres in het 
veld invoeren ( ). 

Sneltoetsen voor toetsenbord
• Druk op  om het huidige venster te sluiten als er 

twee of meer vensters zijn geopend.
• Druk op  om uw bookmarks te openen.
• Druk op  om tekst te zoeken op de huidige pagina.
• Druk op  om terug te keren naar de vorige pagina.

• Druk op  om een
te geven. 

• Druk op  om het
Druk nogmaals op 
gewenste informatie

• Druk op  om naa
• Druk op  om naa

gedefinieerd) te gaa

Als u op de pagina wilt 
u op of . 

Kies Opties > Instelling

Om het automatisch op
te staan of te verbieden

Selecteer Opties > Nav
de webpagina's weer te
browsersessie hebt bezo
Instellingen > Geschied
automatisch een lijst m
weergegeven wanneer u

Miniweergave
Met de Miniweergave 
en zoeken op webpagin
Wanneer Miniweergav
automatisch op de web
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rmee schakelt u het automatisch 
ks in of uit. Als u de adressen 
s wilt blijven opslaan in de map 
 de map wilt verbergen in de 
st u Map verbergen.

er tussen Volledig scherm 
met de lijst met opties.

iweergave in of uit. 
g. 90.

eschiedenislijst in als u tijdens 
ets Terug wilt kunnen gebruiken 
 met de pagina's die u tijdens de 
t bezocht.

lumeniveau voor muziek of ander 

lt u het ontvangen en verzenden 

mee schakelt u het gebruik van 

Hiermee kunt 
gen verbergen of weergeven.

mee kunt u het automatisch 
 pop-ups tijdens het browsen 
u een overzicht krijgt van de webpagina die u bekijkt. 
Wanneer u de gewenste informatie hebt gevonden, 
zoomt Miniweergave automatisch in. Selecteer Opties > 
Instellingen > Miniweergave > Aan om Miniweergave 
in te schakelen.

Webinstellingen
Selecteer Opties > Instellingen en kies een van de 
volgende opties:

Toegangspunt—Hiermee wijzigt u het 
standaardtoegangspunt. Zie ’Verbinding’ op pag. 129. 
Sommige of alle toegangspunten kunnen vooraf voor uw 
apparaat zijn ingesteld door uw serviceprovider en het is 
wellicht niet mogelijk deze instellingen te wijzigen of te 
verwijderen of om nieuwe instellingen toe te voegen.

Homepage—Hiermee definieert u de homepage.

Afb. en objctn tonen—Selecteer of u tijdens het browsen 
afbeeldingen en andere objecten wilt laden. Als u Nee 
selecteert, kiest u Opties > Toon afbeeldingen als 
u afbeeldingen of objecten later tijdens het browsen 
wilt laden.

Standaardcodering—Als teksttekens niet correct worden 
weergegeven, kunt u een andere codering kiezen op basis 
van taal van de huidige pagina.

Autom. bookmarks—Hie
verzamelen van bookmar
van bezochte webpagina'
Autom. bookmrks, maar
weergave Bookmarks, kie

Schermformaat—Selecte
en de normale weergave 

Miniweergave—Stel Min
Zie ’Miniweergave’ op pa

Geschiedenislijst—Stel G
het browsen de selectieto
om een lijst weer te geven
actieve browsersessie heb

Volume—Selecteer het vo
geluid op webpagina's.

Cookies—Hiermee schake
van cookies in of uit.

Java/ECMA-script—Hier
scripts in of uit.

Veiligheidswrschwngn—
u veiligheidswaarschuwin

Pop-ups blokkeren—Hier
openen van verschillende
toestaan of blokkeren.
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nen en items selecteren 

m naar het einde van een pagina 
m naar het begin van een pagina 

orige pagina door Terug te 
et beschikbaar is, selecteert 
ties > Geschiedenis om een 
r te geven met de pagina's die 
ssie hebt bezocht.

opties > Opnieuw laden om de 
an de server op te halen.

bookmark om een bookmark 

owsen opent u de weergave 
 ingedrukt te houden. Selecteer 
r pagina om terug te gaan naar 
.

vanc. opties > Pagina opslaan als 
en pagina wilt opslaan. U kunt 
apparaatgeheugen of op een 
aart (indien geplaatst) en de 
eer u offline bent. U kunt de 
dstip openen door op  te 
 Bookmarks om de weergave 
 openen.
In
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Diensten

Diverse aanbieders onderhouden speciale pagina's 
voor mobiele apparaten. Op deze pagina's wordt WML 
(Wireless Markup Language), XHTML (Extensible Hypertext 
Markup Language) of HTML (Hypertext Markup Language) 
gebruikt.

Informeer bij uw serviceprovider naar de beschikbaarheid 
en tarieven van diensten. De aanbieder kan u ook 
instructies geven voor het gebruik van deze diensten.

Druk op  en selecteer Internet > Diensten.

 Tip! U brengt een verbinding tot stand door  
ingedrukt te houden in de stand-by modus.

Bladeren door het web
 Belangrijk: Maak alleen gebruik van diensten 

die u vertrouwt en die een adequate beveiliging en 
bescherming tegen schadelijke software bieden.

Selecteer een bookmark of typ het adres in het veld ( ) 
als u een pagina wilt downloaden.

Nieuwe koppelingen op een browserpagina zijn blauw 
onderstreept en bezochte koppelingen zijn paars. 
Afbeeldingen die als koppeling fungeren, krijgen 
een blauwe rand.

U kunt koppelingen ope
door op  te drukken.

 Tip! Druk op  o
te gaan en op  o
te gaan.

U keert terug naar de v
selecteren. Als Terug ni
u Opties > Navigatieop
chronologische lijst wee
u tijdens een browserse

Kies Opties > Navigatie
meest recente inhoud v

Kies Opties > Opsl. als 
op te slaan.

 Tip! Tijdens het br
Bookmarks door 
Opties > Terug naa
de browserweergave

Selecteer Opties > Gea
u tijdens het browsen e
pagina's opslaan in het 
compatibele geheugenk
pagina's bekijken wann
pagina's op een later tij
drukken in de weergave
Opgeslagen pagina's te
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wijzigt u het 
Zie ’Verbinding’ op pag. 129. 
spunten kunnen vooraf zijn 
at door uw serviceprovider en het 
eze instellingen te wijzigen of 

e instellingen toe te voegen.

inieert u de homepage.

iermee selecteert u of u tijdens 
 wilt laden. Als u Nee selecteert, 
eeldingen als u afbeeldingen 

 wilt laden.

selecteert u de tekengrootte.

teksttekens niet correct worden 
 andere codering kiezen op 

rmee schakelt u het automatisch 
ks in of uit. Als u wilt doorgaan 
amelen van bookmarks, maar de 
 weergave Bookmarks, selecteert 

e kunt u selecteren wat er tijdens 
egeven: Alleen sel.toetsen of 

 kunt u een webpagina definiëren 
nneer u in de weergave 
Selecteer Opties > Navigatieopties > Ga naar webadres 
om een nieuw URL-adres in te voeren.

Selecteer Opties > Dienstopties als u een sublijst met 
opdrachten of acties voor de geopende pagina wilt openen.

U kunt bestanden downloaden die niet op de 
browserpagina kunnen worden weergegeven, zoals 
beltonen, afbeeldingen, logo's, thema's en videoclips. 
Ga naar de koppeling en druk op  om het item te 
downloaden.

Als u het downloaden start, krijgt u een lijst te zien van 
de lopende, onderbroken en voltooide downloads tijdens 
de huidige sessie. Selecteer Opties > Instrumenten > 
Downloads om de lijst weer te geven. Ga naar een item 
in de lijst en selecteer Opties om lopende downloads te 
onderbreken, hervatten of annuleren, of om voltooide 
downloads te openen, bewaren of verwijderen. 

 Belangrijk: Installeer en gebruik alleen toepassingen 
en andere software van bronnen, zoals toepassingen 
die een Symbian-ondertekening dragen of die de 
Java-VerifiedTM-test hebben doorstaan.

Instellingen voor diensten
Selecteer Opties > Instellingen en kies een van 
de volgende opties:

Toegangspunt—Hiermee 
standaardtoegangspunt. 
Sommige of alle toegang
ingesteld voor uw appara
is wellicht niet mogelijk d
verwijderen of om nieuw

Homepage—Hiermee def

Afb. en objctn tonen—H
het browsen afbeeldingen
kiest u Opties > Toon afb
later tijdens het browsen

Lettergrootte—Hiermee 

Standaardcodering—Als 
weergegeven, kunt u een
basis van taal.

Autom. bookmarks—Hie
verzamelen van bookmar
met het automatisch verz
map wilt verbergen in de
u Map verbergen.

Schermformaat—Hierme
het browsen wordt weerg
Volledig scherm.

Pagina zoeken—Hiermee
die wordt gedownload wa
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ogelijk over vooraf geïnstalleerde 
rmee u toegang krijgt tot 
 niet met Nokia verbonden zijn. 
 sites niet en draagt er geen 
Als u deze sites wilt bezoeken, 
an beveiliging of inhoud dezelfde 
reffen als die u voor andere 

voor het standaardtoegangspunt 

aden en 

ltonen, afbeeldingen, logo's, 
ownloaden. Deze items worden 
kunt ze aanschaffen. Gedownloade 
rwerkt door de bijbehorende 
araat. Een gedownloade foto 

n opgeslagen in Galerij.

leer en gebruik alleen toepassingen 
van bronnen, zoals toepassingen 
dertekening dragen of die de 
hebben doorstaan

g en druk op  om het item 
In
te
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Bookmarks of tijdens het browsen Navigatieopties > 
Pagina openen selecteert.

Volume—Hiermee selecteert u het volume als u in de 
browser geluiden wilt afspelen die zijn opgenomen in 
webpagina's.

Weergave—Selecteer Op kwaliteit als u wilt dat 
de pagina-indeling zo nauwkeurig mogelijk wordt 
weergegeven. Als u geen externe trapsgewijze 
opmaakmodellen wilt downloaden, selecteert 
u Op snelheid.

Cookies—Hiermee schakelt u het ontvangen en verzenden 
van cookies in of uit.

Java/ECMA-script—Hiermee schakelt u het gebruik van 
scripts in of uit.

Veiligheidswrschwngn—Hiermee kunt 
u veiligheidswaarschuwingen verbergen of weergeven.

Bevest. zenden DTMF—Hiermee geeft u aan of u het 
verzenden van DTMF-tonen tijdens een telefoongesprek 
wilt bevestigen. Zie ook ’Opties tijdens een spraakoproep’ 
op pag. 73.

De weergave Bookmarks
De weergave Bookmarks wordt geopend wanneer u Web 
of Diensten opent.

Uw apparaat beschikt m
bookmarks of links waa
websites van derden die
Nokia ondersteunt deze
aansprakelijkheid voor. 
moet u op het gebied v
voorzorgsmaatregelen t
sites treft.

 De startpagina die 
is gedefinieerd.

Items downlo
aanschaffen
U kunt onder andere be
thema's en videoclips d
gratis aangeboden of u 
items worden verder ve
toepassingen in het app
kan bijvoorbeeld worde

 Belangrijk: Instal
en andere software 
die een Symbian-on
Java-VerifiedTM-test 

1 Ga naar de koppelin
te downloaden.
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 de verbinding
 het beveiligingssymbool  
 overdracht van gegevens tussen 
etgateway of -server gecodeerd.

eeft niet aan dat de 
n de gateway en de 
ocatie waar de aangevraagde 
 is. De serviceprovider beveiligt 
ssen de gateway en de 

 Beveiliging om gegevens te 
ng, de coderingsstatus en de 
icatie.

 zoals bankdiensten, zijn mogelijk 
ereist. Neem voor meer 
t uw serviceprovider. 
r’ op pag. 135.
2 Selecteer de optie waarmee u het item kunt 
aanschaffen, bijvoorbeeld Kopen.

3 Lees alle informatie nauwkeurig door.
Kies Accept. als u het item wilt downloaden. 
Kies Annuleer als u het downloaden wilt annuleren.

Verbinding verbreken
Selecteer Opties > Geavanc. opties > Verbind. verbreken 
om de verbinding met het web te verbreken.

Selecteer Opties > Geavanc. opties > Verwijder cookies 
om de informatie te verwijderen die de netwerkserver 
verzamelt over uw bezoeken aan diverse webpagina's.

De cache leegmaken
De opgevraagde gegevens of diensten worden opgeslagen 
in het cachegeheugen van het apparaat.

Een cache is een geheugenlocatie die wordt gebruikt om 
gegevens tijdelijk op te slaan. Als u toegang hebt gezocht 
of gehad tot vertrouwelijke informatie waarvoor u een 
wachtwoord moet opgeven, kunt u de cache van het 
apparaat na gebruik beter legen. De informatie of de 
diensten waartoe u toegang hebt gehad, worden namelijk 
in de cache opgeslagen. Selecteer Opties > Geavanc. 
opties > Cache wissen om de cache leeg te maken.

Beveiliging van
Als tijdens een verbinding
wordt weergegeven, is de
het apparaat en de intern

Het veiligheidssymbool g
gegevensoverdracht tusse
contentaanbieder (of de l
bron is opgeslagen) veilig
de gegevensoverdracht tu
contentaanbieder.

Kies Opties > Gegevens >
bekijken over de verbindi
server- en gebruikersverif

Voor een aantal diensten,
beveiligingscertificaten v
informatie contact op me
Zie ook ’Certificaatbehee
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oden (Wired Equivalent Privacy) 
 bit, WPA-toegang (Wi-Fi 
 802.1x-coderingsmethoden. 
n alleen worden gebruikt als 
r ondersteuning biedt.

ngen
ken, moet u een 
 een WLAN-netwerk maken. 
nt voor toepassingen 
rnet moeten hebben. 
 op pag. 105 en ’Wizard WLAN’ 

el altijd een van de beschikbare 
in om de beveiliging van uw 
nding te vergroten. Het gebruik 
int het risico van onrechtmatige 
vens.

binding tot stand gebracht als 
ng maakt met een IAP voor een 
-verbinding wordt beëindigd 

verbinding beëindigt. 
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Connectiviteit

WLAN
Het apparaat ondersteunt WLAN (Wireless Local Area 
Network). Met WLAN kunt u met het apparaat verbinding 
maken met internet en compatibele apparaten die zijn 
voorzien van WLAN. Zie ’Eigen netwerk’ op pag. 106 voor 
informatie over het gebruik van uw apparaat in een 
eigen netwerk.

Als u WLAN wilt gebruiken, moet een WLAN beschikbaar 
zijn op de locatie. Bovendien moet het apparaat zijn 
verbonden met het WLAN.

In sommige gebieden, zoals Frankrijk, gelden restricties 
op het gebruik van draadloos LAN. Raadpleeg de lokale 
autoriteiten voor meer informatie.

Als functies gebruikmaken van WLAN of als dergelijke 
functies op de achtergrond worden uitgevoerd 
terwijl u andere functies gebruikt, vergt dit extra 
batterijcapaciteit en neemt de gebruiksduur 
van de batterij af.

Uw apparaat ondersteunt de volgende voorzieningen 
van WLAN:
• IEEE 802.11b/g standaard
• Frequentie van 2,4 GHz

• WEP-coderingsmeth
met sleutels tot 128
Protected Access) en
Deze functies kunne
het netwerk hiervoo

WLAN-verbindi
Als u WLAN wilt gebrui
internettoegangspunt in
Gebruik het toegangspu
die verbinding met inte
Zie ’Verbindingsbeheer’
op pag. 97.

 Belangrijk: Schak
encryptiemethoden 
draadloze LAN-verbi
van encryptie verkle
toegang tot uw gege

Er wordt een WLAN-ver
u een gegevensverbindi
WLAN. De actieve WLAN
wanneer u de gegevens
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levert en bijvoorbeeld 
wordt weergegeven, kunt 
aken en de webbrowser met 
. Daartoe selecteert u de status, 
 en het netwerk.

-netwerk selecteert, wordt 
e wachtwoorden in te voeren. 
en met een verborgen netwerk, 
aam (service set identifier, SSID) 
 WLAN als u een nieuw 
rborgen WLAN wilt maken.

t een draadloos netwerk, wordt 
n. Als u de webbrowser met dit 
, selecteert u de status en de 
sen. Als u de verbinding met het 

ecteert u de status en de optie 

dloze netwerken is uitgeschakeld 
t een WLAN is, wordt WLAN-
s u het scannen wilt inschakelen 
N's wilt zoeken, selecteert u de 

N's wilt starten, selecteert u een 
 naar WLAN. Als u het scannen 

n, selecteert u een status en de 
Zie ’Verbindingsbeheer’ op pag. 105 als u de verbinding 
wilt beëindigen.

U kunt WLAN gebruiken tijdens een gesprek of wanneer 
pakketgegevens actief zijn. U kunt met maximaal één 
WLAN-toegangspunt tegelijkertijd verbinding hebben, 
maar verschillende toepassingen kunnen hetzelfde 
IAP gebruiken.

Wanneer u het profiel Offline activeert, kunt u nog steeds 
WLAN (indien beschikbaar) gebruiken. Zorg ervoor dat 
u voldoet aan de veiligheidseisen wanneer u een 
WLAN-verbinding tot stand brengt en gebruikt.

 Tip! Als u het unieke MAC-adres (Media Access 
Control) voor uw apparaat wilt controleren, typt 
u *#62209526# in de stand-by modus.

Wizard WLAN

De wizard WLAN helpt u bij het maken van een verbinding 
met een WLAN en met het beheer van uw 
WLAN-verbindingen.

De wizard WLAN toont de status van de 
WLAN-verbindingen in de actieve stand-by modus. 
Als u de beschikbare opties wilt bekijken, gaat 
u naar de rij met de status en drukt u op .

Als het zoeken WLAN's op
WLAN-netw. gevonden 
u automatisch een IAP m
behulp van dit IAP starten
de optie Browsen starten

Als u een beveiligd WLAN
u gevraagd de betreffend
Als u verbinding wilt mak
moet u de juiste netwerkn
invoeren. Selecteer Nieuw
toegangspunt voor een ve

Als u bent verbonden me
de IAP-naam weergegeve
toegangspunt wilt starten
optie Doorgaan met brow
WLAN wilt verbreken, sel
WLAN-verb. verbrkn.

Als het scannen van draa
en er geen verbinding me
scan uit weergegeven. Al
en naar beschikbare WLA
status WLAN-scan uit.

Als u het zoeken naar WLA
status en de optie Zoeken
van WLAN's wilt uitzette
optie WLAN-scan uit.
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 infrastructuur en ad-hoc.

us zijn twee soorten communicatie 
araten zijn met elkaar verbonden 
oor WLAN of draadloze apparaten 
 aangesloten via een toegangspunt 

nen apparaten onderling 
erzenden en ontvangen. 
 pag. 129 voor informatie 
 IAP voor een ad-hoc netwerk.

en
nsluiten op een compatibele pc 
 wilt doen:
en tussen Nokia PC Suite-
 apparaat. Bijvoorbeeld om 
 synchroniseren of afbeeldingen 

dem gebruiken om verbinding te 
diensten, zoals internet.

sluiten op een compatibele pc via 
abel of seriële kabel, infrarood of 
chnologie.
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Als u de wizard WLAN in het menu wilt activeren, drukt 
u op  en selecteert u Connect. > WLAN-wiz..

Toegangspunten voor WLAN's
Als u wilt zoeken naar de beschikbare WLAN-netwerken 
binnen het bereik, drukt u op  en selecteert 
u Connect. > WLAN-wiz..

Selecteer Opties en kies een van de volgende opties:

WLAN-netwrkn filteren—Hiermee filtert 
u draadloze LAN's uit de lijst met gevonden netwerken. 
De geselecteerde netwerken worden eruit gefilterd 
wanneer de toepassing een volgende keer naar 
draadloze LAN's zoekt.

Details—Hiermee geeft u de details weer van een netwerk 
dat in de lijst voorkomt. Als u een actieve verbinding 
selecteert, worden de verbindingsdetails weergegeven.

Toeg.punt definiëren—Hiermee maakt u een IAP in een 
draadloos LAN.

Toegangspunt bwrkn—Hiermee bewerkt u de details van 
een bestaand IAP.

U kunt ook Verb.beh. gebruiken om IAP's te maken. 
Zie ’Verbindingsbeheer’ op pag. 105.

Bedieningsmodi
WLAN kent twee modi:

In de infrastructuurmod
mogelijk: draadloze app
via een toegangspunt v
zijn op een bedraad LAN
voor WLAN.

In de ad-hoc modus kun
rechtstreeks gegevens v
Zie ’Toegangspunten’ op
over het maken van een

PC-verbinding
U moet het apparaat aa
wanneer u het volgende
• Gegevens overbreng

toepassingen en uw
agenda-afspraken te
over te brengen.

• Het apparaat als mo
maken met netwerk

U kunt het apparaat aan
een compatibele USB-k
draadloze Bluetooth-te
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n draadloze verbinding tot stand 
ibele pc (bijvoorbeeld voor 
rbinding maken met een 
fbeeldingen af te drukken met 
eldingen afdrukken’ op pag. 39.

t Bluetooth-technologie 
olven, hoeft er geen 'direct zicht' 
araat en het andere apparaat. 

n maximaal 10 meter van elkaar 
e verbinding wel hinder kan 
ls, zoals muren of andere 

l met Bluetooth-specificatie 2.0, 
 ondersteunt: Basic Printing 
ofile, Serial Port Profile, Dial-up 
set Profile, Hands-free Profile, 
 Profile, Object Push Profile, File 
ging Profile, SIM Access Profile 

ce Profile. Gebruik door Nokia 
 voor dit model als u verzekerd 

eit met andere apparatuur die 
dersteunt. Informeer bij de 
paratuur naar de compatibiliteit 

oort bij een dienst of functie 
binding tussen verschillende 
ordt gebracht. Hands-free Profile 
Voor gedetailleerde installatie-instructies raadpleegt 
u de gebruikershandleiding van Nokia PC Suite.

 Tip! Wanneer u Nokia PC Suite voor de eerste keer 
gebruikt, gebruikt u de wizard Verbinding maken van 
Nokia PC Suite om verbinding te maken tussen het 
apparaat en de compatibele pc.

Gegevenskabel

Druk op  en selecteer Connect. > Gegev.kabel > 
Gegevenskabelmodus > Mediaspeler, PC Suite, 
Massaopslag of Afb. afdrukken. Als u wilt instellen 
dat het doel van de verbinding moet worden opgegeven 
telkens wanneer de kabel wordt aangesloten, selecteert 
u Vragen bij verbinding.

Bluetooth-connectiviteit

Met draadloze Bluetooth-technologie kunt u een 
draadloze verbinding tot stand brengen met andere 
compatibele apparaten. Dit kunnen apparaten zijn 
zoals mobiele telefoons, computers, en toebehoren zoals 
hoofdtelefoons en carkits. Met de Bluetooth-technologie 
kunt u afbeeldingen, videoclips, muziekclips, geluidsclips 

en notities verzenden, ee
brengen met een compat
bestandsoverdracht) of ve
compatibele printer om a
Afb. afdrukken. Zie ’Afbe

Aangezien apparaten me
communiceren via radiog
te bestaan tussen het app
De twee apparaten moge
verwijderd zijn, hoewel d
ondervinden van obstake
elektronische apparaten.

Het apparaat is compatibe
die de volgende profielen
Profile, Generic Access Pr
Networking Profile, Head
Generic Object Exchange
Transfer Profile, Basic Ima
en Human Interface Devi
goedgekeurde toebehoren
wilt zijn van compatibilit
Bluetooth-technologie on
fabrikanten van andere ap
met dit apparaat.

 Uitleg: een profiel h
en bepaalt hoe de ver
apparaten tot stand w
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lgende opties:

an of Uit. Als u een draadloze 
r compatibel apparaat wilt maken, 

nnectiviteit eerst in op Aan en 
 verbinding tot stand.

s u toestaat dat uw apparaat kan 
andere apparaten met Bluetooth-
u Waarneembaar. Selecteer 
orkomen dat de telefoon door 
t gevonden.

Bewerk de naam van het apparaat.

ls u een ander apparaat wilt 
ompatibele carkit, selecteert u Aan 
het apparaat verbinding te maken 

s
odus wilt gebruiken met een 
kelt u de Bluetooth-connectiviteit 
ruik van de externe SIM-modus in. 
orden geactiveerd, moeten 

den gekoppeld, waarbij de 
estart op het andere apparaat. 
orming een 16-cijferig 
t andere apparaat de benodigde 
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wordt bijvoorbeeld gebruikt voor de verbinding tussen 
een handsfree apparaat en een telefoon. Apparaten 
kunnen alleen compatibel zijn als ze dezelfde profielen 
ondersteunen.

Op sommige plaatsen gelden beperkingen voor het 
gebruik van Bluetooth-technologie. Raadpleeg de lokale 
autoriteiten of serviceprovider voor meer informatie.

Als functies gebruikmaken van Bluetooth-technologie 
of als dergelijke functies op de achtergrond worden 
uitgevoerd terwijl u andere functies gebruikt, vergt dit 
extra batterijcapaciteit en neemt de levensduur van 
de batterij af.

Als het apparaat is vergrendeld, kunt u de Bluetooth-
connectiviteit niet gebruiken. Zie ’Beveiliging’ op pag. 133 
voor meer informatie over het vergrendelen van apparaten.

Instellingen
Druk op  en selecteer Connect. > Bluetooth. Wanneer 
u de toepassing de eerste keer opent, wordt u gevraagd een 
naam te definiëren voor het apparaat. Nadat u Bluetooth-
connectiviteit hebt ingeschakeld en Waarneembrh. tel. 
hebt gewijzigd in Waarneembaar, zijn uw apparaat en 
deze naam zichtbaar voor andere gebruikers van apparaten 
met Bluetooth-technologie.

Selecteer een van de vo

Bluetooth—Selecteer A
verbinding met een ande
stelt u de Bluetooth-co
brengt u vervolgens een

Waarneembrh. tel.—Al
worden gevonden door 
technologie, selecteert 
Verborgen als u wilt vo
andere apparaten word

Naam van mijn telef.—

Externe SIM-modus—A
inschakelen, zoals een c
om via de SIM-kaart in 
met het netwerk.

Externe SIM-modu
Als u de externe SIM-m
compatibele carkit, scha
in en schakelt u het geb
Voordat de modus kan w
de twee apparaten wor
koppelvorming wordt g
Gebruik voor de koppelv
wachtwoord en geef he
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adloze Bluetooth-technologie 
e verbinding kan maken.

g tot stand met een onbekend 
rvan geen verbindingsaanvragen. 
araat beter beschermen tegen 

en
luetooth-verbindingen tegelijk 

eeld verbonden bent met een 
elijkertijd ook bestanden 
r compatibel apparaat.

h-connectiviteit
even in de stand-by modus, 
viteit ingeschakeld.
rdt geprobeerd verbinding 
er apparaat.

dt weergegeven, worden 
cht met behulp van 
eit.
aarin het item dat u wilt 
en. Als u bijvoorbeeld een 
den naar een ander compatibel 
erij.
kies Opties > Zenden > 
aten met Bluetooth-technologie 
autorisatie. Zie ’Apparaten paren’ op pag. 102. Activeer 
de externe SIM-modus vanaf het andere apparaat.

Wanneer de externe SIM-modus is ingeschakeld op het 
Nokia-apparaat, wordt in de stand-by modus Externe SIM 
weergegeven. De verbinding met het draadloze netwerk 
wordt uitgeschakeld, zoals wordt aangegeven met  
in de aanduiding voor de signaalsterkte, en u kunt geen 
SIM-kaartdiensten of -functies gebruiken die een mobiel 
netwerk vereisen. Tijdens de externe SIM-modus blijft 
echter een WLAN-verbinding actief.

Als het draadloze apparaat in de externe SIM-modus staat, 
kunt u alleen via een compatibele en aangesloten 
uitbreiding, zoals een carkit, gesprekken voeren of 
ontvangen. U kunt in deze modus geen nummers kiezen 
met uw draadloze apparaat, behalve de alarmnummers die 
in het apparaat zijn geprogrammeerd. Als u wilt bellen met 
uw apparaat, moet u eerst de externe SIM-modus verlaten. 
Als het apparaat vergrendeld is, moet u eerst de 
beveiligingscode invoeren om het te ontgrendelen.

Als u de externe SIM-modus wilt beëindigen, drukt 
u op  en selecteert u Externe SIM sluiten.

Beveiligingstips
Wanneer u geen Bluetooth-connectiviteit gebruikt, 
selecteert u Bluetooth > Uit of Waarneembrh. tel. > 
Verborgen. Op deze manier kunt u beter controleren 

wie het apparaat met dra
kan detecteren en hierme

Breng geen koppelvormin
apparaat en accepteer hie
Zodoende kunt u het app
schadelijke inhoud.

Gegevens verzend
Er kunnen verschillende B
actief zijn. Als u bijvoorb
hoofdtelefoon, kunt u teg
uitwisselen met een ande

Symbolen voor Bluetoot
• Als  wordt weergeg

is Bluetooth-connecti
• Als  knippert, wo

te maken met een and
• Als  continu wor

er gegevens overgebra
Bluetooth-connectivit

1 Open de toepassing w
verzenden, is opgeslag
afbeelding wilt verzen
apparaat, opent u Gal

2 Selecteer het item en 
Via Bluetooth. Appar
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g uw wachtwoord in (1-16 cijfers) 
aar van het andere apparaat af 
e gebruiken. Bij apparaten zonder 
dt het wachtwoord gebruikt dat 
d. Het wachtwoord is voor 

gekoppeld app. als u het apparaat 
 wilt koppelen. Apparaten met 
chnologie die zich binnen het 
 weergegeven op het scherm. 

en voer het wachtwoord in. 
 moet hetzelfde wachtwoord 
olgens wordt het apparaat 
ave voor gepaarde apparaten.

 te herkennen aan het symbool  
n. 

ten wilt instellen als geautoriseerd 
aat u naar een apparaat en kiest 
pties:

ingen tussen uw apparaat en dit 
nd gebracht worden zonder uw 

 verbinding niet afzonderlijk te 
en. Gebruik deze optie voor uw 
w compatibele hoofdtelefoon 

 van mensen die u vertrouwt. 
e apparaten aan in de weergave 
ten.
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die zich binnen het bereik bevinden, worden 
weergegeven op het scherm.
Apparaatpictogrammen zijn:  computer, 

telefoon,  audio- of videoapparaat 
en een ander apparaat.
Als u de zoekopdracht wilt onderbreken, kiest u Stop.

3 Selecteer het apparaat waarmee u verbinding 
wilt maken.

4 Als paarvorming met het andere apparaat is vereist, 
hoort u een geluidssignaal en moet u een wachtwoord 
opgeven. Zie ’Apparaten paren’ op pag. 102.

5 Als de verbinding tot stand is gebracht, verschijnt 
het bericht Gegevens worden verzonden.

In Verzonden in Berichten worden geen berichten 
bewaard die via Bluetooth zijn verzonden.

 Tip! Het kan zijn dat bij het zoeken naar apparaten 
voor sommige apparaten alleen de unieke adressen 
worden weergeven (apparaatadressen). Als u wilt 
weten wat het unieke adres van het apparaat is, 
geeft u de code *#2820# op in de stand-by modus.

Apparaten paren
Als u de weergave voor gekoppelde apparaten wilt 
openen ( ), drukt u in de hoofdweergave van 
Bluetooth op .

Stel voor de paarvormin
en spreek met de eigen
hetzelfde wachtwoord t
gebruikersinterface wor
in de fabriek is ingestel
eenmalig gebruik.

Selecteer Opties > Nw 
aan een ander apparaat
draadloze Bluetooth-te
bereik bevinden, worden
Selecteer het apparaat 
Op het andere apparaat
worden ingevoerd. Verv
opgeslagen in de weerg

Gepaarde apparaten zijn
in de lijst met apparate

Als u gekoppelde appara
of niet geautoriseerd, g
u een van de volgende o

Geautoriseerd—Verbind
apparaat kunnen tot sta
medeweten. U hoeft de
accepteren of autoriser
eigen apparaten, zoals u
of pc of voor apparaten

geeft geautoriseerd
voor gekoppelde appara



Co
nn

ec
tiv

ite
it

103

dverbinding

ng kunt u gegevens zoals 
ities en mediabestanden 

patibel apparaat.

(IR) niet op andermans ogen 
t met andere IR-apparaten. 
 1 laserproduct.

ontvangen via infrarood
raroodpoorten van het 
ngende apparaat naar 
ich tussen de apparaten geen 
aats de twee apparaten bij 
l één meter afstand van elkaar.
ontvangende apparaat activeert 

t van uw apparaat wilt activeren 
t ontvangen via infrarood, 
cteert u Connect. > Infrarood.

verzendende apparaat 
e infraroodfunctie om 
t te starten.
rzenden via infrarood, gaat 
estand in een toepassing of 
kiest u Opties > Zenden > 
Niet geautoriseerd—Verbindingsverzoeken van dit 
apparaat moeten altijd afzonderlijk worden geaccepteerd.

Als u een paarvorming wilt annuleren, gaat u naar 
het apparaat en selecteert u Opties > Verwijderen. 
Als u alle koppelingen wilt annuleren, selecteert 
u Opties > Alle verwijderen.

 Tip! Als er momenteel een verbinding actief is 
tussen het apparaat en een ander apparaat en 
u de paarvorming met dat apparaat verwijdert, 
wordt de paarvorming onmiddellijk opgeheven 
en de verbinding verbroken.

Gegevens ontvangen
Als u gegevens ontvangt via Bluetooth-connectiviteit, 
hoort u een geluidssignaal en wordt u gevraagd of 
u het bericht wilt ontvangen. Als u bevestigend antwoordt, 
verschijnt  en wordt het item in Inbox in Berichten 
geplaatst. Berichten die zijn ontvangen via Bluetooth-
connectiviteit, worden aangeduid met . Zie ’Inbox—
berichten ontvangen’ op pag. 51.

Uitschakelen
Selecteer Bluetooth > Uit als u Bluetooth-connectiviteit 
wilt uitschakelen.

Infraroo

Via een infraroodverbindi
visitekaartjes, agendanot
overbrengen naar een com

Richt de infrarood-straal 
en vermijd dat deze stoor
Dit apparaat is een Klasse

Gegevens verzenden en 
1 Zorg ervoor dat de inf

verzendende en ontva
elkaar wijzen en dat z
obstakels bevinden. Pl
voorkeur op maximaa

2 De gebruiker van het 
de infraroodpoort.
Als u de infraroodpoor
zodat u gegevens kun
drukt u op  en sele

3 De gebruiker van het 
selecteert de gewenst
de gegevensoverdrach
Als u gegevens wilt ve
u naar het gewenste b
in bestandsbeheer en 
Via infrarood.



10

assing wordt SyncML-technologie 
roniseren van gegevens. Voor 
patibiliteit met SyncML neemt 
erancier van de toepassing 
 op uw apparaat wilt 

nstellingen ontvangen in een 
ie ’Gegevens en instellingen’ 

roniseren
nchr. kunt u de verschillende 

 bekijken.
ronisatieprofiel en kies Opties > 
 status van de synchronisatie 
 weergegeven.
tie tussentijds wilt afbreken, 

ding wanneer de synchronisatie 
m het logbestand met de 
 te bekijken en na te gaan 
egevoegd, bijgewerkt, 
slagen (niet gesynchroniseerd) 
p de server.
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Als de gegevensoverdracht niet wordt gestart binnen 
n minuut na activering van de infraroodpoort, wordt 
de verbinding geannuleerd en moet deze opnieuw 
worden geactiveerd.

Alle items die via infrarood worden ontvangen, 
worden geplaatst in Inbox in Berichten. Nieuwe 
infraroodberichten worden aangeduid met .

Wanneer  knippert, wordt geprobeerd een 
verbinding tot stand te brengen tussen de apparaten 
of is de verbinding verbroken.

Wanneer  continu wordt weergegeven, 
is de infraroodverbinding actief is en kunt u gegevens 
verzenden en ontvangen via de infraroodpoort.

Synchronisatie

Druk op  en kies Connect. > Synchr.. Synchr. als u uw 
notities, agenda- en contactgegevens en e-mailberichten 
wilt synchroniseren met diverse andere compatibele 
agenda- en contactenlijsttoepassingen op een 
compatibele computer of op internet. U kunt ook 
synchronisatie-instellingen definiëren of bewerken.

In de synchronisatietoep
gebruikt voor het synch
informatie over de com
u contact op met de lev
waarmee u de gegevens
synchroniseren.

U kunt synchronisatie-i
speciaal SMS-bericht. Z
op pag. 52.

Gegevens synch
In de hoofdweergave Sy
synchronisatieprofielen
1 Selecteer een synch

Synchroniseren. De
wordt op het scherm
Als u de synchronisa
kiest u Annuleer.

2 U ontvangt een mel
is voltooid. Kies Ja o
synchronisatiestatus
hoeveel items zijn to
verwijderd of overge
in het apparaat of o
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erbinding wilt bekijken, kiest 
lke details worden weergegeven, 
e verbinding.

eschikbare WLAN-netwerken 
N-netwerken binnen het 
ijbehorende netwerkmodus 
c) en een symbool voor de 
en.  wordt weergegeven voor 
en  als uw apparaat een 
in het netwerk.

etwerk wilt bekijken, 
s.

eer Connect. > Verb.beh. > 

r WLAN-netwerken binnen het 
t netwerk waarin u een IAP wilt 
pties > Toeg.pt definiëren.
en IAP met de 
. Zie ’Gegevensverbindingen en 
ag. 129 als u deze instellingen 
en.
Verbindingsbeheer

Druk op  en selecteer Connect. > Verb.beh.. 
Als u de status van gegevensverbindingen wilt bekijken 
of een verbinding wilt verbreken in een GSM- of UMTS-
netwerk of een WLAN-netwerk, kiest u Act. geg.verb.. 
Als u wilt zoeken naar de beschikbare WLAN-netwerken 
binnen het bereik, kiest u Beschk. WLAN.

Gegevensverbindingen
In de weergave met actieve verbindingen, kunt 
u de geopende gegevensverbindingen bekijken: 
gegevensoproepen ( ), pakketgegevensverbindingen ( ) 
en WLAN-verbindingen ( ).

 Opmerking: De uiteindelijke gespreksduur die door 
de serviceprovider in rekening wordt gebracht kan 
variëren, afhankelijk van de netwerkfuncties, 
afrondingen, belastingen, enzovoort.

Selecteer Opties > Verb. verbreken om een verbinding 
te beëindigen. Selecteer Opties > Alle verb. verbrek. 
als u alle geopende verbindingen wilt sluiten.

Als u de details van een v
u Opties > Gegevens. We
is afhankelijk van het typ

WLAN
In de weergave voor de b
worden een lijst met WLA
bereik weergegeven, de b
(Infrastructuur of Ad-ho
signaalsterkte weergegev
netwerken met codering 
actieve verbinding heeft 

Als u de details van een n
kiest u Opties > Gegeven
Een IAP maken
1 Druk op  en select

Beschk. WLAN.
2 Er wordt gezocht naa

bereik. Blader naar he
maken en selecteer O

3 Het apparaat maakt e
standaardinstellingen
toegangspunten’ op p
wilt bekijken of wijzig
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 die zijn opgeslagen in Galerij, 
atibele UPnP-apparaten via het 
 instellingen wilt beheren voor 
  en selecteert u Connect. > 
 het eigen netwerk ook 

anden uit Galerij bekijken, 
drukken. Zie ’Mediabestanden 

orden de beveiligingsinstellingen 
g gebruikt. Gebruik de 
en netwerk in een WLAN-
et een WLAN-toegangspunt 

ing.

el altijd een van de beschikbare 
in om de beveiliging van uw 
nding te vergroten. Het gebruik 
int het risico van onrechtmatige 
vens.

en met het eigen netwerk 
bindingsverzoek van een ander 
als u in Galerij de optie selecteert 
pelen, afdrukken of kopiëren van 
 Nokia-apparaat of naar andere 
n netw..
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Tv-configuratie
Druk op  en selecteer Connect. > TV out. Selecteer een 
van de volgende opties:

Tv-systeem—Selecteer PAL voor de indelingen van 
PAL- en SECAM-tv-systemen of NTSC voor de indeling 
van NTSC-tv-systemen.

Verhouding—Selecteer 4:03 of 16:09.

Eigen netwerk

Het apparaat is compatibel met UPnP. Met een 
WLAN-toegangspunt of -router kunt u een eigen netwerk 
maken en compatibele UPnP-apparaten op het netwerk 
aansluiten die WLAN-netwerken ondersteunen, zoals een 
Nokia-apparaat, een compatibele pc, een compatibele 
printer, een compatibel geluidssysteem, een compatibele 
tv of een geluidssysteem of tv voorzien van een 
compatibele draadloze multimedia-ontvanger.

Als u de WLAN-functionaliteit van het Nokia-apparaat 
wilt gebruiken in een eigen netwerk, hebt u een werkend 
WLAN-netwerk nodig, moeten de andere apparaten 
geschikt zijn voor UPnP en verbinding hebben met 
hetzelfde netwerk.

U kunt mediabestanden
delen met andere comp
eigen netwerk. Als u de
Eigen netw., drukt u op
Eigen netw.. U kunt via
compatibele mediabest
afspelen, kopiëren of af
bekijken’ op pag. 108.

In het eigen netwerk w
van de WLAN-verbindin
voorziening voor het eig
infrastructuurnetwerk m
en ingeschakelde coder

 Belangrijk: Schak
encryptiemethoden 
draadloze LAN-verbi
van encryptie verkle
toegang tot uw gege

Uw apparaat wordt alle
verbonden als u een ver
apparaat accepteert of 
voor het weergeven, afs
mediabestanden op het
apparaten zoekt in Eige
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 Eigen netwerk voor het eerst 
ewizard geopend. Deze helpt u bij 
araatinstellingen voor het eigen 
tiewizard later wilt gebruiken, 
rgave van het eigen netwerk 
Wizard uitvoeren. Vervolgens 
p het scherm.

 met het eigen netwerk wilt 
e Home Media Server-software 
het apparaat is geleverd.

 het eigen netwerk
 zijn opgeslagen in Galerij wilt 
ibele UPnP-apparaten via een 
erst het WLAN-IAP configureren 
ing Eigen netw. instellen. 

 tot Eigen netw. zijn niet 
ordat de instellingen voor 
ureerd.

n

nfigureren, selecteert 
. > Instellingen en maakt 
de opties: 
Belangrijke informatie over beveiliging
Schakel bij het configureren van het eigen WLAN-netwerk 
een coderingsmethode in, eerst op uw toegangspunt 
en vervolgens op de andere compatibele apparaten die 
u op het eigen netwerk wilt aansluiten. Raadpleeg de 
documentatie van de apparaten. Houd wachtwoorden 
geheim en bewaar deze op een veilige plek, afzonderlijk 
van de apparaten.

Zie ’Gegevensverbindingen en toegangspunten’ 
op pag. 129 als u de instellingen van het WLAN-IAP 
wilt bekijken of wijzigen in het Nokia-apparaat.

Als u de ad-hoc modus gebruikt om een eigen netwerk te 
maken met een compatibel apparaat, schakelt u een van de 
coderingsmethoden in WLAN-beveil.modus in wanneer 
u het IAP instelt. Met deze stap beperkt u het risico 
dat onbevoegden toegang kunnen krijgen tot het ad 
hoc netwerk.

U krijgt een melding zodra met een ander apparaat wordt 
geprobeerd verbinding te maken met uw apparaat en met 
het eigen netwerk. Accepteer geen verbindingsaanvragen 
van een onbekend apparaat.

Als u WLAN gebruikt in een netwerk zonder codering, 
schakelt u het delen van bestanden met andere apparaten 
uit of schakelt u het delen van privé-mediabestanden uit. 
Zie ’Instellingen voor het eigen netwerk’ op pag. 107 als 
u de instellingen voor delen wilt wijzigen.

UPnP-wizard
Wanneer u de toepassing
opent, wordt de installati
het definiëren van de app
netwerk. Als u de installa
gaat u naar de hoofdwee
en selecteert u Opties > 
volgt u de aanwijzingen o

Als u een compatibele pc
verbinden, installeert u d
vanaf de dvd-rom die bij 

Instellingen voor
Als u mediabestanden die
delen met andere compat
WLAN-netwerk, moet u e
en vervolgens de toepass
Zie ’WLAN’ op pag. 96.

De opties met betrekking
beschikbaar in Galerij vo
Eigen netw. zijn geconfig

Instellingen configurere

Als u Eigen netw. wilt co
u Connect. > Eigen netw
u een keuze uit de volgen
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tatus voor delen wilt bekijken, 
en.

 bekijken
c met het eigen netwerk wilt 
de Home Media Server-software 
ij het Nokia-apparaat is geleverd.

et apparaat is ingeschakeld, 
den die u hebt geselecteerd voor 
worden bekeken en gekopieerd 
e apparaten in het eigen netwerk. 
estanden toegankelijk zijn voor 
kelt u Inhoud delen uit. Zelfs als 
araat is uitgeschakeld, kunt u de 
 opgeslagen in een ander apparaat 
g wel bekijken en kopiëren als dit 

 is toegestaan.

e in het apparaat 

 afbeeldingen, video's en 
n die op uw apparaat zijn 

er te geven op een ander 
etwerk, zoals een compatibele tv:
een afbeelding, een videoclip 

 via eigen netw..
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Eigen toegangspunt—Selecteer Altijd vragen als u wilt 
dat het apparaat telkens naar het toegangspunt van het 
eigen netwerk vraagt wanneer u verbinding met het 
eigen netwerk maakt, Nieuw maken als u een nieuw 
toegangspunt van het eigen netwerk wilt maken of Geen. 
Als voor uw eigen netwerk geen beveiligingsinstellingen 
zijn ingeschakeld, krijgt u een beveiligingswaarschuwing. 
U kunt doorgaan en de WLAN-beveiliging later inschakelen 
of u kunt het definiëren van het toegangspunt annuleren 
en eerst de WLAN-beveiliging inschakelen. Zie WLAN in 
’Toegangspunten’ op pag. 129.

Apparaatnaam—Geef een naam op voor het apparaat. 
Deze naam is zichtbaar voor de andere compatibele 
apparaten in het eigen netwerk.

Delen inschakelen en inhoud definiëren

Kies Connect. > Eigen netw. > Inhoud delen.

Inhoud delen—Hiermee kunt u het delen van 
mediabestanden met compatibele apparaten toestaan 
of weigeren. Schakel Inhoud delen pas in wanneer u alle 
andere instellingen hebt geconfigureerd. Als u Inhoud 
delen instelt, kunnen de bestanden die u hebt geselecteerd 
voor delen in Afbeeldingen en video en Muziek worden 
bekeken en gekopieerd vanaf UPnP-compatibele apparaten 
in het eigen netwerk.

Als u mediabestanden wilt selecteren om met andere 
apparaten te delen vanuit Afbeeldingen en video 

en Muziek of als u de s
selecteert u Inhoud del

Mediabestanden
Als u een compatibele p
verbinden, installeert u 
vanaf de dvd-rom die b

Als Inhoud delen voor h
kunnen de mediabestan
delen in Inhoud delen, 
vanaf UPnP-compatibel
Als u niet wilt dat uw b
andere apparaten, scha
Inhoud delen in uw app
mediabestanden die zijn
in het eigen netwerk, no
op het andere apparaat

Mediabestanden di
zijn opgeslagen
Ga als volgt te werk om
geluidsclips te selectere
opgeslagen en deze we
apparaat in het eigen n
1 Selecteer in Galerij 

of een geluidsclip.
2 Kies Opties > Tonen
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ediabestand wilt beëindigen, 
oppen.

n opgeslagen in Galerij wilt 
. met een UPnP-compatibele 
drukoptie in Galerij. 
en’ op pag. 39. Inhoud delen 
akeld.

ere criteria wilt zoeken, kiest 
teer Opties > Sorteren op 
den wilt sorteren.

kopiëren
naf uw apparaat wilt kopiëren 
ander compatibel apparaat, zoals 
, selecteert u een bestand in 

l. en kopiëren > Kopie naar 
eigen netw.. Inhoud delen hoeft 

t andere apparaat naar uw 
 overbrengen, selecteert u een 
paraat en Opties > Kop. naar 
eh.kaart (de naam van de 
art als deze beschikbaar is). 
te zijn ingeschakeld.
3 Selecteer een compatibel apparaat waarin het 
mediabestand wordt weergegeven. De afbeeldingen 
worden zowel in het andere netwerkapparaat als in 
uw apparaat weergegeven en de video- en geluidsclips 
worden alleen afgespeeld op het andere apparaat.

Mediabestanden die in het andere apparaat 
zijn opgeslagen
Ga als volgt te werk als u mediabestanden wilt selecteren 
die op een ander apparaat in het eigen netwerk zijn 
opgeslagen en u deze vervolgens in het apparaat 
(of op een compatibele tv) wilt weergeven:
1 Ga naar Galerij en selecteer Eigen netwerk. Op uw 

apparaat wordt gezocht naar andere compatibele 
apparaten. De namen van gevonden apparaten 
verschijnen op het scherm.

2 Selecteer een apparaat in de lijst. 
3 Selecteer het type media dat u wilt bekijken op het 

andere apparaat. De beschikbare bestandstypen zijn 
afhankelijk van de functies van het andere apparaat.

4 Selecteer de afbeelding, videoclip of muziekclip die 
u wilt weergeven en kies Opties > Tonen via eigen 
netw. (afbeeldingen en video) of Afsp. via eigen 
netw. (muziek).

5 Selecteer het apparaat waarin het bestand wordt 
weergegeven.

Als u het delen van het m
kiest u Opties > Tonen st

Als u afbeeldingen die zij
afdrukken via Eigen netw
printer, selecteert u de af
Zie ’Afbeeldingen afdrukk
hoeft niet te zijn ingesch

Als u bestanden met and
u Opties > Zoeken. Selec
als u de gevonden bestan

Mediabestanden 
Als u mediabestanden va
of overbrengen naar een 
een UPnP-compatibele pc
Galerij en Opties > Verp
eigen netw. of Verpl. nr 
niet te zijn ingeschakeld.

Als u bestanden vanaf he
apparaat wilt kopiëren of
bestand op het andere ap
telef.geh. of Kop. naar g
compatibele geheugenka
Inhoud delen hoeft niet 
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n. U moet de GPS-ontvanger 
uiken voor de ontvangst van 

 gebruikt als navigatiehulpmiddel. 
ebruikt voor exacte plaatsbepaling 
end op de locatiegegevens van 
ouwen voor plaatsbepaling 

beperkte nauwkeurigheid en er 
n voorkomen. De nauwkeurigheid 
ed door de beschikbaarheid en de 
len.

 positiegegevens van 
 apparaat opslaan en bekijken. 

oegang krijgen tot routegegevens 
bestemming, positiegegevens over 
isgegevens, zoals de geschatte 
ing en de geschatte reistijd.

in Plaatsen en Navigator hebt 
tibele GPS-ontvanger nodig.

ver Plaatsen en Navigator 
or aanvullende toepassingen voor 
series.com/support of de lokale 
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Modem

Druk op  en selecteer Connect. > Modem. Druk op  
als u het apparaat via infrarood wilt verbinden met een 
compatibele pc zodat u het apparaat als modem kunt 
gebruiken. Zie ’Infraroodverbinding’ op pag. 103 voor 
meer informatie over het verbinden van de apparaten.

Plaatsbepaling
Druk op  en selecteer Connect. > Navigator 
of Plaatsen.

Het GPS-systeem (Global Positioning System) valt onder 
het beheer van de regering van de Verenigde Staten, die 
als enige verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid en 
het onderhoud van het systeem. De accuratesse van de 
locatiegegevens kan negatief worden beïnvloed door 
wijzigingen door de regering van de Verenigde Staten met 
betrekking tot de GPS-satellieten, en is onderhevig aan 
veranderingen in het GPS-beleid van het ministerie van 
defensie van de Verenigde Staten voor civiele doeleinden 
en wijzigingen in het Federal Radionavigation Plan. 
De accuratesse kan ook negatief worden beïnvloed door 
een gebrekkige satellietconfiguratie. De beschikbaarheid 
en kwaliteit van GPS-signalen kunnen negatief worden 
beïnvloed door uw positie, gebouwen, natuurlijke obstakels 

en weersomstandighede
alleen buitenshuis gebr
GPS-signalen.

GPS moet alleen worden
Het moet niet worden g
en u moet nooit uitsluit
de GPS-ontvanger vertr
of navigatie.

De tripmeter heeft een 
kunnen afrondingsfoute
kan ook worden beïnvlo
kwaliteit van GPS-signa

Met Plaatsen kunt u de
specifieke locaties in uw
Met Navigator kunt u t
naar een geselecteerde 
de huidige locatie en re
afstand tot de bestemm

Voor sommige functies 
u misschien een compa

Voor meer informatie o
raadpleegt u de gids vo
het apparaat op www.n
Nokia-website.
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Plaatsbepalingsinstellingen
Druk op  en selecteer Connect. > Positiebep..

Als u een compatibele GPS-ontvanger met Bluetooth-
connectiviteit wilt gebruiken, schakelt u Bluetooth GPS in. 
De locatiegegevens kunnen worden gebruikt door 
compatibele toepassingen in het apparaat.
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ld Aantal de waarde in die 
 het andere veld Aantal wordt 
erekende waarde ingevuld.

isselkoersen
pties > Wisselkoersen. Voordat 
en, moet u een basisvaluta kiezen 
gen. De koers van de basisvaluta 

neer u de basisvaluta wijzigt, moet 
oersen invoeren, aangezien alle 
ersen op nul worden teruggezet. 

achine

r Kantoor > Rekenm..

 rekenmachine heeft een beperkte 
s ontworpen voor eenvoudige 
Ka
nt

oo
r

2

Kantoor

Opname-eenheid

Als u spraakmemo's wilt opnemen, drukt u op  
en selecteert u Kantoor > Dictafoon. Als u een 
telefoongesprek wilt opnemen, opent u Dictafoon 
tijdens het gesprek. Beide deelnemers horen tijdens 
de opname elke vijf seconden een toon.

Omrekenen

Als u maateenheden wilt omrekenen, drukt u op  
en kiest u Kantoor > Omreken..

De nauwkeurigheid van Omreken. is beperkt. Er kunnen 
afrondingsfouten optreden.
1 Selecteer in het veld Type de maateenheid die 

u wilt gebruiken.
2 Selecteer in het eerste veld Eenheid de broneenheid 

die u wilt omrekenen. Selecteer in het volgende veld 
Eenheid de doeleenheid waarnaar u de broneenheid 
wilt omrekenen.

3 Voer in het eerste ve
u wilt omrekenen. In
automatisch de omg

Basisvaluta en w
Kies Type > Valuta > O
u valuta's kunt omreken
en wisselkoersen toevoe
is altijd 1.

 Opmerking: Wan
u de nieuwe wisselk
eerder ingestelde ko

Rekenm

Druk op  en selectee

 Opmerking: Deze
nauwkeurigheid en i
berekeningen.
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steund. Apple Macintosh wordt 

assingen wilt gebruiken, drukt 
or > Quickoffice. Er wordt een 
C-, XLS- PPT- en TXT-bestanden 
geheugenkaart.

heet of Quickpoint wilt openen, 

ative Microsoft Word-
araat weergeven.

e weergave van documenten 
eling zijn opgeslagen en 

oft Word 97, 2000 en XP. 
zieningen van de vermelde 
en ondersteund.

oor > Quickoffice > Quickword 
n document wilt openen.

 op pag. 114.

icrosoft Excel-documenten met 
Notities

Als u notities in de TXT-indeling wilt maken, drukt u op  
en kiest u Kantoor > Notities. 

Zip Manager

Gebruik Zip manager om bestanden te comprimeren. 
Gecomprimeerde bestanden gebruiken minder 
geheugen en zijn handiger om naar compatibele 
apparaten te versturen.

Druk op  en selecteer Kantoor > Zip als u de toepassing 
wilt openen.

Als u archieven wilt maken of beheren of de instellingen 
wilt wijzigen, kiest u Opties en de gewenste optie.

U kunt archiefbestanden opslaan in het apparaatgeheugen 
en op een compatibele geheugenkaart.

Quickoffice

Met Quickoffice kunt u DOC-, XLS-, PPT- en 
TXT-documenten bekijken. Niet alle bestandsindelingen 

of functies worden onder
niet ondersteund.

Als u de Quickoffice-toep
u op  en kiest u Kanto
lijst geopend met alle DO
in het apparaat en op de 

Als u Quickword, Quicks
drukt u op .

Quickword
Met Quickword kunt u n
documenten met uw app

Quickword ondersteunt d
die in de DOC- en TXT-ind
zijn gemaakt met Micros
Niet alle variaties of voor
bestandsindelingen word

Druk op  en kies Kant
en het document als u ee

Zie ook ’Meer informatie’

Quicksheet
Met Quicksheet kunt u M
uw apparaat weergeven.
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ndersteuning kunt u ook een 
ortS60@quickoffice.com.

Reader

 u PDF-documenten lezen op het 
t.

timaliseerd voor inhoud van 
ndsets en andere mobiele 
hts een beperkte reeks functies 
ies.

r Kantoor > Adobe PDF om 
 Uw recente bestanden worden 
andsweergave. Als u een 
bladert u naar het document 

 wilt bladeren naar documenten 
et apparaatgeheugen of op de 
 documenten wilt openen.

m voor meer informatie.

rum Adobe Reader for Symbian OS 
pport/forums/main.html als 
Ka
nt

oo
r
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Quicksheet ondersteunt het bekijken van 
werkbladbestanden die in XLS-indeling zijn opgeslagen 
en zijn gemaakt in Microsoft Excel 97, 2000 of XP. 
Niet alle variaties of voorzieningen van de vermelde 
bestandsindelingen worden ondersteund.

Druk op  en kies Kantoor > Quickoffice > Quicksheet 
en het werkblad om een werkblad te openen.

Zie ook ’Meer informatie’ op pag. 114.

Quickpoint
Met Quickpoint kunt u Microsoft PowerPoint-presentaties 
met uw apparaat weergeven.

Quickpoint ondersteunt het bekijken van presentaties 
in PPT-indeling die zijn gemaakt in Microsoft 
PowerPoint 2000 en XP. Niet alle variaties of 
voorzieningen van de vermelde bestandsindelingen 
worden ondersteund.

Druk op  en kies Kantoor > Quickoffice > Quickpoint 
en de presentatie om een presentatie te openen.

Zie ook ’Meer informatie’ op pag. 114.

Meer informatie
Als u problemen ondervindt met Quickword, Quicksheet 
of Quickpoint, raadpleegt u www.quickoffice.com voor 

meer informatie. Voor o
e-mail sturen naar supp

Adobe 

Met Adobe Reader kunt
scherm van het apparaa

Deze toepassing is geop
PDF-documenten op ha
apparaten en biedt slec
in vergelijk met pc-vers

Druk op  en selectee
documenten te openen.
weergegeven in de best
document wilt openen, 
en drukt u op .

Gebruik Best.beh. als u
die zijn opgeslagen in h
geheugenkaart en deze

Meer informatie
Ga naar www.adobe.co

Ga naar het gebruikersfo
op http://adobe.com/su



Ka
nt

oo
r

115

ens bekijkt, worden 
gen, URL-koppelingen, 
ailadressen aangeduid 
in het scherm, in dezelfde 
in de gedecodeerde gegevens 

cand, kiest u Opties en maakt 
de opties:

iermee scant u een nieuwe code.

ee opent u een URL-koppeling.

ermee slaat u een URL-koppeling 
eb.

 verzendt u een SMS-bericht of 
mpatibel apparaat.

mee kunt u een telefoonnummer, 
 toevoegen aan Contacten.

en telefoonnummer.

 zijn, is afhankelijk van de 

de stand-by modus weer 
apaciteit te besparen als 
rden geactiveerd of als er een 
oets is gedrukt. Druk op  
et scannen of bekijken van 
u vragen, opmerkingen en informatie over de 
toepassing wilt delen.

Barcodelezer

Gebruik de toepassing Barcodelezer om verschillende 
soorten code te decoderen (zoals bijvoorbeeld barcodes 
en codes in tijdschriften). Dergelijke codes kunnen 
gegevens bevatten zoals URL-koppelingen, e-mailadressen 
en telefoonnummers.

Als u streepjescodes wilt scannen en decoderen, drukt 
u op  en selecteert u Kantoor > Barcodelezer.

Selecteer Code scannen om een code te scannen. 
Stel de code in tussen de rode lijnen op het scherm. 
De Barcodelezer probeert de code te scannen en 
te decoderen, waarna de gedecodeerde informatie 
wordt weergegeven.

Als u de gescande gegevens wilt opslaan, selecteert 
u Opties > Opslaan. De gegevens worden in de indeling 
.bcr opgeslagen.

Als u eerder opgeslagen, gedecodeerde gegevens 
wilt weergeven, selecteert u Opgesl. ggvns in de 
beginweergave. Druk op  als u een code wilt openen.

Als u gedecodeerde gegev
de verschillende koppelin
telefoonnummers en e-m
met pictogrammen boven
richting waarin de items 
worden weergegeven.

Nadat u de code hebt ges
u uw keuze uit de volgen

Nieuwe code scannen—H

Koppeling openen—Hierm

Tvgn aan bookmarks—Hi
op in de bookmarks in W

Bericht maken—Hiermee
e-mailbericht naar een co

Toev. aan Contact.—Hier
e-mailadres of URL-adres

Bellen—Hiermee belt u e

Welke opties beschikbaar
geselecteerde koppeling.

Voor het apparaat wordt 
ingeschakeld om batterijc
Barcodelezer niet kan wo
minuut lang niet op een t
als u wilt doorgaan met h
opgeslagen gegevens.
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 pag. 63 als u de beltonen 

ngen wilt wijzigen die zijn 
 gebruik van de middelste 
inker- en rechterselectietoetsen 
s, raadpleegt u ’Standby-modus’ 

and-by modus wilt wijzigen, drukt 
t u Toepass. > Klok > Opties > 
 klok > Analoog of Digitaal.
kst van een afbeelding of animatie 
u op  en selecteert u Instrum. > 
oon > Algemeen > 
go.
an het hoofdmenu wilt wijzigen, 
oofdmenu Opties > Weergave 
f Lijst.
 opnieuw wilt indelen, 
enu Opties > Verplaatsen, 

 of Nieuwe map. Weinig gebruikte 
 in mappen plaatsen en 
ssingen kunt u van een map 
 verplaatsen.
H
et

 a
pp

ar
aa

t 
aa
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Het apparaat aanpassen
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. Het kan ook 
zijn dat het apparaat speciaal voor uw serviceprovider is 
geconfigureerd. Deze configuratie kan menunamen, de 
menuvolgorde en symbolen betreffen. Neem voor meer 
informatie contact op met uw serviceprovider.

Het scherm van uw apparaat kan verschillen van de 
afbeeldingen in deze handleiding.
• Zie ’Actief standby’ op pag. 118 als u het stand-by 

scherm wilt gebruiken voor snelle toegang tot de 
toepassingen die u vaak gebruikt.

• Zie ’Het uiterlijk van het 
apparaat wijzigen’ 
op pag. 118 als u de 
achtergrondafbeelding 
in de stand-by modus 
of de weergave van de 
screensaver wilt wijzigen.

• Zie ’Profielen—Tonen 
instellen’ op pag. 117 en 
’Beltonen toevoegen voor 

contactpersonen’ op
wilt aanpassen.

• Als u de snelkoppeli
toegewezen aan het
selectietoets en de l
in de stand-by modu
op pag. 127. 

• Als u de klok in de st
u op  en selecteer
Instellingen > Type

• Als u de welkomstte
wilt wijzigen, drukt 
Instellingen > Telef
Welkomstnotitie/lo

• Als u de weergave v
selecteert u in het h
wijzigen > Raster o

• Als u het hoofdmenu
kiest u in het hoofdm
Verplaats naar map
toepassingen kunt u
veelgebruikte toepa
naar het hoofdmenu
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ilt maken, kiest u Opties > 

e
nt u het apparaat gebruiken 
en met het draadloze netwerk. 
fline activeert, wordt de 
 verbroken, zoals wordt 
t symbool voor de signaalsterkte. 
efoonsignalen naar en van het 
ten die u wilt verzenden worden 
odat u deze later kunt verzenden.

ne actief is, kunt u het apparaat 
kaart.

profiel Vlucht kunt u geen 
vangen en kunnen ook andere 
werkdekking vereist is niet 
nt mogelijk nog wel het 
et apparaat is geprogrammeerd 
n, moet u de telefoonfunctie 
en ander profiel te kiezen. 
endeld is, moet u de 
ren.

fline hebt geactiveerd, kunt 
ikbaar) nog wel gebruiken, 
il te lezen of op internet te 
Profielen—Tonen instellen

Als u de beltonen, berichtensignaaltonen en andere 
tonen voor verschillende gebeurtenissen, situaties of 
bellergroepen wilt instellen en aanpassen, drukt u op  
en kiest u Instrum. > Profielen.

Druk in de stand-by modus op  om het profiel te 
wijzigen. Ga naar het profiel dat u wilt activeren en 
selecteer OK.

Als u een profiel wilt wijzigen, drukt u op  en kiest 
u Instrum. > Profielen. Ga naar het profiel en kies 
Opties > Aanpassen. Ga naar de instelling die u wilt 
wijzigen en druk op  om de opties te openen. Tonen die 
zijn opgeslagen op de geheugenkaart, worden aangegeven 
met . U kunt elke beltoon in de lijst beluisteren 
voordat u een toon kiest. Druk op een willekeurige toets 
om het geluid te stoppen.

Wanneer u een toon kiest, wordt er via Beltoondownl. 
een lijst met bookmarks geopend. U kunt een bookmark 
selecteren en verbinding maken met een webpagina om 
tonen te downloaden.

Als u wilt dat de naam van de beller wordt uitgesproken 
wanneer u wordt gebeld, selecteert u Opties > 
Aanpassen > Naam beller uitspr. > Aan. De naam 
van de beller moet zijn opgeslagen in Contacten.

Als u een nieuw profiel w
Nieuw maken.

Het profiel Offlin
Met het profiel Offline ku
zonder verbinding te mak
Wanneer u het profiel Of
verbinding met het WLAN
aangegeven met  in he
Er zijn geen draadloze tel
apparaat mogelijk. Berich
in de Outbox geplaatst, z

Wanneer het profiel Offli
gebruiken zonder (U)SIM-

 Belangrijk: In het 
oproepen doen of ont
functies waarvoor net
worden gebruikt. U ku
alarmnummer dat in h
kiezen. Als u wilt belle
eerst activeren door e
Als het apparaat vergr
beveiligingscode invoe

Wanneer u het profiel Of
u het WLAN (indien besch
bijvoorbeeld om uw e-ma
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ruiken, moet u de thema's eerst 
geheugen.

ding wilt openen en meer thema's 
eert u Themadownloads.

tiveren, selecteert u dit en kiest 
Als u een thema wilt bekijken 
 kiest u Opties > Bekijken.

rken, gaat u naar een thema 
erken om de instellingen voor 
espaarstand te wijzigen.

an een thema voor het 
 oorspronkelijke instellingen 
pties > Oorspr. th. herst..

y
 hebt u snel toegang tot de 

lmatig gebruikt. Standaard 
odus ingeschakeld.

. > Instell. > Telefoon > 
ef standby en druk op  
 modus in of uit te schakelen.
H
et
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aa
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browsen. Zorg ervoor dat u voldoet aan de veiligheidseisen 
wanneer u een WLAN-verbinding tot stand brengt en 
gebruikt. Zie ’WLAN’ op pag. 96.

Als u het profiel Offline wilt verlaten, drukt u op  
en selecteert u een ander profiel. Via het apparaat wordt 
de draadloze overdracht opnieuw ingeschakeld (mits het 
signaal sterk genoeg is). Als er een Bluetooth-verbinding 
actief was toen u het profiel Offline inschakelde, wordt 
Bluetooth weer gedeactiveerd. De Bluetooth-verbinding 
wordt automatisch opnieuw geactiveerd zodra u het 
profiel Offline verlaat. Zie ’Instellingen’ op pag. 100.

Het uiterlijk van het 
apparaat wijzigen

Als u het uiterlijk van het scherm wilt wijzigen, zoals de 
achtergrondafbeelding en pictogrammen, drukt u op  en 
selecteert u Instrum. > Thema's. Het actieve thema wordt 
aangegeven met . In Thema's kunt u elementen van 
andere thema's groeperen of afbeeldingen uit Galerij 
selecteren om thema's verder aan te passen. Thema's die 
zijn opgeslagen op een compatibele geheugenkaart (indien 
geplaatst), worden aangegeven met . De thema's op de 
geheugenkaart zijn niet beschikbaar als de geheugenkaart 
zich niet in het apparaat bevindt. Als u de thema's die op 
de geheugenkaart zijn opgeslagen zonder de 

geheugenkaart wilt geb
opslaan in het apparaat

Als u een browserverbin
wilt downloaden, select

Als u een thema wilt ac
u Opties > Toepassen. 
voordat u het activeert,

Als u thema's wilt bewe
en kiest u Opties > Bew
Achtergrond en Energi

Als u bij het bewerken v
geselecteerde thema de
wilt herstellen, kiest u O

Actief standb
Via het stand-by scherm
toepassingen die u rege
is de actieve stand-by m

Druk op , kies Instrum
Standby-modus > Acti
om de actieve stand-by
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Boven aan Het actieve 
stand-by scherm worden 
de standaardtoepassingen 
weergegeven met daaronder 
agenda-items en taken.

Ga naar een toepassing 
of item en druk op .

Als de actieve stand-by 
modus is ingeschakeld, kunt 
u niet gebruikmaken van de 
standaardsnelkoppelingen 
voor de bladertoets die 
beschikbaar zijn in de stand-by modus.

Als u de standaardsnelkoppelingen voor toepassingen 
wilt wijzigen, drukt u op , kiest u Instrum. > Instell. > 
Telefoon > Standby-modus > Toep. actief standby 
en drukt u op .

Sommige snelkoppelingen zijn vaste koppelingen die 
u niet kunt wijzigen.



12

oor het apparaat worden 

opdrachten voor het starten van 
en wilt activeren, drukt u op  
. > Spraakop. > Profielen. 
aaklabels voor de toepassingen 
breide spraakopdrachten wilt 
echterselectietoets ingedrukt in 
preekt u de spraakopdracht in. 
 naam van de toepassing of het 

we toepassing als u meer 
t wilt toevoegen. Als u een tweede 
voegen waarmee u de toepassing 
ties > Opdracht wijzigen en voert 
acht als tekst in. Vermijd hele korte 
acroniemen.

e spraaklabel wilt beluisteren, 
en.

n spraakopdrachten wilt wijzigen, 
ingen. Als u de synthesizer wilt 
e herkende spraaklabels en 
cteerde apparaattaal worden 
In
st

ru
m

en
te

n

0

Instrumenten

Multimediatoets

Houd  ingedrukt om de standaardsnelkoppeling 
te openen die aan de multimediatoets is toegewezen. 
Druk op  om een lijst met multimediatoepassingen 
te openen. Gebruik de bladertoets om de gewenste 
toepassing te openen. Druk op  als u de lijst 
wilt afsluiten zonder een toepassing te selecteren.

Druk op  en  als u de sneltoetsen wilt wijzigen. Als 
u wilt wijzigen welke toepassingen worden weergegeven 
wanneer u op  drukt, selecteert u Boven, Links, 
Midden en Rechts en de toepassing.

Sommige snelkoppelingen zijn vaste koppelingen die 
u niet kunt wijzigen.

Spraakopdrachten

U kunt het apparaat besturen met behulp van 
spraakopdrachten. Zie ’Spraakgestuurd bellen’ 
op pag. 66 voor meer informatie over de uitgebreide 

spraakopdrachten die d
ondersteund.

Als u uitgebreide spraak
toepassingen en profiel
en selecteert u Instrum
Het apparaat maakt spr
en profielen. Als u uitge
gebruiken, houdt u de r
de stand-by modus en s
De spraakopdracht is de
profiel in de lijst.

Selecteer Opties > Nieu
toepassingen aan de lijs
spraakopdracht wilt toe
kunt starten, kiest u Op
u de nieuwe spraakopdr
namen, afkortingen en 

Als u het samengesteld
kiest u Opties > Afspel

Als u de instellingen va
kiest u Opties > Instell
uitschakelen waarmee d
opdrachten in de gesele
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am in voor de configuratieserver.

e id in waaraan de 
rden herkend.

r een wachtwoord in aan de hand 
or de server wordt herkend.

et verbindingstype waarmee 
wordt gemaakt: Internet 

 het toegangspunt dat 
 het maken van verbinding 

van de server in.

mer van de server in.

htwoord—Voer uw 
twoord in.

eer Ja als u configuratie-
 wilt ontvangen.

u wilt dat om bevestiging wordt 
figuratie van de server wordt 

u Nee.

cteer of netwerkverificatie moet 
afgespeeld, kiest u Synthesizer > Uit. Als u de 
spraakherkenning opnieuw wilt instellen (bijvoorbeeld als 
het apparaat een andere hoofdgebruiker heeft gekregen), 
selecteert u Spraakaanp. herstellen.

Apparaatbeheer

Druk op  en selecteer Instrum. > App.beh.. U ontvangt 
mogelijk serverprofielen en verschillende configuratie-
instellingen van uw serviceprovider of van de afdeling 
voor informatiebeheer van uw bedrijf. Deze configuratie-
instellingen kunnen toegangspuntinstellingen voor 
gegevensverbindingen en andere instellingen voor 
verschillende toepassingen in het apparaat bevatten.

Als u verbinding wilt maken met een server en 
configuratie-instellingen wilt ontvangen voor het 
apparaat, bladert u naar een profiel en selecteert 
u Opties > Configuratie starten.

Als u het ontvangen van configuratie-instellingen van 
serviceproviders wilt toestaan of weigeren, selecteert 
u Opties > Conf. inschakelen of Conf. uitschakelen.

Serverprofielinstellingen
Neem contact op met uw serviceprovider voor de 
juiste instellingen. 

Servernaam—Voer een na

Server-ID—Voer de uniek
configuratieserver kan wo

Serverwachtwoord—Voe
waarvan uw apparaat do

Sessiemodus—Selecteer h
verbinding met de server 
of Bluetooth.

Toegangspunt—Selecteer
moet worden gebruikt bij
met de server.

Hostadres—Voer de URL 

Poort—Voer het poortnum

Gebruikersnaam en Wac
gebruikersnaam en wach

Config. toestaan—Select
instellingen van de server

Autom. accepteren—Als 
gevraagd voordat een con
geaccepteerd, selecteert 

Netwerkverificatie—Sele
worden gebruikt.
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 software installeren
ssing aan,  een Java-

toepassing niet volledig 
 dat de toepassing niet op 
genkaart is geïnstalleerd.

leer en gebruik alleen toepassingen 
van betrouwbare bronnen, zoals 
 Symbian-ondertekening dragen 

edTM test hebben doorstaan.

voordat u de installatie start:
egevens bekijken om het type, 

n de leverancier of de fabrikant 
eer te geven.
icaat bekijken om het 
at van de toepassing weer 
caatbeheer’ op pag. 135.
stalleert dat een update of fix 
toepassing bevat, kunt u het 
ramma alleen herstellen als 
oorspronkelijke installatiebestand 
k-up van het verwijderde 
u de oorspronkelijke toepassing 
ijdert u de toepassing en installeert 
asis van het oorspronkelijke 

f de back-up.
In
st

ru
m
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Toepassingsbeheer

Druk op  en selecteer Instrum. > Toep.beh.. 
U kunt twee soorten toepassingen en software op 
het apparaat installeren:
• J2ME™-toepassingen op basis van Java™-technologie 

met de extensie .JAD of .JAR ( ). 
• Andere toepassingen en software die geschikt 

zijn voor het Symbian-besturingssysteem ( ). 
De installatiebestanden hebben de extensie .SIS. 
Installeer alleen software die speciaal is ontworpen 
voor het Nokia-apparaat. Softwareproviders 
verwijzen meestal naar het officiële modelnummer 
van dit product.

Installatiebestanden kunnen naar het apparaat 
worden overgebracht vanaf een compatibele pc, 
gedownload tijdens het browsen of ontvangen in een 
multimediabericht, als e-mailbijlage of via een Bluetooth- 
of infraroodverbinding. Met Nokia Application Installer in 
Nokia PC Suite kunt u een toepassing installeren op het 
apparaat. Als u Microsoft Windows Verkenner gebruikt om 
een bestand over te brengen, slaat u het bestand op een 
geheugenkaart (lokale schijf) op.

Toepassingen en
 geeft een SIS-toepa

toepassing,  dat de 
is geïnstalleerd en 
een compatibele geheu

 Belangrijk: Instal
en andere software 
toepassingen die een
of die de Java-Verifi

Denk aan het volgende 
• Selecteer Opties > G

het versienummer e
van de toepassing w

• Kies Opties > Certif
beveiligingscertifica
te geven. Zie ’Certifi

• Als u een bestand in
voor een bestaande 
oorspronkelijke prog
u beschikt over het 
of een volledige bac
softwarepakket. Als 
wilt herstellen, verw
u deze opnieuw op b
installatiebestand o
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ing wilt starten en extra 
sing wilt weergeven, kiest 
dres, indien beschikbaar.

ftwarepakketten zijn 
d en wanneer, kiest 
jken.

k met het overzicht van 
erde software naar een helpdesk 
s > Logboek zenden > Via SMS 
chikbaar als de juiste 
gegeven).

araat ondersteunt slechts één 
et gebruik van meer dan één 
us-functionaliteit kan een 
ben op de prestatie en werking 
et apparaat het niet meer doet.

 een compatibele geheugenkaart 
 de installatiebestanden (.sis) 

apparaat staan. De bestanden 
en geheugen in beslag nemen 
et nog meer bestanden kunt 
e geheugenruimte overhouden, 
okia PC Suite om een back-up 
en op een compatibele PC te 
ens het bestandsbeheer om de 
et geheugen van het apparaat te 
• Het JAR-bestand is vereist voor de installatie van Java-
toepassingen. Als dit bestand ontbreekt, kunt u worden 
gevraagd het te downloaden. Als er geen toegangspunt 
is opgegeven voor de toepassing, moet u dat alsnog 
selecteren. U moet mogelijk een gebruikersnaam en 
wachtwoord opgeven om het .jar-bestand van de 
server te kunnen downloaden. Informeer hiernaar 
bij de leverancier of fabrikant van de toepassing.

1 Als u een installatiebestand wilt zoeken, drukt u op  
en kiest u Instrum. > Toep.beh.. U kunt ook zoeken in 
het apparaatgeheugen of op de geheugenkaart (indien 
geplaatst) in Best.beh. of een bericht met een 
installatiebestand openen in Berichten > Inbox.

2 Ga naar Toep.beh. en selecteer Opties > Installeren. 
Ga in andere toepassingen naar het installatiebestand 
en druk op  om de installatie te starten.
Tijdens de installatie wordt op het apparaat informatie 
weergegeven over de voortgang van de installatie. 
Als u een toepassing installeert zonder een digitale 
handtekening of certificaat, wordt er een 
waarschuwing weergegeven. Zet de installatie 
alleen voort als u de herkomst en de inhoud van 
de toepassing vertrouwt.

U start een geïnstalleerde toepassing door deze in het 
menu te kiezen en op  te drukken.

Als u een netwerkverbind
informatie over de toepas
u Opties > Ga naar weba

Als u wilt weten welke so
geïnstalleerd of verwijder
u Opties > Logboek beki

Als u uw installatielogboe
geïnstalleerde en verwijd
wilt sturen, kiest u Optie
of Via e-mail (alleen bes
e-mailinstellingen zijn op

 Belangrijk: Uw app
antivirusprogramma. H
toepassing met antivir
negatieve invloed heb
of ervoor zorgen dat h

Nadat u toepassingen op
hebt geïnstalleerd, blijven
in het geheugen van het 
kunnen grote hoeveelhed
en ervoor zorgen dat u ni
opslaan. U kunt voldoend
als u gebruikmaakt van N
van de installatiebestand
plaatsen. Gebruik vervolg
installatiebestanden uit h
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tel het standaardadres in dat 
r u online certificaten controleert.

passingen moet mogelijk worden 
t worden verzonden naar of een 
en gemaakt met een specifiek 

downloaden van extra gegevens 
de hoofdweergave van Toep.beh., 
ing en kies Opties > 
e instellingen voor 
g te wijzigen.

ingssleutels 
teursrechtelijk 

rmde bestanden
tels voor de digitale rechten 
geslagen op het apparaat, drukt 
strum. > Act.sleutels en maakt 

ende opties:

ee kunt u sleutels bekijken die zijn 
eer mediabestanden en sleutels die 

 kunt u sleutels bekijken die nog 
uiksperiode voor het mediabestand 
araat bevat een beschermd 
e bijbehorende activeringssleutel.
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verwijderen. Zie ’Bestandsbeheer’ op pag. 22. Als het 
SIS-bestand een bijlage bij een bericht is, dient u het 
bericht uit de lijst met binnengekomen berichten 
te verwijderen.

Toepassingen en software verwijderen
Ga naar een softwarepakket en kies Opties > Verwijderen. 
Selecteer Ja om uw keuze te bevestigen.

Verwijderde software kan alleen opnieuw worden 
geïnstalleerd als u beschikt over het oorspronkelijke 
softwarepakket of een volledige back-up van de 
verwijderde software. Als u een softwarepakket verwijdert, 
kan het zijn dat u documenten die u daarmee hebt 
gemaakt, niet meer kunt openen.

Als een ander softwarepakket afhankelijk is van 
het verwijderde softwarepakket, kan het zijn dat het 
andere softwarepakket niet meer werkt. Raadpleeg de 
documentatie bij het geïnstalleerde softwarepakket 
voor meer informatie.

Instellingen
Selecteer Opties > Instellingen en kies een van de 
volgende opties:

Online certif.controle—Hiermee controleert u de online 
certificaten voordat een toepassing wordt geïnstalleerd.

Standaardwebadres—S
wordt gebruikt wannee

Voor sommige Java-toe
gebeld naar, een berich
netwerkverbinding word
toegangspunt voor het 
of onderdelen. Ga naar 
blader naar een toepass
Suiteinstellingen om d
die specifieke toepassin

Activer
voor au
besche

Als u de activeringssleu
wilt bekijken die zijn op
u op , selecteert u In
u een keuze uit de volg

Geldige sleutels—Hierm
gekoppeld aan een of m
nog niet geldig zijn.

Ong. sleutels—Hiermee
niet geldig zijn. De gebr
is verstreken of het app
mediabestand zonder d
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Niet-gebr. sl.—Hiermee kunt u sleutels bekijken waaraan 
geen mediabestanden zijn gekoppeld in het apparaat.

Als u meer gebruikstijd wilt kopen of de gebruiksperiode 
voor een mediabestand wilt verlengen, selecteert u een 
ongeldige activeringssleutel en Opties > Activ.sleutel 
ophalen. Activeringssleutels kunnen niet worden 
bijgewerkt als u de ontvangst van webdienstberichten 
hebt uitgeschakeld. Zie ’Webdienstberichten’ op pag. 52.

Ga naar een activeringssleutel en druk op  als 
u uitgebreide informatie wilt bekijken, zoals de 
geldigheidsstatus en de mogelijkheid het bestand 
te verzenden.
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l wijzigt, veranderen de (speciale) 
zijn bij het invoeren van tekst 
 woordenlijst gebruikt voor 

rmee stelt u tekstvoorspelling in op 
tors in het apparaat. Tekstinvoer 
 voor alle talen beschikbaar.

Telkens wanneer u het 
rdt de welkomsttekst of 

ven. Kies Standaard als u de 
lt gebruiken, Tekst als u tekst wilt 
g als u een afbeelding uit Galerij 

iermee kunt u voor bepaalde 
kelijke waarden herstellen. 

de blokkeringscode nodig. 
on en SIM’ op pag. 134. 
ellingen hebt hersteld, 
 het apparaat langer duren. 
 documenten en bestanden.
In
st

el
lin

ge
n
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Instellingen
Druk op  en selecteer Instrum. > Instell. om de 
instellingen te wijzigen. Als u een groep met instellingen 
wilt openen, drukt u op . Ga naar een instelling die 
u wilt wijzigen en druk op .

Sommige instellingen kunnen vooraf door uw 
serviceprovider worden ingesteld. U kunt deze mogelijk 
niet wijzigen.

Telefoon

Algemeen
Displaytaal—Als u de taal van de schermteksten in het 
apparaat wijzigt, worden ook de datum- en tijdnotatie 
en de gebruikte scheidingstekens in bijvoorbeeld 
berekeningen gewijzigd. Bij de instelling Automatisch 
wordt de taal geselecteerd op basis van de informatie 
op de SIM-kaart. Nadat u de taal van de schermteksten 
hebt gewijzigd, wordt het apparaat opnieuw gestart.

De instellingen voor Displaytaal en Invoertaal beïnvloeden 
elke toepassing op het apparaat en blijven actief totdat 
u deze opnieuw wijzigt.

Invoertaal—Als u de taa
tekens die beschikbaar 
en wordt er een andere
tekstvoorspelling.

Tekstvoorspelling—Hie
Aan of Uit voor alle edi
met woordenlijst is niet

Welkomstnotitie/logo—
apparaat inschakelt, wo
het logo kort weergege
standaardafbeelding wi
weergeven of Afbeeldin
wilt selecteren.

Fabrieksinstellingen—H
instellingen de oorspron
U hebt hiervoor echter 
Zie ’Beveiliging’, ’Telefo
Nadat u de fabrieksinst
kan het inschakelen van
Dit heeft geen effect op
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lt u de helderheid van het scherm 
De helderheid van het scherm 
standigheden echter 

ef aan na hoeveel tijd de 
 geactiveerd.

lecteer een time-out waarna 
 van het scherm wordt 

maak een keuze uit de 

een kleurenschema voor het 
orbeeld van het geselecteerde 
, kiest u Opties > Voorbeeld 
 de voorbeeldmodus naar 
ilt bladeren, bladert u omhoog 

oets aan de zijkant.

er een kleur voor de 
rschillende kleuren kiezen voor 
ailberichten, en voor ongelezen 

oor het laden van de batterij kan 
Standby-modus
Actief standby—Gebruik snelkoppelingen voor 
toepassingen in de stand-by modus. Zie ’Actief standby’ 
op pag. 118.

Linkerselectietoets—Hiermee wijst u een snelkoppeling 
toe aan de linkerselectietoets ( ) in de stand-by modus.

Rechterselectietoets—Hiermee wijst u een snelkoppeling 
toe aan de rechterselectietoets ( ) in de 
stand-by modus.

Toep. actief standby—Hiermee selecteert u de 
snelkoppelingen voor toepassingen die u in de actieve 
stand-by modus wilt gebruiken. Deze instelling is 
alleen beschikbaar als Actief standby is ingeschakeld.

U kunt ook snelkoppelingen toewijzen voor de 
verschillende aanslagen van de middelste selectietoets. 
De snelkoppelingen voor de middelste selectietoets 
zijn niet beschikbaar als de actieve stand-by modus 
is ingeschakeld.

Operatorlogo—Deze instelling is alleen beschikbaar 
als u een operatorlogo hebt ontvangen en opgeslagen. 
Kies Uit als u het logo niet wilt weergeven.

Weergave
Lichtsensor—Hiermee ste
in (lichter of donkerder). 
wordt bij extreme lichtom
automatisch aangepast.

Time-out energiesp.—Ge
screensaver moet worden

Time-out verlichting—Se
de achtergrondverlichting
uitgeschakeld.

Coverdisplay
Selecteer Persoonlijk en 
volgende opties:

Kleurschema—Selecteer 
coverscherm. Als u een vo
coverscherm wilt bekijken
en sluit u de klep. Als u in
andere kleurenschema's w
of omlaag met de bladert

LED-verlichting—Selecte
coverindicator. U kunt ve
gemiste oproepen en e-m
berichten. De instelling v
Aan of Uit zijn.
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 wilt controleren of de functie 
eren of Annuleer om de functie in 

ies Ja als u een SMS-bericht wilt 
er om deze te informeren waarom 
eantwoorden. Zie ’Een oproep 
ren’ op pag. 72.

ekst die moet worden verzonden 
neer u een oproep weigert.

Selecteer een foto die u in plaats 
geven.

 u Aan kiest, wordt maximaal 
 verbinding tot stand te brengen. 
matisch opnieuw bellen 

Activeer deze instelling als u wilt 
 globaal de duur van het laatste 

even.

an als u nummers wilt kunnen 
toetsen ( — ). Zie ook ’Bellen 
’ op pag. 66.

Selecteer Aan. Als u een 
beantwoorden, drukt u kort op 
behalve , ,  en .
In
st

el
lin

ge
n
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Animatie bij sluiten—Hiermee selecteert u een korte 
animatie die wordt afgespeeld als u de cover sluit.

Toon bij sluiten—Hiermee selecteert u een korte melodie 
die wordt afgespeeld als u de cover sluit.

Toon bij openen—Hiermee selecteert u een korte melodie 
die wordt afgespeeld als u de cover opent en het apparaat 
zich in de stand-by modus bevindt.

Selecteer Oproepen en maak een keuze uit de 
volgende opties:

Antwrd bij openen tel.—Selecteer Nee of Ja.

Bij sluiten telefoon—Selecteer Oproep beëindigen of 
Luidspreker activeren.

Oproepen

Identificatie verz.—Selecteer Ja of Nee om de telefoon 
zo in te stellen dat uw nummer al dan niet wordt 
weergegeven aan degene die u belt. De waarde wordt 
mogelijk ook ingesteld door uw serviceprovider wanneer 
u zich abonneert op de netwerkdienst. Ingst. door netw. 
wordt weergegeven.

Oproep in wachtrij—Als u deze functie hebt geactiveerd 
(netwerkdienst), wordt u gewaarschuwd als er een nieuwe 
oproep binnenkomt terwijl u een gesprek voert. Selecteer 

Controleer status als u
actief is. Selecteer Activ
of uit te schakelen. 

Opr. weig. met SMS—K
verzenden naar een bell
u de oproep niet kunt b
beantwoorden of weige

Berichttekst—Typ een t
in een SMS-bericht wan

Afb. in video-oproep—
van een video wilt weer

Autom. herkiezen—Als
tien keer geprobeerd de
Druk op  als u auto
wilt uitschakelen.

Samenvatting na opr.—
dat na het gesprek even
gesprek wordt weergeg

Snelkeuze—Selecteer A
kiezen via de snelkeuze
met een snelkeuzetoets

Aannem. willek. toets—
inkomende oproep wilt 
een willekeurige toets, 
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gelijk actief zijn en kunnen 
vensverbinding delen.

rbinding gebruiken. Zie ’WLAN’ 
netwerk kan slechts één 
ctief zijn.

ding hebt u een toegangspunt 
de soorten toegangspunten 

ijvoorbeeld voor het verzenden 
ltimediaberichten;
 webtoepassing voor het bekijken 
pagina's;
 om e-mail te verzenden en 
ing met internet te maken.

 welk type toegangspunt 
st waarvan u gebruik wilt maken. 
 serviceprovider voor informatie 
an diensten voor 

gen.

or een toegangspunt ontvangen 
rviceprovider. Zie ’Gegevens en 
ommige of alle toegangspunten 
eld voor uw apparaat door de 
s wellicht niet mogelijk deze 
Lijn in gebruik—Deze instelling (netwerkdienst) wordt 
alleen weergegeven als de SIM-kaart twee telefoonlijnen 
(twee abonneenummers) ondersteunt. Geef aan 
welke telefoonlijn u wilt gebruiken om te bellen 
en SMS-berichten te verzenden. Oproepen op beide 
lijnen kunnen altijd worden beantwoord, ongeacht de 
geselecteerde lijn. Als u Lijn 2 selecteert maar niet op 
deze netwerkdienst bent geabonneerd, kunt u niet bellen. 
Wanneer u Lijn 2 hebt geselecteerd, wordt  
weergegeven in de stand-by modus.

 Tip! U kunt tussen de telefoonlijnen schakelen 
door  ingedrukt te houden in de stand-by modus.

Lijn wijzigen—Als u lijnselectie (netwerkdienst) 
wilt voorkomen, kiest u Uitschakelen als dit wordt 
ondersteund door uw SIM-kaart. U hebt de PIN2-code 
nodig om deze instelling te wijzigen.

Verbinding

Gegevensverbindingen en 
toegangspunten
Het apparaat ondersteunt pakketgegevensverbindingen 
zoals GPRS in het GSM-netwerk. Wanneer u het apparaat 
gebruikt in GSM- en UMTS-netwerken, kunnen meer 

gegevensverbindingen te
toegangspunten een gege

U kunt ook een WLAN-ve
op pag. 96. In een WLAN-
verbinding tegelijkertijd a

Voor een gegevensverbin
nodig. U kunt verschillen
definiëren, zoals:
• MMS-toegangspunt, b

en ontvangen van mu
• toegangspunt voor de

van WML- of XHTML-
• internettoegangspunt

ontvangen en verbind

Vraag uw serviceprovider
u nodig hebt voor de dien
Neem contact op met uw
over de beschikbaarheid v
pakketgegevensverbindin

Toegangspunten
U kunt de instellingen vo
in een bericht van een se
instellingen’ op pag. 52. S
kunnen vooraf zijn ingest
netwerkoperator en het i
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de serviceprovider.

e naam van het toegangspunt 
 serviceprovider.

ebruikersnaam kan nodig zijn 
egevensverbinding en wordt 
r de serviceprovider.

s u bij aanmelding op de server 
twoord moet invoeren of als u het 
 apparaat wilt opslaan, kiest u Ja.

htwoord kan nodig zijn bij het 
sverbinding en wordt doorgaans 

eprovider.

aal of Beveiligd.

ebadres of het adres van de 
trale in, afhankelijk van het 

telt.

 instell. om de volgende 
:

r IPv4-instellingen of 
ndere instellingen zijn 
lecteerde netwerktype.

en voor IPv4)—Voer het IP-adres 
In
st

el
lin

ge
n
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instellingen te wijzigen of verwijderen of om nieuwe 
instellingen toe te voegen.  geeft een beveiligd 
toegangspunt aan.

 geeft een toegangspunt voor pakketgegevens 
aan en  een toegangspunt voor een WLAN-netwerk.

 Tip! Als u een IAP in een WLAN wilt maken, 
drukt u op  en kiest u Connect. > Verb.beh. > 
Beschk. WLAN > Opties > Toeg.pt definiëren.

Als u een nieuw toegangspunt wilt maken, kiest u Opties > 
Nieuw toegangspunt. Als u de instellingen van een 
toegangspunt wilt bewerken, kiest u Opties > Bewerken. 
Volg de instructies van de serviceprovider.

Naam verbinding—Voer een beschrijvende naam in voor 
de verbinding.

Drager gegevens—Selecteer het verbindingstype.

Afhankelijk van de geselecteerde gegevensverbinding zijn 
alleen bepaalde velden beschikbaar. Vul alle velden in 
die zijn voorzien van een rood sterretje of de aanduiding 
Te definiëren. De overige velden hoeft u alleen in te vullen 
als uw serviceprovider dat aangeeft.

Als u een gegevensverbinding wilt gebruiken, moet 
de aanbieder van de netwerkdienst deze functie 
ondersteunen en zo nodig activeren op de SIM-kaart.

Packet data

Volg de instructies van 

Naam toegangspunt—D
wordt verstrekt door de

Gebruikersnaam—De g
bij het maken van een g
doorgaans verstrekt doo

Vraag om wachtw.—Al
telkens een nieuw wach
wachtwoord niet in het

Wachtwoord—Een wac
maken van een gegeven
verstrekt door de servic

Verificatie—Kies Norm

Homepage—Voer het w
multimediaberichtencen
toegangspunt dat u ins

Kies Opties > Geavanc.
instellingen te wijzigen

Netwerktype—Selectee
IPv6-instellingen. De a
afhankelijk van het gese

IP-adres telefoon (alle
van het apparaat in. 
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oer de instellingen in voor de 
smodus:

n voor WEP zijn als volgt:

lecteer het WEP-sleutelnummer. 
P-sleutels maken. Dezelfde 
en ingevoerd op het 
LAN-netwerk.

en of Gedeeld voor het 
 apparaat en het toegangspunt 

er een waarde in voor 
n de sleutel), Indeling 
exadecimaal) en WEP-sleutel 
 in de geselecteerde indeling).

oor 802.1x en WPA/WPA2 

e verificatiemethode: EAP als 
sible Authentication Protocol) 
 ged. sleutel als u een 
en. Leg de gewenste 

en voor EAP)—Volg de instructies 
or de instellingen.

en voor Vooraf ged. sleutel)—
 Hetzelfde wachtwoord moet 
DNS-adres—Voer in Primair DNS-adres het IP-adres van 
de primaire DNS-server in. Voer in Secundair DNS-adres 
het IP-adres van de secundaire DNS-server in. Neem voor 
deze adressen contact op met uw internetprovider.

Proxy-serveradres—Definieer het adres van 
de proxyserver.

Proxy-poortnummer—Voer het poortnummer van 
de proxyserver in.

WLAN

Volg de instructies van de serviceprovider.

WLAN-netwerknaam—Kies Handmatig opgeven of 
Netw.namen zken. Als u een bestaand netwerk selecteert, 
worden de instellingen voor WLAN-netwerkmodus en 
WLAN-beveil.modus bepaald door de instellingen van 
het bijbehorende toegangspunt.

WLAN-netwerkmodus—Kies Ad-hoc als u een ad-hoc 
netwerk wilt maken en apparaten rechtstreeks gegevens 
moeten kunnen verzenden en ontvangen. 
Een WLAN-toegangspunt is niet nodig.

WLAN-beveil.modus—Selecteer de gebruikte codering: 
WEP, 802.1x (niet voor ad-hoc netwerken) of 
WPA/WPA2. Als u Open netwerk kiest, wordt geen 
codering gebruikt. De coderingstypen WEP, 802.1x en WPA 
kunnen alleen worden gebruikt als deze door het netwerk 
worden ondersteund.

WLAN-beveil.instell.—V
geselecteerde beveiliging

De beveiligingsinstellinge

WEP-sleutel in gebr.—Se
U kunt maximaal vier WE
instellingen moeten word
toegangspunt voor het W

Verificatietype—Kies Op
verificatietype tussen uw
voor het WLAN-netwerk.

Instell. WEP-sleutel—Vo
WEP-codering (lengte va
WEP-sleutel (ASCII of H
(de WEP-sleutelgegevens

Beveiligingsinstellingen v
zijn als volgt:

WPA-modus—Selecteer d
u een EAP-plug-in (Exten
wilt gebruiken, of Vooraf
wachtwoord wilt gebruik
instellingen vast:

Instell. EAP-plug-in (alle
van de serviceprovider vo

Vooraf ged. sleutel (alle
Voer een wachtwoord in.
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llingen gelden voor alle 
or een pakketgegevensverbinding 

s u Autom. bij signaal selecteert 
 netwerk dat pakketgegevens 
apparaat automatisch aangemeld 
etwerk. Het starten van een 
verbinding is sneller. Als er geen 
ketgegevensverbinding, wordt 
deze verbinding tot stand te 
r nodig selecteert, wordt GPRS 
n toepassing of bewerking start 
gevensverbinding nodig is.

 de naam van het toegangspunt 
aat wilt gebruiken als 
 voor de computer.

n Initiation Protocol) zijn nodig 
iensten die SIP gebruiken, zoals 
lijk dat u de instellingen ontvangt 

richt van uw netwerkoperator of 
deze instellingsprofielen bekijken, 
 SIP-instellingen. 
In
st
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lin
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worden ingevoerd op het toegangspunt voor het 
WLAN-netwerk.

TKIP-codering—Geef aan of TKIP (Temporal Key 
Integrity Protocol) moet worden gebruikt.

Homepage—Hiermee definieert u een homepage.

Kies Opties > Geavanc. instell. en maak een keuze uit 
de volgende opties:

IPv4-instellingen: IP-adres telefoon (het IP-adres 
van het apparaat), Subnetmasker (het IP-adres van 
het subnet), Standaardgateway (de gateway) en 
DNS-adres—Voer de IP-adressen in van de primaire 
en secundaire DNS-server. Neem voor deze adressen 
contact op met uw internetprovider.

IPv6-instellingen > DNS-adres—Selecteer Automatisch, 
Standaard of Door gebr. gedef..

Ad-hoc kanaal (alleen voor Ad-hoc)—Als u handmatig 
een kanaalnummer (1-11) wilt invoeren, kiest 
u Dr gebr. gedefinieerd.

Proxy-serveradres—Definieer het adres van 
de proxyserver.

Proxy-poortnummer—Voer het poortnummer van 
de proxyserver in.

Pakketgegevens
De pakketgegevensinste
toegangspunten waarvo
wordt gebruikt.

Packet-ggvnsverb.—Al
en u zich bevindt in een
ondersteunt, wordt het 
bij het pakketgegevensn
actieve pakketgegevens
dekking is voor een pak
regelmatig geprobeerd 
brengen. Als u Wannee
alleen gebruikt als u ee
waarvoor een pakketge

Toegangspunt—U moet
invullen als u het appar
pakketgegevensmodem

SIP-instellingen
SIP-instellingen (Sessio
voor bepaalde netwerkd
video delen. Het is moge
in een speciaal SMS-be
serviceprovider. U kunt 
verwijderen of maken in
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en tijd

ag. 20 en taalinstellingen in 

ing

ze optie actief is, moet u bij 
araat altijd eerst de PIN-code 
 u deze optie bij sommige 
tschakelen. Zie ’Uitleg van 
’ op pag. 134.

 Blokkeringscode—U kunt de 
2-code wijzigen. Deze codes 
t cijfers van 0 t/m 9. Neem 
eprovider als u een van 
. Zie ’Uitleg van 
’ op pag. 134.

gscodes gebruikt die afwijken 
 te voorkomen dat u per ongeluk 
Zie ook ’Instellingen voor verbindingen van persoon tot 
persoon’ op pag. 69.

WLAN
Beschikbrhd tonen—Geef aan of  moet worden 
weergegeven wanneer er een WLAN-netwerk 
beschikbaar is.

Zoeken nr netwerken—Als u Beschikbrhd tonen instelt op 
Ja, moet u aangeven hoe vaak moet worden gezocht naar 
beschikbare WLAN-netwerken en hoe vaak de indicator 
moet worden bijgewerkt.

Kies Opties > Geavan. instellingen als u geavanceerde 
instellingen wilt bekijken. Het wordt niet aanbevolen 
geavanceerde instellingen voor het WLAN-netwerk 
te wijzigen.

Configuraties
U ontvangt mogelijk vertrouwensinstellingen voor de 
server van de serviceprovider in een configuratiebericht. 
De instellingen kunnen ook zijn opgeslagen op de 
USIM-kaart. U kunt deze instellingen opslaan op het 
apparaat en de instellingen bekijken of verwijderen 
in Configuraties.

Datum 

Zie ’Klokinstellingen’ op p
’Algemeen’ op pag. 126.

Beveilig

Telefoon en SIM
PIN-code vragen—Als de
inschakeling van het app
opgeven. Het kan zijn dat
SIM-kaarten niet kunt ui
PIN- en blokkeringscodes

PIN-code, PIN2-code en
blokkerings-, PIN- en PIN
kunnen alleen bestaan ui
contact op met uw servic
deze codes bent vergeten
PIN- en blokkeringscodes

Zorg ervoor dat u toegan
van de alarmnummers, om
het alarmnummer kiest.
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kkeringscodes

w serviceprovider als u een van 
n.

schermt de SIM-kaart tegen 
k. De PIN-code (4 tot 8 cijfers) 
 SIM-kaart geleverd. Als u de 
er elkaar foutief invoert, wordt 
hebt de PUK-code nodig om deze 
.

wordt mogelijk geleverd bij de 
aart is een uitgebreide versie 
ordt ondersteund door mobiele 

(vier tot acht cijfers) wordt bij 
eleverd en verschaft u toegang 

p het apparaat.

igingscode)—Deze code 
 gebruikt om het apparaat te 
ming van ongeoorloofd gebruik. 
or de blokkeringscode is 12345. 
gebruik van het apparaat door 
ijzigen. Houd de nieuwe code 
 op een veilige plaats (niet bij 
ntact op met uw serviceprovider 
rgeten.
In
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Periode autom. blok.—U kunt een time-out instellen 
waarna het apparaat automatisch wordt geblokkeerd. 
Kies Geen als u deze automatische blokkering 
wilt uitschakelen.

Voer de blokkeringscode in om het apparaat 
te ontgrendelen.

Wanneer het apparaat is vergrendeld, kunt u soms wel 
het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

 Tip! U kunt het apparaat handmatig vergrendelen 
door op  te drukken. Er wordt een lijst met 
opdrachten weergegeven. Selecteer Blokkeer telefoon.

Blok. als SIM gewijz.—U kunt instellen dat om de 
blokkeringscode wordt gevraagd als er een onbekende 
SIM-kaart in het apparaat wordt geplaatst. Op het 
apparaat wordt een lijst bijgehouden met SIM-kaarten 
die worden herkend als kaarten van de eigenaar.

CUG—Hiermee kunt u een groep mensen opgeven die 
u kunt bellen of die u kunnen bellen (netwerkdienst).

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

SIM-diensten bevest.—Hiermee kunt u een 
bevestigingsbericht laten weergeven wanneer 
u een SIM-kaartdienst gebruikt (netwerkdienst).

Uitleg van PIN- en blo

Neem contact op met u
deze codes bent vergete

PIN-code—Deze code be
ongeautoriseerd gebrui
wordt gewoonlijk bij de
PIN-code driemaal acht
de code geblokkeerd. U 
blokkering op te heffen

UPIN-code—Deze code 
USIM-kaart. De USIM-k
van de SIM-kaart die w
UMTS-telefoons.

PIN2-code—Deze code 
sommige SIM-kaarten g
tot bepaalde functies o

Blokkeringscode (beveil
(vijf cijfers) kan worden
vergrendelen ter voorko
De fabrieksinstelling vo
Voorkom ongeoorloofd 
de blokkeringscode te w
geheim en bewaar deze
het apparaat). Neem co
als u deze code bent ve
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l het gebruik van certificaten 
 verbindingen en de installatie 
jk beperkt, moet u de certificaten 
 gebruiken om te kunnen 
beterde beveiliging. 
een certificaat biedt op zichzelf 
ing. De beveiliging wordt pas 
icaten correct, authentiek of 
caten hebben een beperkte 
ding Geldigheid certificaat 
aat nog niet geldig wordt 
 zeker weet dat het certificaat 
 of de ingestelde datum en tijd 

n.

rtificaten controleren

an de identiteit van een server 
e geldigheidsduur van het 
ificaat zijn gecontroleerd.

erver niet authentiek is of als 
eiligingscertificaat beschikt, 
egeven.

n certificaat wilt controleren, 
t en kiest u Opties > 
nneer u de certificaatgegevens 
igheid van het certificaat 
PUK- en PUK2-code—Deze codes (8 cijfers) zijn vereist 
om respectievelijk een geblokkeerde PIN- of PIN2-code te 
wijzigen. Als de codes niet bij de SIM-kaart zijn geleverd, 
neemt u contact op met de operator van uw SIM-kaart.

UPUK-code—Deze code (acht cijfers) is vereist voor het 
wijzigen van een geblokkeerde UPIN-code. Als deze code 
niet bij de USIM-kaart is geleverd, neemt u contact op met 
de serviceprovider van uw USIM-kaart.

Certificaatbeheer
Digitale certificaten vormen geen waarborg voor de 
veiligheid. Ze worden gebruikt om de oorsprong van 
software te verifiëren.

In de beginweergave van Certificaatbeheer ziet u een lijst 
met de autoriteitscertificaten die in het apparaat zijn 
opgeslagen. Druk op  om een lijst met persoonlijke 
certificaten weer te geven, indien beschikbaar.

U moet digitale certificaten gebruiken als u verbinding wilt 
maken met een online bank of een andere site of externe 
server voor acties waarbij vertrouwelijke informatie wordt 
uitgewisseld. Digitale certificaten moeten ook worden 
gebruikt als u virussen of andere kwaadaardige software 
zoveel mogelijk wilt vermijden en er zeker van wilt kunnen 
zijn dat de software die u downloadt en installeert, 
betrouwbaar is.

 Belangrijk: Hoewe
de risico's van externe
van software aanzienli
wel op de juiste wijze
profiteren van een ver
De aanwezigheid van 
geen enkele bescherm
verbeterd als de certif
vertrouwd zijn. Certifi
geldigheid. Als de mel
verstreken of Certific
weergegeven terwijl u
geldig is, controleert u
in de telefoon juist zij

De authenticiteit van ce

U kunt alleen zeker zijn v
als de handtekening en d
desbetreffende servercert

Als de identiteit van de s
u niet over het juiste bev
wordt een melding weerg

Als u de gegevens van ee
gaat u naar het certificaa
Certificaatgegevens. Wa
weergeeft, wordt de geld
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ificaat kan aangeven of servers 

et certificaat kan aangeven 
 nieuwe Java-toepassing 

rouw bew. om de waarde 

beveiliging
chtelijk beschermde 
gelijk een transactiecode 
de code met het muziekbestand 
 als u het bestand verzendt of 

ier van het muziekbestand kan 
standen volgen aan de hand 

 bekijken die momenteel op uw 
erd (netwerkdienst). Bij sommige 
ruiken als gegevensdrager en 
dus, worden de plug-ins voor 
In
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gecontroleerd en wordt mogelijk een van de volgende 
berichten weergegeven:

Certificaat niet vertrouwd—U hebt nog 
geen toepassing ingesteld voor het certificaat. 
Zie ’De vertrouwensinstellingen wijzigen’ op pag. 136.

Geldigheid certificaat verstreken—De geldigheidsperiode 
van het geselecteerde certificaat is verlopen.

Certificaat nog niet geldig—De geldigheidsperiode 
van het geselecteerde certificaat is nog niet ingegaan.

Certificaat beschadigd—Het certificaat is onbruikbaar. 
Neem contact op met de uitgever van het certificaat.

De vertrouwensinstellingen wijzigen

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

Ga naar een autoriteitscertificaat en kies Opties > 
Inst. Vertrouwen. Afhankelijk van het certificaat, 
wordt een lijst weergegeven met de toepassingen 
die u met het certificaat kunt gebruiken. Voorbeeld:

Symbian-installatie > Ja—Het certificaat kan aangeven 
of de oorsprong van een nieuwe toepassing voor een 
Symbian-besturingssysteem betrouwbaar is.

Internet > Ja—Het cert
betrouwbaar zijn.

Toep.installatie > Ja—H
of de oorsprong van een
betrouwbaar is.

Kies Opties > Inst. Vert
te wijzigen.

Object met volg
Aan sommige auteursre
muziekbestanden is mo
gekoppeld. Geef aan of 
moet worden verzonden
doorstuurt. De leveranc
de distributie van de be
van de code.

EAP-plug-ins
U kunt de EAP-plug-ins
apparaat zijn geïnstalle
IAP's die een WLAN geb
de WPA-beveiligingsmo
verificatie gebruikt.
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nnuleer om een optie in 
teer Controleer status als 
ptie actief is. Oproepblokk. 
oepen, met inbegrip van 

keren en doorschakelen van 
elijkertijd actief zijn.

eblokkeerd, kunt u soms nog 
mmer kiezen.

tisch schakelen tussen GSM- en 
M-netwerk wordt in de stand-by 

. Het UMTS-netwerk wordt 

lleen weergegeven indien 
ator)—Selecteer het netwerk dat 
s u Dual mode selecteert, wordt 
erk automatisch geselecteerd 
arameters en de roaming-
e serviceproviders. Neem voor 
op met uw netwerkoperator.

eer Automatisch als u wilt 
chikbaar netwerk zoekt en 
Doorschakelen

Met Doorschakelen kunt u inkomende oproepen 
doorschakelen naar uw voicemailbox of een ander 
telefoonnummer. Neem contact op met uw serviceprovider 
voor meer informatie.

Selecteer bijvoorbeeld Indien bezet om spraakoproepen 
door te schakelen wanneer uw nummer bezet is of 
wanneer u inkomende oproepen weigert. Selecteer 
Controleer status als u wilt controleren of de optie 
actief is. Selecteer Activeren of Annuleer om de optie 
in of uit te schakelen. 

Er kunnen meerdere doorschakelingsopties tegelijk actief 
zijn. Wanneer alle oproepen worden doorgeschakeld, 
wordt  weergegeven in de stand-by modus.

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

Oproepblokkering

Met Oproepblokk. (netwerkdienst) kunt u de oproepen 
beperken die worden gedaan of ontvangen met het 
apparaat. Als u de instellingen wilt wijzigen, moet u het 
beperkingswachtwoord aanvragen bij uw serviceprovider.

Selecteer Activeren of A
of uit te schakelen. Selec
u wilt controleren of de o
is van invloed op alle opr
gegevensoproepen.

De functies voor het blok
oproepen kunnen niet teg

Wanneer oproepen zijn g
wel het officiële alarmnu

Netwerk

Het apparaat kan automa
UMTS-netwerken. Het GS
modus aangegeven met 
aangegeven met .

Netwerkmodus (wordt a
ondersteund door de oper
moet worden gebruikt. Al
het GSM- of UMTS-netw
op basis van de netwerkp
overeenkomsten tussen d
meer informatie contact 

Operatorselectie—Select
dat het apparaat een bes



13

ofielen—Tonen instellen’ 

iermee kunt u instellen dat 
 vijf seconden automatisch worden 
ltoontype is ingesteld op Eén piep 
ntwoorden uitgeschakeld. 
n is niet beschikbaar 

it)—Hiermee kunt u instellen of 
 blijven of wordt uitgeschakeld 

 gebruikt, moet u deze activeren 
p  en kies Instrum. > Instell. > 
efoon > Teksttel. gebruiken > Ja.
In
st
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lin
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selecteert, of Handmatig als u handmatig een netwerk 
wilt selecteren. Als de verbinding met het handmatig 
geselecteerde netwerk verloren gaat, hoort u een fouttoon 
en wordt u gevraagd opnieuw een netwerk te selecteren. 
Het geselecteerde netwerk moet een roaming-
overeenkomst hebben met uw eigen netwerk, dus met 
het netwerk dat wordt gebruikt door de serviceprovider 
van wie de SIM-kaart in uw apparaat afkomstig is.

 Uitleg: een roaming-overeenkomst is een 
overeenkomst tussen meerdere serviceproviders 
die gebruikers van verschillende netwerken in staat 
stelt van de diensten van andere serviceproviders 
gebruik te maken.

Weergave info dienst—Kies Aan als u wilt dat wordt 
aangegeven wanneer het apparaat gebruikmaakt van 
een mobiel netwerk op basis van de MCN-technologie 
(Micro Cellular Network) en als u de ontvangst van 
relevante informatie wilt activeren.

Toebehoren

Selecteer een toebehoren en kies een van de 
volgende opties:

Standaardprofiel—Hiermee kunt u het profiel instellen dat 
moet worden geactiveerd wanneer u toebehoren aansluit 

op het apparaat. Zie ’Pr
op pag. 117. 

Autom. antwoorden—H
inkomende oproepen na
beantwoord. Als het be
of Stil, is automatisch a
Automatisch antwoorde
voor Teksttelefoon.

Verlichting (alleen cark
de verlichting aan moet
na de time-out.

Als u een Teksttelefoon
op het apparaat. Druk o
Toebehoren > Teksttel
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 op beide apparaten is geactiveerd.
 apparaten mag niet groter 
r mogen zich geen muren 

sen de apparaten bevinden.
e apparaat niet in de verborgen 

araten compatibel zijn.

etooth-verbinding niet beëindigen?

 verbonden is met uw apparaat, 
ëindigen via het andere apparaat 
 schakelen. Selecteer Connect. > 

et volgende bericht wordt 
ldig toegangspunt gedefinieerd. 
nstinstellingen.? 

owserinstellingen. Neem contact 
n de dienst voor advies. 

dingen er zo vlekkerig uit?

chermlaag van het scherm en 
f het kapje van de cameralens 
Problemen oplossen
Vraag en antwoord
Toegangscodes

V: Wat is mijn wachtwoord voor de blokkerings-, PIN- of 
PUK-code?

A: De standaardblokkeringscode is 12345. Neem contact 
op met de leverancier van het apparaat als u de 
blokkeringscode niet meer weet of kwijt bent.
Als u de PIN- of PUK-code niet (meer) weet of als u deze 
code(s) niet hebt ontvangen, neemt u contact op met de 
aanbieder van de netwerkdienst.
Neem contact op met de leverancier van het toegangspunt, 
bijvoorbeeld de internetserviceprovider, provider van 
draadlozen diensten of netwerkoperator voor informatie 
over wachtwoorden.

Toepassing reageert niet

V: Hoe sluit ik een toepassing die niet reageert?

A: Houd  ingedrukt om de lijst met geopende toepassingen 
weer te geven. Ga naar de gewenste toepassing en 
druk op  om deze te sluiten.

Bluetooth-connectiviteit

V: Waarom wordt het apparaat van mijn vriend 
niet gevonden?

A: Controleer of Bluetooth
De afstand tussen beide
zijn dan tien meter en e
of andere obstakels tus
Controleer of het ander
modus staat.
Controleer of beide app

V: Waarom kan ik een Blu

A: Als een ander apparaat
kunt u de verbinding be
of door Bluetooth uit te
Bluetooth > Uit.

Browserdiensten

V: Wat moet ik doen als h
weergegeven: Geen ge
Definieer een in de die

A: Configureer de juiste br
op met de aanbieder va

Camera

V: Waarom zien de afbeel

A: Verwijder de plastic bes
de camera. Controleer o
schoon is. 
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it type scherm. Sommige schermen 
jes bevatten die voortdurend aan 
rmaal, geen fout.

bestanden delen met andere 

tellingen voor het eigen netwerk 
electeer Connect. > Eigen netw. > 
d delen en het andere apparaat 

nP.

oek leeg?

er actief en zijn er geen 
enissen die aan de filtercriteria 

beurtenissen wilt zien, kiest 
> Opties > Filter > 

..

 het apparaatgeheugen bijna vol is?

de items regelmatig verwijdert, 
eheugen vol raakt:

ntwerpen en Verzonden 

richten in het apparaatgeheugen
agina's
's in Galerij
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V: Waarom maakt de camera geluid wanneer ik automatische 
focus of optische zoom gebruik?

A: Bewegingen van de zoom- en AF-lens veroorzaken 
mechanisch geluid. Selecteer Opties > Instellingen > 
Optische zoom tijdens opname > Uit om het mechanische 
geluid dat tijdens opnamen wordt veroorzaakt door de 
lensbewegingen, te onderdrukken.

V: Waarom bevatten afbeeldingen en video's die in de 
nachtmodus zijn vastgelegd bij slechte belichting, 
veel ruis in vergelijking met de normale modus?

A: De uitvoer van de beeldsensor bij slechte belichting 
wordt meer versterkt in de nachtmodus dan in de 
normale modus. Dit zorgt voor een hogere helderheid. 
Dit betekent echter wel dat het ruisniveau van de 
afbeelding of video hoger wordt.

V: Waarom worden VGA-videobeelden hoekig weergegeven 
als de videostabilisatie is ingeschakeld?

A: Als de videostabilisatie is geactiveerd, wordt elke 
videoframe vanuit een kleiner formaat binnen VGA 
vergroot tot de VGA-grootte. Als gevolg hiervan 
is de kwaliteit van iedere frame lager dan die van 
videobeelden die zijn gemaakt zonder videostabilisatie.

Scherm

V: Waarom verschijnen er steeds ontbrekende, verkleurde, 
donkere of lichte stippen op het scherm als ik het 
apparaat aanzet?

A: Dit is typerend voor d
kunnen pixels of punt
of uit blijven. Dit is no

Eigen netwerk (UPnP)

V: Waarom kan ik geen 
apparaten?

A: Zorg ervoor dat de ins
zijn geconfigureerd. S
Inhoud delen > Inhou
is compatibel met UP

Logboek

V: Waarom lijkt het logb

A: Mogelijk is er een filt
communicatiegebeurt
voldoen. Als u alle ge
u Toepass. > Logboek
Volledige communic

Geheugen bijna vol

V: Wat moet ik doen als

A: Wanneer u de volgen
voorkomt u dat het g

• Berichten in Inbox, O
in Berichten

• Opgehaalde e-mailbe
• Opgeslagen browserp
• Afbeeldingen en foto
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dig hebt, kunt u lezen in het 
eergegeven: Onvoldoende 

op te halen. Verwijder eerste 
 wilt zien wat voor gegevens u hebt 
geheugenruimte per categorie in 
 selecteert u Best.beh. > Opties > 

 opgehaald wordt kort 
 aan de hand? 

 multimediabericht op te halen uit 
centrale.
en voor multimediaberichten en 
mers en adressen juist zijn. Kies 

nstellingen > Multimediabericht.

sverbinding beëindigen als telkens 
rdt gemaakt? 

rbinding wordt gemaakt, kiest 
 een keuze uit de volgende opties:
 Ophalen uitstellen—Hiermee 
 de multimediaberichtencentrale 

n, bijvoorbeeld na controle van de 
ijzigingen moet informatie worden 
raat naar het netwerk. Als u het 
, selecteert u Meteen ophalen.
 Bericht weigeren—Hiermee 

de multimediaberichten. 
 informatie worden verzonden 
et netwerk en worden in de 

ntrale alle multimediaberichten 
Als u contactgegevens, agendanotities, timers voor de 
gespreksduur of gesprekskosten, spelscores of andere 
gegevens wilt verwijderen, gaat u naar de bijbehorende 
toepassing. Bij het verwijderen van meerdere items wordt 
mogelijk een van de volgende meldingen weergegeven: 
Onvoldoende geheugen voor bewerking. Wis eerst enkele 
gegevens. of Geheugen raakt vol. Verwijder enkele 
gegevens. Probeer in dat geval de items een voor een 
te verwijderen, te beginnen met het kleinste item.

V: Hoe kan ik mijn gegevens opslaan voordat ze 
worden verwijderd?

A: Sla uw gegevens op een van de volgende manieren op:

• Maak met Nokia PC Suite een back-up van alle gegevens 
op een compatibele computer.

• Stuur afbeeldingen door naar uw e-mailadres en sla deze 
vervolgens op de pc op.

• Verzend gegevens via een Bluetooth-verbinding naar een 
compatibel apparaat.

• Sla gegevens op een compatibele geheugenkaart op.

Berichten

V: Waarom kan ik geen contactpersoon selecteren?

A: Het visitekaartje bevat geen telefoonnummer of 
e-mailadres. Voeg de ontbrekende gegevens toe 
aan de contactkaart in Contacten.

Multimediaberichten

V: Wat moet ik doen als ik een multimediabericht niet 
kan ontvangen omdat het geheugen vol is?

A: Hoeveel geheugen u no
foutbericht dat wordt w
geheugen om bericht 
enkele gegevens. Als u
opgeslagen en hoeveel 
beslag wordt genomen,
Gegevens geheugen.

V: De tekst Bericht wordt
weergegeven. Wat is er

A: Er wordt geprobeerd een
de multimediaberichten
Controleer de instelling
ga na of de telefoonnum
Berichten > Opties > I

V: Hoe kan ik een gegeven
opnieuw verbinding wo

A: Als u niet wilt dat er ve
u Berichten en maakt u
Bij ontvangst bericht >
slaat u het bericht op in
om het later op te hale
instellingen. Na deze w
verzonden van het appa
bericht nu wilt ophalen
Bij ontvangst bericht >
weigert u alle inkomen
Na deze wijziging moet
van het apparaat naar h
multimediaberichtence
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et zoeken naar netwerken uit 

strum. > Instell. > Verbinding > 

netwerken > Nooit.
u de wijzigingen wilt opslaan.

n is ingesteld op Nooit, kan met 
wel verbinding worden gemaakt 
en en kunt u zoals gewoonlijk 
chikbare WLAN-netwerken. 
Pr

ob
le

m
en

 o
pl

os
se

n

2

verwijderd die nog naar u moeten worden verzonden.
Ontvangst multimedia > Uit—Hiermee negeert u alle 
inkomende multimediaberichten. Hierna wordt er geen 
verbinding meer gemaakt met het netwerk voor 
multimediaberichten. 

Verbinding met pc

V: Waarom kan ik mijn apparaat niet met de pc verbinden?

A: Zorg ervoor dat Nokia PC Suite op de pc is geïnstalleerd 
en actief is. Raadpleeg de gebruikershandleiding van 
Nokia PC Suite op de dvd-rom. Voor meer informatie 
over het gebruik van Nokia PC Suite raadpleegt u de 
Help-functie van Nokia PC Suite of gaat u naar de 
pagina's voor ondersteuning op www.nokia.com.

WLAN

V: Waarom zie ik geen WLAN-toegangspunt (draadloos LAN) 
terwijl ik me binnen het bereik bevind?

A:  Mogelijk gebruikt het WLAN-toegangspunt een verborgen 
SSID (Service Set Identifier). U kunt alleen toegang krijgen 
tot netwerken waarvoor een verborgen SSID wordt 
gebruikt als u de juiste SSID kent en een WLAN-IAP 
voor het netwerk hebt gemaakt op uw Nokia-apparaat.

V: Hoe schakel ik WLAN uit op mijn Nokia-apparaat?

A: U kunt WLAN niet uitschakelen op uw Nokia-apparaat. 
Als u de batterij wilt sparen, kunt u aangeven dat niet 
moet worden gezocht naar beschikbare netwerken.

Ga als volgt te werk om h
te schakelen:
1 Druk op  en kies In

Wireless LAN.
2 Selecteer Zoeken nr 
3 Selecteer Gereed als 

Als Zoeken nr netwerke
het Nokia-apparaat nog 
met beschikbare netwerk
gebruikmaken van de bes
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ing veroorzaakt in de batterij. 
en wanneer een metalen voorwerp, 
f pen direct contact maakt met de 
-) polen van de batterij. Deze polen 
s. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren 
erij in uw zak of tas hebt. 
an schade veroorzaken aan de 
p waarop deze is aangesloten.

uur van de batterij nemen 
 of koude plaatsen bewaart 
to in de zomer of in winterse 
de batterij altijd te bewaren op een 
n 25°C (59°F en 77°F). Een apparaat 
atterij kan gedurende bepaalde tijd 
neer de batterij volledig opgeladen 
 met name beperkt in temperaturen 
unt.

vuur. De batterijen kunnen 
kunnen ook ontploffen als deze 
atterijen in overeenstemming met 
r batterijen indien mogelijk in voor 
iet weg met het huishoudafval.

erijen niet. Als een batterij lekt, 
 vloeistof niet in contact komt met 
h gebeurt, moet u uw huid en ogen 
spoelen of medische hulp zoeken.
Informatie over de batterij
Opladen en ontladen
Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De batterij kan 
honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na 
verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gesprekstijd en 
stand-by tijd aanmerkelijk korter zijn dan normaal, moet u de 
batterij vervangen. Gebruik alleen batterijen die door Nokia 
zijn goedgekeurd en laad de batterij alleen opnieuw op met 
laders die door Nokia zijn goedgekeurd en bestemd zijn voor 
dit apparaat.

Als u de nieuwe batterij voor de eerste keer gebruikt of als u de 
batterij langere tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u de 
lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgens opnieuw 
moet aansluiten om het opladen te starten.

Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet 
gebruikt. Houd niet een volledig opgeladen batterij gekoppeld 
aan de lader omdat de levensduur van de batterij kan afnemen 
wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen 
batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd 
automatisch ontladen.

Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten 
duren voordat de batterij-indicator op het scherm wordt 
weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

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

Let op dat u geen kortsluit
Dit kan bijvoorbeeld gebeur
zoals een munt, paperclip o
positieve (+) en negatieve (
zien eruit als metalen strip
wanneer u een reservebatt
Kortsluiting van de polen k
batterij of aan het voorwer

De capaciteit en de levensd
af wanneer u deze op hete
(zoals in een afgesloten au
omstandigheden). Probeer 
temperatuur tussen 15°C e
met een warme of koude b
onbruikbaar zijn, zelfs wan
is. De batterijprestaties zijn
beduidend onder het vriesp

Gooi batterijen niet in het 
dan ontploffen. Batterijen 
beschadigd zijn. Verwerk b
de lokale regelgeving. Leve
recycling. Gooi batterijen n

Ontmantel of sloop de batt
moet u ervoor zorgen dat de
de huid of ogen. Als dat toc
onmiddellijk met water uit
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ginnen bij 
ste rij, 
rste rij.

ijferige code 
ucties op 
rycheck 

lt maken, 
de in 

) en stuurt 
786 200276.

nationale operatorkosten van 
In
fo

rm
at

ie
 o

ve
r 

de
 b

at
te

rij

4

Controleren van de echtheid 
van Nokia-batterijen
Gebruik altijd originele Nokia-batterijen voor uw veiligheid. 
Verzeker u ervan dat u een originele Nokia-batterij koopt door 
de batterij bij een officiële Nokia-dealer te kopen, te kijken of 
het Nokia Original Enhancements-logo op de verpakking staat 
en het hologramlabel volgens de onderstaande stappen 
te inspecteren.

Een succesvolle uitvoering van de vier stappen biedt geen 
totale garantie voor de echtheid van de batterij. Als u reden 
hebt om aan te nemen dat uw batterij geen echte originele 
Nokia-batterij is, gebruik deze dan niet, maar breng de batterij 
naar de dichtstbijzijnde officiële Nokia-dealer of Service Point 
voor assistentie. De officiële Nokia-dealer of Service Point zal 
de echtheid van de batterij controleren. Als de echtheid niet 
kan worden vastgesteld, breng de batterij dan terug naar de 
plaats van aankoop.

De echtheid van het hologram 
controleren
1 Wanneer u het hologram op het 

label bekijkt, hoort u vanuit de ene 
hoek het Nokia-symbool met de 
handen te zien, en vanuit de 
andere hoek het Nokia Original 
Enhancements-logo.

2 Wanneer u het holog
een hoek naar links, re
en omhoog houdt, ho
iedere kant respectiev
3 en 4 stippen te zien

3 Kras aan de zijkant va
label om een 20-cijfe
zichtbaar te maken, b
12345678919876543
de batterij zo dat de c
staan. De 20-cijferige
worden gelezen te be
het cijfer op de boven
gevolgd door de onde

4 Controleer of de 20-c
geldig is door de instr
www.nokia.com/batte
te volgen.

Als u een tekstbericht wi
voert u de 20-cijferige co
(bijvoorbeeld 
12345678919876543210
u het bericht naar +44 7

Er zijn nationale en inter
toepassing.
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U dient een bericht te ontvangen dat aangeeft of de code 
is geverifieerd.

Wat als de batterij niet origineel is?

Gebruik de batterij niet, als het u niet gelukt is vast te stellen 
of de Nokia-batterij met het hologramlabel een originele 
Nokia-batterij is. Breng de batterij naar de dichtstbijzijnde 
officiële Nokia-dealer of Service Point voor assistentie. 
Het gebruik van een batterij die niet door de fabrikant is 
goedgekeurd, kan gevaarlijk zijn en kan leiden tot gebrekkige 
prestaties en beschadiging van het apparaat of de toebehoren. 
Het kan ook de goedkeuring of garantie van het apparaat 
ongeldig maken.

Kijk voor meer informatie over originele Nokia-batterijen naar 
www.nokia.com/battery. 
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dioapparaten.
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o nu en dan weer tot een optimale 
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Behandeling en onderhoud
Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp 
en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. 
De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te 
behouden.
• Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei 

soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten 
die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. 
Wordt het apparaat toch nat, verwijder dan de batterij en 
laat het apparaat volledig opdrogen voordat u de batterij 
terugplaatst.

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

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

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

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

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

• Gebruik geen agressie
of sterke reinigingsm
te maken.

• Verf het apparaat nie
van het apparaat blok
belemmeren.

• Maak de lenzen, zoal
lichtsensor, schoon m

• Gebruik alleen de me
vervangingsantenne. 
aanpassingen of toeb
beschadigen en kunn
met betrekking tot ra

• Gebruik laders binnen
• Maak altijd een back-

bewaren, zoals conta
• U kunt het apparaat z

prestatie resetten doo
batterij te verwijdere

Deze tips gelden voor het
andere toebehoren. Neem
bevoegde servicepunt als
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Verwijdering

De doorgestreepte container wil zeggen dat 
het product binnen de Europese gemeenschap 
voor gescheiden afvalverzameling moet worden 
aangeboden aan het einde van de levensduur van 

het product. Dit geldt voor het apparaat, maar ook voor 
alle toebehoren die van dit symbool zijn voorzien. Bied 
deze producten niet aan bij het gewone huisvuil. Bied 
deze producten niet aan bij het gewone huisvuil.

Breng de producten naar de daarvoor bestemde 
afvalinzameling om mogelijke schade te beperken aan 
het milieu of de menselijke gezondheid ten gevolge van 
ongecontroleerde afvalverwerking en om het duurzaam 
hergebruik van materiaalonderdelen te bevorderen. Informatie 
over afvalverzameling vindt u bij de verkoper van het product, 
bij de milieudienst van uw plaatselijke overheid, nationale 
organisaties voor producentenverantwoordelijkheid of uw 
plaatselijke vertegenwoordiger van Nokia. Raadpleeg voor 
meer informatie de Eco-Verklaring voor het product of de 
landspecifieke informatie op www.nokia.com.
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dapparatuur, dus ook van draadloze 
neren van onvoldoende beschermde 
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zondheidszorg wanneer dat 
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ers adviseren dat er minimaal 
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er om mogelijke storing van de 
. Deze aanbevelingen komen overeen 
nderzoek en de aanbevelingen van 
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Aanvullende veiligheidsinformatie
Uw apparaat en toebehoren kunnen kleine onderdelen 
bevatten. Houd ze buiten het bereik van kleine kinderen.

Gebruiksomgeving

Volg altijd de speciale regels die van toepassing zijn in een 
bepaald gebied en schakel het apparaat altijd uit waar dat is 
verboden of wanneer dit storing of gevaar kan veroorzaken. 
Gebruik het apparaat alleen in de normale gebruikspositie. 
Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan 
RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor 
wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van 
minimaal 1,5 cm van het lichaam bevindt. Wanneer het 
apparaat op het lichaam wordt gedragen in een draagtasje, 
riemclip of houder, moeten deze hulpmiddelen geen metaal 
bevatten en moet het apparaat zich op de bovengenoemde 
afstand van het lichaam bevinden.

Voor het overbrengen van gegevensbestanden of berichten 
moet dit apparaat kunnen beschikken over een goede 
verbinding met het netwerk. In sommige gevallen kan het 
overbrengen van gegevensbestanden of berichten vertraging 
oplopen tot een dergelijke verbinding beschikbaar is. 
Houd u aan de bovenstaande afstandsrichtlijnen tot 
de gegevensoverdracht is voltooid.

Bepaalde delen van het apparaat zijn magnetisch. Metalen 
voorwerpen kunnen worden aangetrokken door het apparaat. 
Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de 

buurt van het apparaat, o
zijn opgeslagen, kunnen 

Medische apparatu

Het gebruik van radiozen
telefoons, kan het functio
medische apparatuur nad
of de fabrikant van het m
of het apparaat voldoend
RF-energie of als u vrage
uit in instellingen voor ge
voorgeschreven wordt do
Ziekenhuizen en andere i
kunnen gebruik maken va
externe RF-energie.

Pacemakers 
Fabrikanten van pacemak
15,3 cm afstand wordt g
telefoon en een pacemak
pacemaker te voorkomen
met het onafhankelijke o
Wireless Technology Rese
moeten het volgende doe
• Houd het apparaat al

de pacemaker.
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pparaat zich bevindt of onderdelen 
or auto's met een airbag geldt 
el kracht worden opgeblazen. 
ook geen geïnstalleerde of 
atuur, in de ruimte boven de airbag 
geblazen. Als draadloze apparatuur 
n de auto en de airbag wordt 
e verwondingen veroorzaken.

at in een vliegtuig is verboden. 
ordat u een vliegtuig binnengaat. 
telecomapparatuur kan gevaarlijk 
et vliegtuig, kan het draadloze 
en kan illegaal zijn.

mgevingen

ls u op een plaats met 
g alle aanwijzingen en instructies 
 bijvoorbeeld plaatsen waar 
seerd de motor van uw auto af 
p dergelijke plaatsen een explosie 

rdoor er gewonden of zelfs doden 
 apparaat uit bij benzinestations. 
 voor het gebruik van 
ofopslagplaatsen, chemische 
ar met explosieven wordt gewerkt. 

ar worden vaak, maar niet altijd, 
gaat onder andere om 
 overslag- of opslagplaatsen, 
en van LPG (onder andere propaan 
• Draag het apparaat niet in een borstzak.
• Houd het apparaat bij het oor aan de andere zijde van het 

lichaam dan de zijde waar de pacemaker zich bevindt, 
om de kans op storingen te minimaliseren.

Als u vermoedt dat er storing optreedt, moet u het apparaat 
uitschakelen en uit de buurt van de pacemaker houden.

Gehoorapparaten 
Sommige digitale draadloze apparaten kunnen storingen in 
bepaalde gehoorapparaten veroorzaken. Neem contact op met 
uw serviceprovider als u last hebt van dergelijke storingen.

Voertuigen

RF-signalen kunnen van invloed zijn op elektronische 
systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd 
geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn (bijvoorbeeld 
elektronische systemen voor brandstofinjectie, elektronische 
antislip- of antiblokkeer-remsystemen, systemen voor 
elektronische snelheidsregeling of airbagsystemen). Raadpleeg 
voor meer informatie de fabrikant of de dealer van uw voertuig 
of de fabrikant van eventuele apparatuur die is gemonteerd.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel 
worden onderhouden of in een auto worden gemonteerd. 
Ondeskundige installatie of reparatie kan gevaar opleveren 
en de garantie die eventueel van toepassing is op het apparaat 
doen vervallen. Controleer regelmatig of de draadloze 
apparatuur in uw auto nog steeds goed bevestigd zit en naar 
behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare 
vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in dezelfde 

ruimte als die waarin het a
of toebehoren daarvan. Vo
dat de airbags met zeer ve
Zet geen voorwerpen, dus 
draagbare draadloze appar
of waar de airbag wordt op
niet goed is geïnstalleerd i
opgeblazen, kan dit ernstig

Het gebruik van het appara
Schakel het apparaat uit vo
Het gebruik van draadloze 
zijn voor de werking van h
telefoonnetwerk verstoren 

Explosiegevaarlijke o

Schakel het apparaat uit a
explosiegevaar bent en vol
op. Dergelijke plaatsen zijn
u gewoonlijk wordt geadvi
te zetten. Vonken kunnen o
of brand veroorzaken, waa
kunnen vallen. Schakel het
Houd u aan de beperkingen
radioapparatuur in brandst
fabrieken of op plaatsen wa
Plaatsen met explosiegeva
duidelijk aangegeven. Het 
scheepsruimen, chemische
voertuigen die gebruikmak



15
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en radiozender en -ontvanger. 
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anbevolen door internationale 
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ankelijke wetenschappelijke 
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en te waarborgen, ongeacht hun 
estand.
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heid SAR (Specific Absorption Rate). 
lijnen van het ICNIRP is 2,0 W/kg 
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of butaan) en gebieden waar de 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, 
kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde 
functies. Hierdoor kunnen verbindingen niet onder alle 
omstandigheden worden gegarandeerd. U moet nooit 
alleen vertrouwen op een draadloze telefoon voor het tot 
stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld 
bij medische noodgevallen.

Een alarmnummer kiezen:

1 Schakel het apparaat in als dat nog niet is gebeurd. 
Controleer of de signaalontvangst voldoende is. 
In sommige netwerken kan een geldige, correct geplaatste 
SIM-kaart noodzakelijk zijn.

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

3 Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich 
bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.

4 Druk op de beltoets.

Als u bepaalde functies gebruikt, is het mogelijk dat u deze 
functies eerst moet uitschakelen voordat u een alarmnummer 
kunt kiezen. Als het apparaat in het profiel Offline of Vlucht 
staat, moet u het profiel wijzigen om de telefoonfunctie te 

activeren voordat u een a
deze handleiding of uw s

Geef alle noodzakelijke in
wanneer u een alarmnum
is mogelijk het enige com
een ongeluk. Beëindig he
toestemming hebt gekreg

Informatie over cer

Dit mobiele apparaat v
blootstelling aan radio

Dit mobiele apparaat is e
Het is zo ontworpen dat 
radiogolven die worden a
richtlijnen niet worden o
ontwikkeld door de onafh
organisatie ICNIRP, en be
veiligheid van alle person
leeftijd en gezondheidsto

De blootstellingsrichtlijne
uitgedrukt in de maateen
De SAR-limiet in de richt
(watt/kilogram) gemidde
Bij tests voor SAR worde
waarbij het apparaat in a
hoogst toegestane energ
SAR-niveau van een werk
maximumwaarde liggen, 
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dat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om 
verbinding te maken met het netwerk. De hoeveelheid 
benodigde energie kan wijzigen afhankelijk van een aantal 
factoren, zoals de afstand tot een zendmast waarop u zich 
bevindt. De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen 
voor gebruik van het apparaat bij het oor is 0,84 W/kg. 

Het gebruik van accessoires en toebehoren met het apparaat 
kan resulteren in andere SAR-waarden. SAR-waarden kunnen 
variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, testeisen 
en de netwerkband. Meer informatie over SAR kunt u vinden 
onder ’product information’ op www.nokia.com.
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