
Gebruikershandleiding
Nokia Asha 210

Uitgave 1.0 NL



Psst...

Deze handleiding is niet het enige...

Ga voor de servicevoorwaarden en het privacybeleid van Nokia naar www.nokia.com/privacy.

© 2013 Nokia. Alle rechten voorbehouden. 2

http://www.nokia.com/privacy


Inhoudsopgave
Veiligheid 4

Aan de slag 5

Toetsen en onderdelen 5

SIM-kaart en batterij plaatsen 5

Een geheugenkaart plaatsen 6

De batterij opladen 8

Het volume wijzigen 9

Inhoud van uw oude telefoon kopiëren 10

Basisvaardigheden 11

Uw telefoon verkennen 11

Scherm-indicatoren 12

De levensduur van de batterij vergroten 12

Uw startscherm aanpassen 13

Uw beltoon wijzigen 13

Nokia Winkel 14

Toetsen op het toetsenbord 14

Tekst schrijven 14

Tekstvoorspelling gebruiken 15

Personen en berichten 16

Een oproep plaatsen of beantwoorden 16

Een naam en een telefoonnummer
opslaan 16

Een bericht verzenden 17

Uw voicemail controleren 17

Uw e-mailaccount instellen 18

Een e-mail verzenden 18

Sociaal worden 19

Chatten met vrienden 19

Camera 21

Een foto maken 21

Een zelfportret maken 21

Foto's of video's verzenden 22

Internet 23

Webpagina's weergeven 23

Een website toevoegen aan uw favorieten 23

Ontspanning 25

Naar de radio luisteren 25

Een track afspelen 25

Kantoor 27

Agenda-items toevoegen 27

De tijd en datum wijzigen 27

Telefoonbeheer en connectiviteit 28

Uw inhoud delen met Sneldelen 28

Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk 28

Een back-up van inhoud op een
geheugenkaart maken 29

Oorspronkelijke instellingen herstellen 29

De telefoonsoftware bijwerken 29

Toegangscodes 30

Help en ondersteuning 32

Product- en veiligheidsinformatie 35

Gebruikershandleiding
Nokia Asha 210

© 2013 Nokia. Alle rechten voorbehouden. 3



Veiligheid

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

SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT

Schakel het apparaat uit wanneer het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan of
wanneer dit storingen of gevaar kan opleveren, bijvoorbeeld in vliegtuigen, in ziekenhuizen of

in de nabijheid van medische apparatuur, bij brandstof, chemicaliën of in gebieden waar explosieven
worden gebruikt. Volg alle instructies op in gebieden waarbinnen een gebruiksverbod geldt.

VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG

Houd u aan alle lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden altijd uw handen vrij om het 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.

DESKUNDIG ONDERHOUD

Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.

BATTERIJEN, LADERS EN ANDERE ACCESSOIRES

Gebruik alleen batterijen, laders en andere toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor
gebruik met dit apparaat. Sluit geen incompatibele producten aan.

HOUD HET APPARAAT DROOG

Het apparaat is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.

GEHOORSCHADE VOORKOMEN

Luister niet langdurig naar hoge geluidsniveau's om mogelijke gehoorschade te voorkomen.
Wees voorzichtig wanneer u het apparaat dicht bij uw oor houdt terwijl de luidspreker wordt

gebruikt.

© 2013 Nokia. Alle rechten voorbehouden. 4



Aan de slag

Ga uw telefoon begrijpen met de basisprincipes en u hebt hem in een mum van tijd actief en werkend.

Toetsen en onderdelen
Verken de toetsen en onderdelen van uw telefoon.

1 Laderaansluiting
2 Micro-USB-aansluiting
3 Aansluiting headset (3,5 mm)
4 Scherm
5 Bladertoets
6 Einde / Aan/uit-toets
7 Toetsenbord
8 Snelkoppelingstoetsen
9 Beltoets
10 Selectietoetsen
11 Luistergedeelte
12 Cameralens. Verwijder de beschermende
plakband van de lens voordat u de camera
gebruikt.
13 Luidspreker
14 Antennegebied

Het gebied rond de antenne is gemarkeerd.

Tip: Vergrendel de toetsen wanneer u de telefoon niet gebruikt. Selecteer Menu en druk op de
functietoets. Selecteer Vrijgevenom te ontgrendelen en druk op de functietoets.

Uw telefoon gebruikt S40-software.

SIM-kaart en batterij plaatsen
Lees verder om te ontdekken hoe u een SIM-kaart in uw telefoon plaatst.

1. Schakel de telefoon uit en verwijder de achtercover.

2. Als de batterij zich in de telefoon bevindt, tilt u deze eruit.
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3. Til de SIM-houder op en plaats de SIM met het contactgebied naar beneden gericht.

4. Lijn de contactpunten van de batterij uit en plaats de batterij.

5. Druk de achtercover omlaag tot deze vastklikt.

6. Als u wilt inschakelen, houdt u de  ingedrukt totdat de telefoon trilt.

Een geheugenkaart plaatsen
Ontdek hoe u een geheugenkaart in uw telefoon plaatst.

1. Schakel de telefoon uit en verwijder de achtercover.
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2. Als de batterij zich in de telefoon bevindt, tilt u deze eruit.

3. Schuif de geheugenkaarthouder naar de bovenkant van de telefoon.

4. Til de houder op.

5. Plaats een compatibele geheugenkaart, contactgebied naar beneden gericht.

6. Laat de houder zakken.
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7. Schuif de houder terug in de oorspronkelijke positie.

8. Lijn de contactpunten van de batterij uit en plaats de batterij.

9. Druk de achtercover omlaag tot deze vastklikt.

De batterij opladen
Uw batterij is in de fabriek gedeeltelijk opgeladen, maar u moet deze mogelijk opnieuw opladen
voordat u de telefoon kunt gebruiken.

1. Sluit de lader aan op een stopcontact.
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2. Sluit de lader aan op de telefoon. Raadpleeg 3 op pagina 33. Wanneer de batterij is opgeladen,
koppelt u lader los van de telefoon en vervolgens van het stopcontact.

Tip: U kunt het apparaat opladen via een USB-aansluiting als er geen stopcontact beschikbaar
is. Tijdens het opladen van het apparaat kunnen gegevens worden overgedragen. De efficiëntie
van opladen via USB kan sterk variëren en het kan lang duren voordat het opladen start en het
apparaat gaat werken.

Het volume wijzigen
U kunt de audio op verschillende manieren regelen.

1. Blader tijdens een oproep omhoog of omlaag om het volume te wijzigen.

2. U kunt ook een compatibele headset of ander apparaat aansluiten op de headsetaansluiting.

3. Als u tijdens het bellen de luidspreker op uw telefoon wilt gebruiken, selecteert u Luidspreker. U
kunt de luidspreker ook gebruiken wanneer u de radio beluistert.

123456789
In gesprek

Luidspreker
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Inhoud van uw oude telefoon kopiëren

Breng uw contacten, agenda-items en andere zaken eenvoudig over naar uw nieuwe telefoon.

1. Schakel Bluetooth in op beide telefoons. Als u Bluetooth wilt inschakelen op uw nieuwe telefoon,
selecteert u Menu > Instellingen > Connectiviteit > Bluetooth.
2. Selecteer op uw nieuwe telefoon Menu > Instellingen > Sync. en back-up > Kopiëren van
apparaat.
3. Selecteer de items die u wilt kopiëren en selecteer OK.
4. Kies uw oude telefoon in de lijst met gevonden apparaten.
5. Maak een eenmalige code (zoals 123) aan als hierom wordt gevraagd en selecteer OK.
6. Zorg ervoor dat de codes op beide telefoons overeenkomen.
7. Volg de instructies die op beide telefoons wordt weergegeven.
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Basisvaardigheden

Ontdek hoe u optimaal gebruik maakt van uw telefoon.

Uw telefoon verkennen
Verken uw telefoon met een druk op de knop.

1. Als u de apps en functies van uw telefoon wilt bekijken, drukt u op Menu.

Menu... ...

2. Als u naar een applicatie of functie wilt gaan, drukt u de bladertoets omhoog, omlaag, naar links
of naar rechts.

3. Druk op Select. om de applicatie te openen of een functie te selecteren.

Select.

4. Druk op Terug om terug te gaan naar de vorige weergave.

Terug

5. Als u wilt teruggaan naar het startscherm, drukt u op .
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Scherm-indicatoren
Met de schermindicators op de telefoon wordt de volgende informatie weergegeven: de huidige tijd,
de batterijlading, de signaalsterkte en nog veel meer.

  U hebt ongelezen berichten.

  U hebt berichten die nog niet zijn verzonden of waarvan de verzending is mislukt.

  De toetsen zijn vergrendeld.

  De wekker is ingesteld.

  Bluetooth is ingeschakeld.

  De telefoon is verbonden met een GSM-netwerk.

  Alle inkomende oproepen worden doorgestuurd naar een ander nummer.

  De telefoon is verbonden met een headset.

  De telefoon is met een USB-kabel aangesloten op een apparaat zoals een pc.

Het type mobiel netwerk waarmee u nu bent verbonden, wordt mogelijk weergegeven met één enkele
letter, een combinatie van letters of letters en nummers. Bijvoorbeeld , afhankelijk van uw net-
werkserviceprovider.

De pictogrammen kunnen per regio of netwerkserviceprovider verschillen.

De levensduur van de batterij vergroten
Haal alles uit uw telefoon terwijl u de levensduur van de batterij vergroot. U kunt enkele stappen
ondernemen om energie te besparen op uw telefoon.

• Laad de batterij altijd volledig op.
• Schakel onnodige geluiden uit, zoals geluiden voor het indrukken van toetsen.
• Gebruik een bedrade hoofdtelefoon in plaats van de luidspreker.

Als u energie wilt besparen, kunt u:

De helderheid van de
achtergrondverlichting verlagen

Selecteer Menu > Instellingen > Weergave >
Achtergr.verlichting en wijzig de instelling voor
Intensiteit achterg.licht.
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De achtergrondverlichting zo instellen
dat deze na korte tijd wordt uitgescha-
keld

Selecteer Menu > Instellingen > Weergave >
Achtergr.verlichting en wijzig de instelling voor Time-out
achtergr.licht.

Netwerkverbindingen selectief
gebruiken

• Schakel Bluetooth alleen in wanneer het nodig is.
• Als u het automatisch bijwerken van een e-mailaccount

wilt uitschakelen, selecteert u Menu > E-mail > Opties >
Instellingen en een account en stelt u vervolgens Inbox
bijwerken: in op Handmatig.

• Als u muziek beluistert of de telefoon anderszins
gebruikt, maar niet wilt bellen of gebeld wilt worden,
schakelt u de vluchtmodus in. Selecteer Menu >
Instellingen > Profielen > Vlucht > Activeer.

Uw startscherm aanpassen
Wilt u uw favoriete apps rechtstreeks vanuit het startscherm openen? U kunt items op het start-
scherm toevoegen, verwijderen en herschikken.

1. Blader omlaag op het startscherm en selecteer Opties > Weergave aanpassen.
2. Selecteer een balk en een item, zoals Waarschuwingen.
3. Selecteer OK > Ja.

Tip: Als u meer apps wilt toevoegen, bladert u naar de snelkoppelingenbalk op het startscherm
en selecteert u Opties > Snelkoppeling wzgn.

Uw beltoon wijzigen

Stel voor elk profiel een andere beltoon in.

1. Selecteer Menu > Instellingen > Tonen en blader naar Beltoon:.
2. Selecteer Galerij openen.
3. Selecteer Tonen > Beltonen.
4. Selecteer de beltoon.

Tip: Als u wilt schakelen tussen de profielen Normaal en Stil, houdt u  ingedrukt.
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Nokia Winkel

Download mobiele spelletjes, apps, thema's, achtergronden en beltonen naar uw telefoon vanuit
Nokia Winkel.

Selecteer Menu > Winkel.

Veel items zijn gratis en voor sommige items moet u via uw creditcard of telefoonrekening betalen.

De beschikbaarheid van betalingsmethoden is afhankelijk van het land waarin u woont en het netwerk
van uw serviceprovider.

Ga voor meer informatie over Nokia Winkel naar store.ovi.com.

Toetsen op het toetsenbord

1

2 3 4 5 6

7
8

1 Toetsenbord
2 Functietoets
3 Shift-toets
4 Sym-toets
5 Spatietoets
6 Ctrl-toets
7 Enter-toets
8 backspace-toets

Als u wilt beginnen met schrijven, selecteert u een tekstvak. De toetsenbordindeling kan in
verschillende apps en talen variëren.

Tekst schrijven
U kunt in een mum van tijd uw berichten met het toetsenbord schrijven.

De schrijftaal instellen
Selecteer Opties > Schrijftaal en de taal die u wilt.

Naar cijfermodus schakelen
Druk tweemaal op de functietoets. Druk op de functietoets als u terug wilt naar lettermodus.
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Schakelen tussen hoofdletters en kleine letters
Druk op de Shift-toets.

Het cijfer of teken invoeren dat in de rechterbovenhoek van een toets wordt afgebeeld
Houd de toets ingedrukt. Deze functie is niet beschikbaar voor alle talen.

Een speciaal teken of symbool invoeren
Druk op de Sym-toets en selecteer het symbool.

Een accentteken invoeren
Druk herhaaldelijk op de tekentoets terwijl u de Sym-toets ingedrukt houdt.

Tekst kopiëren en plakken
Houd de Shift-toets ingedrukt en blader om tekst te markeren. Houd de Ctrl-toets ingedrukt en druk
op C (kopiëren), X (knippen) of V (plakken).

Tekstvoorspelling gebruiken
Als u sneller wilt schrijven, kan uw telefoon raden wat u wilt gaan schrijven. Tekstvoorspelling is
gebaseerd op een ingebouwd woordenboek. Deze functie is niet beschikbaar voor alle talen.

1. Begin met het schrijven van een woord. Uw telefoon toont mogelijke woorden.
2. Blader omlaag als u alternatieve woordovereenkomsten wilt zien.
3. Druk op de spatietoets als u een woord wilt bevestigen.

Tekstvoorspelling wilt in- of uitschakelen
Selecteer Opties > Meer > Voorspelling en selecteer Aan of Uit.

Schakelen tussen tekstvoorspelling en gewone tekst
Druk op de spatietoets terwijl u de Ctrl-toets ingedrukt houdt. U kunt ook Opties selecteren en
ingedrukt houden.
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Personen en berichten

Neem contact op met uw vrienden en familie en deel met uw telefoon bestanden, zoals foto's. Blijf
zelfs onderweg op de hoogte van de laatste updates aan uw diensten voor sociale netwerken.

Een oproep plaatsen of beantwoorden
Ontdek hoe u oproepen kunt plaatsen en beantwoorden met uw nieuwe telefoon.

1. Voer op het startscherm het telefoonnummer in.
Als u het plusteken (+) wilt invoeren dat wordt gebruikt voor internationale oproepen, drukt u op +.

2. Druk op .
3. Als u de oproep wilt beëindigen, drukt u op .
4. Als iemand u belt, drukt u op  om de oproep te beantwoorden.

Waarschuwing: Wanneer het profiel Vlucht is geactiveerd, kunt u geen oproepen plaatsen of
ontvangen, ook geen alarmoproepen en kunnen ook andere functies waarvoor netwerkdekking
vereist is, niet worden gebruikt. Schakel naar een ander profiel als u een oproep wilt plaatsen.

Het laatst gekozen nummer bellen
Druk op het startscherm op , selecteer het nummer en druk op .

Uw gemiste oproepen weergeven
Druk op het startscherm op Bekijk. Als u wilt terugbellen, selecteert u het nummer en drukt u op

.
Tip: Als u gemiste oproepen later wilt weergeven, selecteert u Menu  > Contacten > Logboek >
Gemiste oproepn. Gemiste en ontvangen oproepen worden alleen in het logboek vastgelegd
indien dit wordt ondersteund door het netwerk en de telefoon is ingeschakeld en zich binnen
het netwerkdienstgebied bevindt.

Een naam en een telefoonnummer opslaan

Voeg nieuwe contacten toe aan uw telefoon.

1. Selecteer Menu  > Contacten.
2. Selecteer Nieuwe toevoegen.
3. Voer het telefoonnummer in en selecteer OK.
4. Schrijf de naam en selecteer Opslaan.
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Een bericht verzenden

Met SMS- en multimediaberichten kunt u snel communiceren met vrienden en familie.

1. Selecteer Menu > Berichten.
2. Selecteer Bericht maken.
3. Schrijf uw bericht.
4. Als u een bijlage (zoals een foto of video) wilt toevoegen, selecteert u Opties > Object invoegen.
5. Als u een contact wilt toevoegen als ontvanger, selecteert u Vrz. naar > Contacten. Als u een
nummer wilt invoeren, selecteert u Nummer of e-mail.
6. Selecteer Vrzndn.
Raadpleeg 5 op pagina 33, 6 op pagina 33 en 7 op pagina 33.

Uw voicemail controleren

Hebt u uw oproepen naar voicemail laten gaan toen u niet kon antwoorden? Luister op een geschikt
moment naar de berichten die mensen hebben achtergelaten.

Als u voicemail wilt gebruiken, moet u zich mogelijk eerst op de dienst abonneren. Neem voor meer
informatie contact op met uw netwerkserviceprovider.

Voordat u uw voicemail gebruikt, moet u uw voicemailbox-nummer van uw netwerkserviceprovider
krijgen. Controleer de bevestiging van uw bestelling of de ondersteuningswebsite van uw net-
werkserviceprovider.

Als u uw voicemail wilt instellen, selecteert u Menu > Berichten > Meer > Voicemails >
Spraakoproepberichten > Nummer voicemailbox en voert u het nummer van uw voicemailbox in.

1. Als u uw voicemail wilt controleren wanneer u net een oproep hebt gemist, selecteert u Bekijk op
het startscherm.
2. Selecteer Opties > Afzender bellen.

Tip: Als u snel uw voicemail wilt bellen, houdt u op het startscherm 1 ingedrukt.

Uw voicemail later beluisteren
Selecteer Menu > Berichten > Meer > Voicemails > Spraakoproepberichten > Luisteren naar
voicemails.
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Uw e-mailaccount instellen

Gebruikt u meer dan één e-mailadres? U kunt meerdere e-mailaccounts gebruiken op uw telefoon.

U moet beschikken over een internetverbinding om een e-mailaccount te kunnen instellen en e-mail
te kunnen verzenden en ontvangen.

1. Selecteer Menu > E-mail.
2. Selecteer een e-maildienst en meld u aan.

Tip: Als u geen e-mailadres hebt, kunt u een Nokia E-mail -account maken tijdens het instellen.

Een e-mailaccount op een later tijdstip toevoegen
Selecteer Menu > E-mail > Account toevoegen, een e-maildienst en meld u aan.

Het automatisch bijwerken van de inbox uitschakelen
Selecteer Menu > E-mail > Opties > Instellingen en een account, en stel Inbox bijwerken: in op
Handmatig.
Uw telefoon werkt met bepaalde tussenpozen uw inbox bij, om uw nieuwe e-mail weer te geven
wanneer die is binnengekomen. Hiermee worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens
overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer. Als u kosten wilt besparen kunt u de
functie voor het automatisch bijwerken uitschakelen en de inbox handmatig bijwerken.

Een e-mail verzenden

Wilt u een e-mail verzenden terwijl u onderweg bent? U kunt met uw telefoon e-mail lezen en
verzenden, zelfs als u niet achter uw bureau zit.

1. Selecteer Menu > E-mail en een e-mailaccount.
2. Selecteer in de mailbox Opties > Nieuw maken.
3. Als u een ontvanger uit uw contacten wilt toevoegen, selecteert u Toevoeg.. U kunt ook het adres
schrijven. U kunt meerdere ontvangers toevoegen.
4. Schrijf het onderwerp en uw bericht.
5. Als u een bestand zoals een foto wilt toevoegen, selecteert u Opties > Bijvoegen.
6. Selecteer Verzndn.
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Een e-mail beantwoorden
Als u een e-mail wilt beantwoorden, opent u de e-mail en selecteert u Opties > Beantwoorden.

Sociaal worden

Gebruik de Waarschuwingen-app om het laatste nieuws van uw vrienden te bekijken.

Meld u aan bij uw sociale netwerken.

1. Selecteer Menu > Apps.
2. Selecteer Mijn apps > Waarschuwingen.

Tip: Voeg Waarschuwingen aan uw startscherm toe om de nieuwste updates te bekijken.

Meldingen uitschakelen
Selecteer in de Waarschuwingen-app de optie Opties > Instellingen, schakel het selectievakje uit en
selecteer Opslaan. Raadpleeg 9 op pagina 33.

Chatten met vrienden

Houd u van online chatten met uw vrienden? Als u buiten de deur bent, kunt u ongeacht waar u zich
bevindt chatberichten verzenden met uw telefoon.

U moet verbinding hebben met internet om te kunnen chatten.

Voordat u de chatfunctie kunt gebruiken, moet u een chatdienst op de telefoon instellen. U hebt een
Nokia-account nodig om te kunnen chatten. Selecteer Menu > Chatten > Chatten en meld u aan.

Als u geen chataccount hebt, kunt u zich aanmelden bij Nokia Chat tijdens het instellen.

Als u vrienden hebt toegevoegd aan uw chatcontacten, worden deze automatisch toegevoegd aan
uw contacten. U kunt ook chatten met andere personen dan uw chatcontacten.

1. Selecteer Menu > Chatten > Chatten.
2. Selecteer een account en meld u aan.
3. Selecteer Opties > Chatten met.
4. Selecteer een chatdienst, voer de gebruikersnaam in en tik op Opties > Verzenden.
5. Voer uw bericht in het tekstvak in en selecteer Verzenden.
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Tip: Als u snel wilt beginnen met chatten met een contact, selecteert u het contact in de
vriendenlijst en selecteert u Verzenden.

U kunt meerdere conversaties tegelijkertijd voeren. Als u wilt schakelen tussen conversaties, selec-
teert u een conversatie in Conversaties.

Bij het gebruik van diensten of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden
gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.
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Camera

Waarom zou u een aparte camera meenemen als uw telefoon over alle functies beschikt om
herinneringen vast te leggen? U kunt de camera van uw telefoon eenvoudig foto's maken of video's
opnemen.

Een foto maken

Leg de mooiste momenten vast met uw telefooncamera.

1. Als u de camera wilt inschakelen, drukt u op de cameratoets.
2. Als u wilt in- of uitzoomen, bladert u omhoog of omlaag.
3. Als u de foto wilt maken, drukt u op de cameratoets.
De foto's worden opgeslagen in Menu > Foto's > Mijn foto's.

De camera uitschakelen
Selecteer .

Een zelfportret maken

Het is eenvoudig om een zelfportret te maken met de telefooncamera.

1. Als u de camera wilt inschakelen, drukt u op de cameratoets.
2. Selecteer  > .
3. Houd de telefoon vast met de camera op uzelf gericht en volg de instructies op die u hoort. Er
wordt automatisch een foto gemaakt wanneer alles gereed is.
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Foto's of video's verzenden

Verstuur uw mooiste foto's in een multimediabericht of e-mail of via Bluetooth naar uw vrienden en
familie.

1. Selecteer Menu > Foto's > Mijn foto's.
2. Ga naar de foto, selecteer Opties > Delen en hoe u wilt verzenden.

Tip: Selecteer Menu > Foto's > Mijn video's, de gewenste video en Opties > Delen als u een
video wilt verzenden.

Meerdere foto's of video's tegelijk verzenden
Ga naar de map waarin de foto's of video's zijn opgeslagen, selecteer Opties > Markeren en een optie.
Als u wilt verzenden, selecteert u Opties > Gemarkeerde delen en hoe u wilt verzenden.
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Internet

Ontdek hoe u draadloze verbindingen maakt en webpagina's weergeeft terwijl uw gegevenskosten
laag blijven.

Webpagina's weergeven

Blijf op de hoogte van het nieuws en bezoek onderweg uw favoriete websites.

Tip: Als de netwerkserviceprovider geen vast bedrag in rekening brengt voor gegevensover-
dracht, kunt u een Wi-Fi-netwerk gebruiken om verbinding te maken met internet en
gegevenskosten te besparen.

1. Selecteer Menu > Internet.
2. Selecteer de adresbalk.
3. Voer een webadres in.

Tip: Als u op internet wilt zoeken, voert u een zoekwoord in de adresbalk in. Selecteer uw
standaardzoekmachine indien hierom wordt gevraagd.

Inzoomen
Selecteer een sectie van de pagina.

Tip: Als u de pagina in één kolom met grotere, beter leesbare tekst en afbeeldingen wilt
weergeven zonder dat u hoeft in te zoomen, selecteert u Opties > Instellingen en stelt u
Kolomweergave in op Aan.

Een website toevoegen aan uw favorieten

Als u steeds dezelfde websites bezoekt, kunt u deze toevoegen aan uw favorieten zodat u ze snel
kunt openen.

1. Selecteer Menu > Internet.
2. Ga naar een website.
3. Selecteer Opties > Toevgn aan favor..
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Naar een favoriete website gaan
Open het tabblad Favorieten en selecteer een favoriet.
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Ontspanning

Hebt u wat tijd over en behoefte aan u wat ontspanning? Ontdek hoe u met uw telefoon naar de radio
luistert.

Naar de radio luisteren

U kunt FM-radiozenders beluisteren met uw telefoon. U hoeft alleen een headset aan te sluiten en
een zender te selecteren.

Selecteer Menu > Muziek > Radio.

Het volume wijzigen
Omhoog of omlaag bladeren.

De radio sluiten
Druk op de beëindigingstoets.

De radio instellen om op de achtergrond te spelen
Selecteer Opties > Afspelen in achtergrond.

De radio sluiten wanneer deze op de achtergrond speelt
Houd de eindetoets ingedrukt.

Een track afspelen

Speel muziek af die is opgeslagen in het telefoongeheugen of op de geheugenkaart.

1. Selecteer Menu > Muziek > Mijn muziek > Alle tracks.
2. Een liedje selecteren. Als u het afspelen wilt onderbreken of hervatten, drukt u op  of .

Naar het begin van het huidige nummer gaan
Blader naar links.

Naar het vorige nummer gaan
Blader twee keer naar links.
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Naar het volgende nummer gaan
Blader naar rechts.

Vooruit- of terugspoelen
Houd de bladertoets naar links of rechts ingedrukt.

De muziekspeler sluiten
Druk op de beëindigingstoets.

De muziekspeler instellen om op de achtergrond te spelen
Selecteer Opties > Afspelen in achtergrond.

De muziekspeler sluiten wanneer deze op de achtergrond speelt
Houd de eindetoets ingedrukt.
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Kantoor

Ontdek hoe u de agenda gebruikt om uzelf georganiseerd te houden.

Agenda-items toevoegen
Moet u een afspraak onthouden? Voeg deze toe aan uw agenda.

1. Selecteer Menu  > Agenda.
2. Selecteer een datum en Bekijk > Toevgn.
3. Selecteer een itemtype.
4. Vul de velden in en selecteer Opslaan.

Tip: Als u een item wilt verwijderen, gaat u naar het item en selecteert u Opties > Verwdrn.

De tijd en datum wijzigen

U kunt de telefoonklok handmatig instellen.

Selecteer Menu > Instellingen en Datum en tijd.

De tijdzone wijzigen wanneer u op reis bent
Selecteer Instellingen datum en tijd > Tijdzone:, blader naar links of rechts om de tijdzone van uw
locatie te selecteren en selecteer Opslaan.
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Telefoonbeheer en connectiviteit

Onderhoud uw telefoon en de inhoud. Ontdek hoe u accessoires aansluit en verbinding met
netwerken maakt, bestanden overbrengt, back-ups maakt, uw telefoon vergrendelt en de software
up-to-date houdt.

Uw inhoud delen met Sneldelen

Met Sneldelen kunt u uw inhoud eenvoudiger dan ooit delen.

1. Selecteer Menu > Instellingen > Connectiviteit > Bluetooth > Aan.
2. Selecteer Zichtbaarheid telefoon > Altijd zichtbaar om uw telefoon zichtbaar te maken voor
anderen.
3. Selecteer bijvoorbeeld een foto die u wilt delen en Opties > Delen > Via Sneldelen.
4. Houd uw telefoon dicht bij de andere telefoon.

In Sneldelen wordt de dichtstbijzijnde telefoon gezocht en het item wordt hierheen verzonden.
Raadpleeg 4 op pagina 33.

Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

Om op gegevenskosten te besparen, kunt u een Wi-Fi-netwerk gebruiken om verbinding te maken
met internet, of u nu thuis bent of in een bibliotheek of internetcafé.

1. Selecteer Menu > Instellingen > Connectiviteit > Wi-Fi.
2. Selecteer het gewenste netwerk.
3. Als de verbinding beveiligd is, voert u het wachtwoord in.

Een nieuw netwerk toevoegen
Zorg ervoor dat Wi-Fi is ingeschakeld, selecteer Opties > Nw netwerk tvgn en voer de vereiste
gegevens in.

De Wi-Fi-verbinding sluiten
Selecteer Menu > Instellingen > Connectiviteit > Wi-Fi > Uitschak..
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Tip: Als u de Wi-Fi-verbinding snel wilt openen of sluiten, houdt u op het startscherm de
spatietoets ingedrukt.

Een back-up van inhoud op een geheugenkaart maken

Wilt u er zeker van zijn dat u geen belangrijke bestanden verliest? U kunt een back-up maken van uw
telefoongeheugen op een compatibele geheugenkaart.

1. Selecteer Menu > Instellingen > Sync. en back-up.
2. Selecteer Back-up maken.
3. Selecteer waarvan u een back-up wilt maken en druk vervolgens op OK.

Een back-up herstellen
Selecteer Back-up terugzetten en wat u wilt herstellen. Druk vervolgens op OK.

Oorspronkelijke instellingen herstellen

Als uw telefoon niet goed werkt, kunt u sommige instellingen terugzetten op de oorspronkelijke
waarden.

1. Beëindig alle oproepen en verbindingen.
2. Selecteer Menu > Instellingen > Fabriekswaarden > Alleen instellingen.
3. Voer de beveiligingscode in.

Dit heeft geen invloed op documenten of bestanden die op de telefoon zijn opgeslagen.

Nadat de oorspronkelijke instellingen zijn hersteld, wordt de telefoon uitgeschakeld en weer
ingeschakeld. Dit kan langer dan normaal duren.

De telefoonsoftware bijwerken
U kunt de telefoon draadloos bijwerken. U kunt uw telefoon zo instellen dat er automatisch wordt
gecontroleerd op updates.

1. Selecteer Menu > Instellingen > Telefoon > Apparaatupdates.
2. Als u wilt controleren of er updates beschikbaar zijn en u deze wilt downloaden, selecteert u
Tel.software downloaden.
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De update kan enkele minuten duren. Als u problemen ondervindt, kunt u contact opnemen met uw
netwerkserviceprovider.

Ga na de update naar www.nokia.com/support om uw nieuwe gebruikershandleiding te downloaden.

Uw netwerkserviceprovider kan updates mogelijk draadloos rechtstreeks naar de telefoon
verzenden. Neem contact op met uw netwerkserviceprovider voor meer informatie over deze net-
werkdienst.

Raadpleeg 8 op pagina 33, 12 op pagina 33, 13 op pagina 33.

Toegangscodes
Hebt u zich ooit afgevraagd waar de verschillende codes op uw telefoon voor zijn?

PIN- of PIN2-code

(4-8 cijfers)

Deze beschermen uw simkaart tegen ongeauto-
riseerd gebruik of zijn vereist voor sommige
functies.

U kunt uw telefoon zo instellen, dat wordt
gevraagd naar de PIN-code wanneer u deze
inschakelt.

Neem contact op met uw netwerkserviceprovi-
der als de codes niet zijn meegeleverd bij uw
kaart of wanneer u de codes bent vergeten.

Als u de code drie keer achter elkaar verkeerd
invoert, moet u de code deblokkeren met de
PUK- of PUK2-code.

PUK of PUK2 Deze zijn nodig om een PIN- of PIN2-code te
deblokkeren.

Neem contact op met uw netwerkserviceprovi-
der als deze niet bij uw simkaart is geleverd.

Beveiligingscode (blokkeringscode,
wachtwoord)

Dit helpt u om uw telefoon tegen ongeautori-
seerd gebruik te beveiligen.

U kunt uw telefoon zo instellen dat wordt
gevraagd naar de blokkeringscode die u opgeeft.

Houd de code geheim en bewaar deze op een
veilige plek, uit de buurt van uw telefoon.

Als u de code bent vergeten en de telefoon is
vergrendeld, is extra service nodig. Het is
mogelijk dat extra kosten in rekening worden
gebracht en dat alle persoonlijke data in uw
telefoon worden verwijderd.

Neem voor meer informatie contact op met
Nokia Care of de leverancier van uw telefoon.
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IMEI Deze wordt gebruikt voor het identificeren van
geldige telefoons in het netwerk. Het nummer
kan ook worden gebruikt om bijvoorbeeld
gestolen telefoons te blokkeren. U moet
mogelijk ook het nummer aan Nokia Care-
diensten geven.

Als u uw IMEI wilt weergeven, kiest u *#06#.
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Help en ondersteuning

Wanneer u meer wilt weten over uw telefoon of niet precies weet hoe uw telefoon werkt, kunt u
verschillende ondersteuningskanalen nagaan.

U kunt www.nokia.com/support verkennen om u te helpen een optimaal resultaat uit uw telefoon te
halen.
Daar vindt u:

• Informatie over het oplossen van problemen
• Discussies
• Nieuws over apps en downloads
• Informatie over software-updates
• Meer details over functies en technologieën, en de compatibiliteit van apparaten en accessoires

Het oplossen van problemen en de discussies zijn mogelijk niet in alle talen beschikbaar.

Als uw telefoon niet reageert
Probeer het volgende:
• Druk tegelijkertijd op de toets Volume omlaag en de aan/uit-toets en houd ze ongeveer 10

seconden ingedrukt. De telefoon start opnieuw op.
• Werk uw telefoonsoftware bij.
• Stel uw telefoon opnieuw in. Dit herstelt de fabrieksinstellingen en wist alle persoonlijke inhoud,

waaronder de apps die u hebt gekocht en gedownload.

Als het probleem hiermee nog niet is verholpen, neemt u contact op met uw netwerkserviceprovider
of Nokia voor reparatieopties. Maak altijd een back-up van uw gegevens voordat u de telefoon ter
reparatie verstuurt, aangezien alle persoonlijke gegevens op de telefoon kunnen worden verwijderd.

Tip: Als u uw telefoon moet identificeren kiest u *#06# om het unieke IMEI-nummer van de
telefoon weer te geven.
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Functiespecifieke informatie
1 De afbeeldingen in deze documentatie kunnen verschillen van de afbeeldingen op het scherm van het apparaat.

2 Vermijd contact met de antenne als de antenne in gebruik is. Contact met antennes kan de kwaliteit van de communicatie
nadelig beïnvloeden en kan tijdens het gebruik leiden tot een kortere levensduur van de batterij door een hoger stroomverbruik.

3 Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator wordt weergegeven en u weer
met het apparaat kunt bellen.

4 Als u het apparaat tegen schadelijke software wilt beschermen, kunt u het apparaat het beste in de modus 'verborgen'
gebruiken. Sta geen verbindingsverzoeken toe met Bluetooth-apparaten van bronnen die u niet vertrouwt. U kunt de Bluetooth-
functie ook uitschakelen wanneer u er geen gebruik van maakt.

5 Als het item dat u in een multimediabericht invoegt te groot is voor het netwerk, wordt de grootte mogelijk automatisch
beperkt op het apparaat.

6 Alleen compatibele apparaten kunnen multimediaberichten ontvangen en weergeven. De weergave van een bericht kan
verschillen, afhankelijk van het ontvangende apparaat.

7 U kunt tekstberichten verzenden die langer zijn dan de tekenlimiet voor één bericht. Langere berichten worden verzonden
als twee of meer berichten. Uw serviceprovider kan hiervoor de desbetreffende kosten in rekening brengen. Tekens met
accenten, andere symbolen en sommige taalopties nemen meer ruimte in beslag, waardoor het aantal tekens dat in één bericht
kan worden verzonden, wordt beperkt.

8 Bij het gebruik van diensten of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat
kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.

9 De diensten voor sociale netwerken zijn diensten van derden en worden niet door Nokia geleverd. Controleer de privacy-
instellingen van de dienst voor sociale netwerken die u gebruikt, aangezien u mogelijk informatie met een grote groep mensen
deelt. De gebruiksvoorwaarden van de dienst voor sociale netwerken zijn van toepassing op het delen van informatie bij die
dienst. Lees de gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaringen van die dienst.

10 Nokia biedt geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid voor de functionaliteit, inhoud of ondersteuning voor apps
van derden die bij uw apparaat worden geleverd. Door een applicatie te gebruiken erkent u dat deze zonder enige vorm van
garantie wordt verstrekt. Nokia doet geen toezeggingen, biedt geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid voor de
functionaliteit, inhoud of ondersteuning voor apps van derden die bij uw apparaat worden geleverd.

11 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
wissen.

12 Sluit de lader aan, of zorg ervoor dat de batterij van het apparaat voldoende is opgeladen voordat u gaat bijwerken.

13 Waarschuwing: Tijdens het installeren van een software-update kunt u het apparaat niet gebruiken, zelfs niet om een
noodoproep te plaatsen, totdat de installatie is voltooid en het apparaat opnieuw is ingeschakeld.

14 Nokia kan je persoonlijke gegevens gebruiken voor bepaalde doeleinden met betrekking tot deze dienst. Dit wordt nader
uitgelegd in het privacybeleid van Nokia of andere van toepassing zijnde voorwaarden.

15 Belangrijk: Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik met een standaard SIM-kaart (zie afbeelding). Als u incompatibele
SIM-kaarten gebruikt, kan de kaart of het apparaat worden beschadigd en kunnen de gegevens die op de kaart zijn
opgeslagen, worden aangetast. Raadpleeg de operator van je mobiele telefoon voor het gebruik van een SIM-kaart met
een mini-UICC-uitsnede. Een standaard SIM-kaart.

16 Opmerking: Schakel het apparaat uit en zorg ervoor dat het apparaat niet met een lader of een ander apparaat is
verbonden als u covers wilt verwijderen. Raak de elektronische onderdelen niet aan terwijl u covers verwisselt. Bevestig
altijd de covers voordat u het apparaat opbergt of gebruikt.
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17 Gebruik alleen compatibele geheugenkaarten die zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Incompatibele kaarten
kunnen de kaart en het apparaat beschadigen en gegevens op de kaart aantasten.

18 Belangrijk: Verwijder de geheugenkaart niet wanneer deze door een applicatie wordt gebruikt. Hierdoor kunnen de
kaart en het apparaat beschadigd worden en kunnen gegevens op de kaart worden aangetast.

19 Sluit geen producten aan die een uitgangssignaal afgeven, aangezien dit het apparaat kan beschadigen. Sluit geen energiebron
aan op de audio-aansluiting. Als u een externe apparaat of headset aansluit op de audioaansluiting, die niet is goedgekeurd voor
gebruik met dit apparaat, moet u extra letten op het geluidsniveau.

20 Belangrijk: Schakel encryptie in om de beveiliging van uw Wi-Fi-verbinding te vergroten. Het gebruik van encryptie
verkleint het risico van onbevoegde toegang tot uw gegevens.

21 Bepaalde inhoud wordt aangeleverd door derden en niet door Nokia. Deze inhoud kan onjuistheden bevatten en is mogelijk
niet altijd beschikbaar.
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Product- en veiligheidsinformatie

Netwerkdiensten en kosten
U kunt uw -apparaat alleen gebruiken in een GSM 900, 1800 MHz-netwerken. U moet beschikken over een abonnement bij een
serviceprovider.

Voor het gebruik van sommige functies en het downloaden van inhoud is verbinding met een netwerk vereist, wat kan leiden tot
kosten voor gegevensverkeer. Mogelijk moet u zich ook abonneren op sommige functies.

Noodoproepen
1. Zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld.
2. Controleer of de signaalontvangst voldoende is.

Mogelijk moet u ook de volgende stappen uitvoeren:

• Plaats een simkaart in het apparaat als dat door uw apparaat wordt ondersteund.
• Schakel de oproepbeperkingen in uw apparaat, zoals het blokkeren van oproepen, vaste nummers of beperkte groep

gebruikers uit.
• Zorg ervoor dat het profiel Vlucht niet is geactiveerd.
• Als de apparaattoetsen vergrendeld zijn, ontgrendelt u deze.

3. Druk meerdere malen op de eindetoets, totdat het startscherm wordt weergegeven.
4. Voer het officiële alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.
5. Druk op de beltoets.
6. Geef de benodigde informatie zo nauwkeurig mogelijk op. Beëindig de oproep pas als u hiervoor toestemming hebt gekregen.

Wanneer u uw apparaat de eerste keer inschakelt, wordt u gevraagd uw Nokia-account te maken. Druk op de oproeptoets als u
tijdens het instellen van de account een alarmnummer moet kiezen.

Belangrijk: Als uw telefoon internetoproepen ondersteunt, moet u zowel mobiele als internetoproepen activeren. De
telefoon kan noodoproepen zowel via het mobiele netwerk als via uw serviceprovider voor internetoproepen proberen te
kiezen. Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. Vertrouw nooit alleen op een
draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Uw apparaat onderhouden
Behandel uw apparaat, batterij, lader en toebehoren met zorg. Met de volgende suggesties houdt u uw apparaat in werking.

• Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die
corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Als het apparaat nat wordt, verwijdert u de batterij en laat u het
apparaat drogen.

• Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige of vuile plaatsen.
• Bewaar het apparaat niet bij zeer hoge temperaturen. Hoge temperaturen kunnen het apparaat of de batterij beschadigen.
• Bewaar het apparaat niet bij zeer lage temperaturen. Wanneer het apparaat weer opwarmt tot de normale temperatuur,

kan binnen in het apparaat vocht ontstaan waardoor het beschadigd kan raken.
• Open het apparaat niet op een andere manier dan in de gebruikershandleiding wordt voorgeschreven.
• Niet-goedgekeurde aanpassingen kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met

betrekking tot radioapparaten.
• Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan het beschadigen.
• Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte, schone, droge doek.
• Verf het apparaat niet. Verf kan een correcte werking belemmeren.
• Voor optimale prestaties kunt het apparaat het beste zo nu en dan uitschakelen en de batterij verwijderen.
• Houd het apparaat uit de buurt van magneten en magneetvelden.
• Om ervoor te zorgen dat uw belangrijke gegevens veilig zijn opgeborgen, moet u deze op minstens twee afzonderlijke

plaatsen bewaren, bijvoorbeeld op uw apparaat, geheugenkaart of computer, of belangrijke informatie noteren.
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Recycling

Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar hiervoor geëigende
verzamelpunten. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik
van materialen. Alle materialen van het apparaat kunnen worden hergebruikt als materiaal en energie. Voor het recyclen van uw
Nokia-producten kijkt u op www.nokia.com/recycle.

Symbool van een doorgestreepte container

Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle
elektrische en elektronische producten en batterijen na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten
worden aangeboden. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil: neem ze mee voor recycling. Voor meer informatie
over het dichtstbijzijnde recyclepunt raadpleegt u de milieudienst van uw plaatselijke overheid of gaat u naar www.nokia.com/
support. Raadpleeg www.nokia.com/ecoprofile voor meer informatie over de milieu-aspecten van uw apparaat.

Over Digital Rights Management (DRM)
Houd u bij het gebruik van dit apparaat aan alle regelgeving en respecteer lokale gebruiken, privacy en legitieme rechten van
anderen, waaronder auteursrechten. Auteursrechtbescherming kan verhinderen dat u foto's, muziek en andere inhoud kunt
kopiëren, wijzigen of overdragen.

Bij inhoud die is beveiligd met Digital Rights Management (DRM) wordt een bijbehorende licentie geleverd die uw rechten om
gebruik te maken van de inhoud definieert.

Met dit apparaat kunt u inhoud openen die wordt beschermd met OMA DRM 2.0 of OMA DRM 2.1. Als de inhoud niet wordt
beschermd door bepaalde DRM-software, kunnen de eigenaren van de inhoud vragen om ervoor te zorgen dat dergelijke DRM-
software nieuwe inhoud met DRM-bescherming niet langer kan openen. Hierdoor wordt mogelijk ook voorkomen dat dergelijke
inhoud met DRM-bescherming die al op uw apparaat staat, kan worden vernieuwd. Als dergelijke DRM-software deze inhoud niet
meer kan openen, is dit niet van invloed op het gebruik van inhoud die wordt beveiligd met andere typen DRM of het gebruik van
inhoud zonder DRM-beveiliging.

Informatie over de batterij en de lader
Gebruik uw apparaat alleen met een originele oplaadbare BL-4U-batterij. Nokia kan eventueel ook andere batterijmodellen voor
dit apparaat beschikbaar stellen.

Laad uw apparaat op met een AC-11-lader. De type van de stekker van de lader kan verschillen.

Veiligheid van de batterij en de lader
Schakel het apparaat altijd uit en koppel deze los van de lader voordat u de batterij verwijdert. Als u een lader of accessoire
loskoppelt, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

Wanneer u de lader niet gebruikt, moet u deze loskoppelen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze
na verloop van tijd automatisch ontladen.

Bewaar de batterij altijd op een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur
van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn.

Onopzettelijke kortsluiting kan optreden wanneer een metalen voorwerp in aanraking komt met de metalen strips op de batterij.
Dit kan schade veroorzaken aan de batterij of het andere voorwerp.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Houdt u aan de lokale regelgeving. Lever batterijen indien
mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

U mag batterijen nooit ontmantelen, erin snijden, verbuigen, doorboren of anderszins beschadigen. Als een batterij lekt, moet
u de vloeistof niet in aanraking laten komen met de huid of ogen. Als dat toch gebeurt, moet u onmiddellijk uw huid en ogen met
water afspoelen of medische hulp zoeken. Wijzig de batterij niet, probeer er geen vreemde voorwerpen in te brengen. Stel de
batterij niet bloot aan en dompel deze niet onder in water of andere vloeistoffen. Batterijen kunnen ontploffen als deze
beschadigd raken.
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Gebruik de batterij en lader alleen voor de doelen waarvoor ze bestemd zijn. Onjuist gebruik of gebruik van niet-goedgekeurde
of incompatibele batterijen of laders kan het risico van brand, explosie of een ander gevaar met zich meebrengen, en kan de
goedkeuring of garantie doen vervallen. Als u denkt dat de batterij of lader beschadigd is, moet u deze naar een servicecentrum
brengen voordat u deze opnieuw gebruikt. Gebruik nooit een beschadigde batterij of lader. Gebruik de lader alleen binnenshuis.

Aanvullende veiligheidsinformatie

Kleine kinderen
Het apparaat en toebehoren zijn geen speelgoed. Ze kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd deze buiten het bereik van kleine
kinderen.

Medische apparatuur
Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde
medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of
het voldoende is beschermd tegen externe radiofrequentie-energie.

Geïmplanteerde medisch apparaten
Om mogelijke storing te voorkomen, raden fabrikanten van geïmplanteerde medische apparatuur aan om draadloze apparaten
altijd op minimaal 15,3 centimeter afstand te houden. Personen met dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening
houden:

• Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15,3 centimeter afstand van het medische apparaat.
• Draag het draadloze apparaat niet in een borstzak.
• Houd het draadloze apparaat tegen het oor aan de andere kant van het lichaam dan de kant waar het medische apparaat

zit.
• Schakel het draadloze apparaat uit als er enige reden is om te vermoeden dat er een storing plaatsvindt.
• Volg de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat.

Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplanteerd medisch apparaat hebt, neemt u
contact op met uw zorginstelling.

Gehoor
Waarschuwing: Wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt, kan uw vermogen om geluiden van buitenaf te horen negatief
worden beïnvloed. Gebruik de hoofdtelefoon niet wanneer dit uw veiligheid in gevaar kan brengen.

Sommige draadloze apparaten kunnen storingen in sommige gehoorapparaten veroorzaken.

Nikkel
Het oppervlak van dit apparaat is nikkelvrij.

Het apparaat beschermen tegen schadelijke inhoud
Uw apparaat kan worden blootgesteld aan virussen en andere schadelijke inhoud. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen:

• Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk
zijn voor het apparaat of de computer.

• Wees voorzichtig bij het aanvaarden van verbindingsverzoeken, browsen op internet of downloaden van content. Sta geen
verbindingen toe met Bluetooth-apparaten van bronnen die u niet vertrouwt.

• Installeer en gebruik alleen diensten en software van bronnen die u vertrouwt en die adequate beveiliging en bescherming
bieden.

• Installeer antivirus- en andere beveiligingssoftware op het apparaat en eventuele aangesloten computers. Gebruik slechts
één antivirusapplicatie tegelijk. Het gebruik van meer dan één antivirustoepassing kan een negatieve invloed hebben op de
prestaties en werking van het apparaat en/of de computer.

• Als u vooraf geïnstalleerde bladwijzers en koppelingen naar websites van derden opent, moet u voorzorgsmaatregelen
treffen. Nokia onderschrijft deze sites niet en aanvaardt er geen verantwoordelijkheid voor.
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Gebruiksomgeving
Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiofrequentie in de normale positie aan het oor of wanneer het
apparaat minstens 1,5 centimeter van het lichaam wordt gehouden. Een draagtas, riemclip of houder voor het dragen van het
apparaat op het lichaam mag geen metaal bevatten en moet het apparaat op de eerder genoemde afstand van het lichaam
houden.

De verzending van gegevensbestanden of berichten vereist een goede netwerkverbinding en kan vertraging oplopen zolang een
dergelijke verbinding niet beschikbaar is. Houd u aan de instructies voor de afstand tot het lichaam totdat de verzending voltooid
is.

Voertuigen
Radiosignalen kunnen elektronische systemen in voertuigen beïnvloeden die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende
afgeschermd zijn. Raadpleeg voor meer informatie de fabrikant van uw voertuig of van de hierin geïnstalleerde apparatuur.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie kan risico's
opleveren en de garantie ongeldig maken. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in de auto nog steeds goed
bevestigd is en naar behoren functioneert. Bewaar of vervoer geen brandbare of explosieve materialen in dezelfde ruimte als
het apparaat of de bijbehorende onderdelen of accessoires. Plaats uw apparaat of toebehoren daarom nooit in de ruimte vóór
de airbag.

Omgevingen met explosiegevaar
Schakel het apparaat uit als u zich in mogelijk explosieve omgevingen bevindt, zoals vlakbij benzinestations. Vonken kunnen een
explosie of brand veroorzaken die kan resulteren in letsel of de dood. Let op beperkingen in gebieden met brandstof, chemische
bedrijven of waar explosiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Omgevingen met een explosiegevaar zijn mogelijk niet altijd
duidelijk aangegeven. Dit zijn meestal omgevingen waar u wordt aangeraden uw motor uit te schakelen, het benedendeks-
gedeelte op boten, plaatsen voor overdracht en opslag van chemische stoffen en omgevingen waar de lucht chemische stoffen
of deeltjes bevat. Informeer bij de fabrikanten van voertuigen die op vloeibare gassen rijden (zoals propaan of butaan) of dit
apparaat in de omgeving daarvan veilig kan worden gebruikt.

Informatie over certificatie (SAR)
Dit mobiele apparaat voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven
die worden aanbevolen door internationale richtlijnen, niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de
onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te waar-
borgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele apparatuur worden uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De
SAR-limiet in de richtlijnen van het ICNIRP is 2,0 W/kg (watt/kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamsweefsel. Bij tests voor
SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane
energieniveau gebruikt. Het werkelijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarde liggen, omdat het
apparaat zo is ontworpen 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 0,62 W/kg. Het gebruik van
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.

Ondersteunings-berichten van Nokia
Om optimaal gebruik te kunnen maken van uw telefoon en diensten, ontvangt u gratis aangepaste SMS-berichten van Nokia. De
berichten bevatten tips, trucs en ondersteuning.

Als u het ontvangen van de berichten wilt stoppen, selecteert u Menu > Instellingen > Nokia-account > Nieuws/aanb..

Uw mobiele telefoonnummer, het serienummer van uw telefoon en sommige aanduidingen van het mobiele abonnement worden
naar Nokia gestuurd wanneer u de telefoon voor het eerst gebruikt, om bovenstaande service te kunnen verlenen. Sommige of
alle gegevens worden mogelijk ook naar Nokia verzonden wanneer software bijgewerkt wordt. Deze gegevens kunnen worden
gebruikt zoals vastgelegd in het privacybeleid wat beschikbaar is op www.nokia.com.
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Copyright- en andere vermeldingen
CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-929 voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen
van richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: www.nokia.com/
global/declaration/declaration-of-conformity.

De beschikbaarheid van producten, functies, apps en diensten kan per regio verschillen. Neem voor meer informatie contact op
met uw Nokia-dealer of uw serviceprovider. Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn
aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht,
wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uit-
drukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid
en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving
dit document te wijzigen of te herroepen.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht, zal Nokia of een van haar licentiehouders onder geen
omstandigheid aansprakelijk zijn voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele of indirecte
schade of gevolgschade van welke oorzaak dan ook.

Reproductie, overdracht of distributie van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit document in enige vorm zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Nokia is verboden. Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia
behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten
die in dit document worden beschreven.

Reverse engineering van de software in het apparaat is verboden voor zover maximaal is toegestaan op grond van het
toepasselijke recht. Voor zover deze gebruikershandleiding beperkingen bevat aangaande verklaringen, garanties, schade-
vergoedingsplichten en aansprakelijkheden van Nokia, gelden deze beperkingen op dezelfde wijze voor verklaringen, garanties,
schadevergoedingsplicht en aansprakelijkheden van Nokia-licentiegevers.

Nokia biedt geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid voor de functionaliteit, inhoud of ondersteuning voor apps van
derden die bij uw apparaat worden geleverd. Door een applicatie te gebruiken erkent u dat deze zonder enige vorm van garantie
wordt verstrekt. Nokia doet geen toezeggingen, biedt geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid voor de functionaliteit,
inhoud of ondersteuning voor apps van derden die bij uw apparaat worden geleverd.

Het downloaden van kaarten, spelletjes, muziek en video's, en het uploaden van afbeeldingen en video's kan leiden tot de
overdracht van grote hoeveelheden gegevens. Uw serviceprovider kan kosten voor gegevensoverdracht in rekening brengen.
De beschikbaarheid van bepaalde producten, diensten en functies kan per regio verschillen. Neem contact op met uw lokale
Nokia-dealer voor meer informatie en de beschikbaarheid van taalopties.

TM & © 2013 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Producten/namen van derden kunnen de handelsmerken van hun respectievelijke
eigenaren zijn.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Dit product is in licentie gegeven onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik
in verband met informatie die is gecodeerd overeenkomstig de MPEG-4 Visual Standard door een consument die is betrokken
bij persoonlijke en niet-commerciële activiteiten en (ii) voor gebruik in verband met MPEG-4-video die wordt geleverd door een
gelicentieerde videoprovider. Er wordt geen licentie verleend of geïmpliceerd voor enig ander gebruik. Extra informatie, inclusief
informatie die betrekking heeft op promotionele, interne en commerciële toepassingen, kunt u verkrijgen bij MPEG LA, LLC. Zie
www.mpegla.com.
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