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1 Lees dit alvorens verder te gaan
1.1 Veiligheidsmaatregelen
Lees de veiligheidsmaatregelen zorgvuldig door om ervoor te zorgen dat de mobiele
telefoon correct gebruikt wordt.
Sla en gooi niet met de mobiele telefoon en doorboor deze niet.
Vermijd vallen, samendrukken en buigen van de mobiele telefoon.
Gebruik de mobiele telefoon niet in vochtige omgevingen zoals de
badkamer. Zorg ervoor dat de mobiele telefoon niet wordt
ondergedompeld of in vloeistof wordt gewassen.
Schakel de telefoon niet in als het niet is toegestaan mobiele
telefoons te gebruiken of als de telefoonstoring of gevaar kan
veroorzaken.
Gebruik de mobiele telefoon niet tijdens het rijden.
Volg de regels en voorschriften in ziekenhuizen en zorginstellingen
strikt op. Schakel de mobiele telefoon uit in de buurt van medische
apparatuur.
Schakel de mobiele telefoon uit in het vliegtuig. Het apparaat kan
storing op de regelapparatuur van vliegtuigen veroorzaken.
Schakel de mobiele telefoon uit in de buurt van elektronische
apparaten met hoge precisie. De telefoon kan de werking van deze
apparaten beïnvloeden.
Haal de mobiele telefoon of de accessoires niet uit elkaar. Alleen
gekwalificeerd personeel mag onderhoud aan de telefoon uitvoeren
en de telefoon repareren.
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Plaats de mobiele telefoon en de bijbehorende accessoires niet in
containers met een sterk elektromagnetisch veld.
Plaats geen magnetische opslagmedia in de buurt van de mobiele
telefoon. De gegevens op deze media kunnen worden gewist door
de straling van de telefoon.
Plaats de mobiele telefoon niet in omgevingen met hoge
temperaturen en gebruik de telefoon niet op locaties met
ontvlambare gassen, zoals een benzinestation.
Houd de mobiele telefoon en de bijbehorende accessoires uit de
buurt van kinderen. Laat kinderen de mobiele telefoon niet
gebruiken zonder begeleiding.
Gebruik alleen goedgekeurde accu's en opladers om het risico op
explosies te vermijden.
Wetten en voorschriften met betrekking tot het gebruik van
draadloze apparaten dienen te worden opgevolgd. Respecteer de
privacy en wettelijke rechten van anderen bij gebruik van het
draadloze apparaat.
Volg de relevante instructies van deze handleiding strikt op tijdens
gebruik van de USB-kabel. Bij het nalaten hiervan, kan de mobiele
telefoon of computer beschadigd raken.

1.2 Persoonlijke informatie en
gegevensbeveiliging
Het gebruik van bepaalde functies of toepassingen van derden op uw toestel kan tot
gevolg hebben dat uw persoonlijke informatie en gegevens verloren gaan of
beschikbaar worden voor anderen. Er worden verschillende maatregelen
aanbevolen om u te helpen uw persoonlijk en vertrouwelijke informatie te
beschermen.
• Bewaar uw toestel op een veilige plaats om te verhinderen dat onbevoegden er
gebruik van maken.
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• Schakel de schermvergrendeling van uw toestel in en creëer een wachtwoord of
ontgrendelpatroon om het te openen.
• Maak regelmatig backups van persoonlijke informatie op uw SIM/UIM- kaart,
geheugenkaart of toestel. Indien u een ander toestel aankoopt, zorg ervoor dat alle
persoonlijke informatie van uw oude toestel verwijderd is.
• Indien u zich zorgen maakt over virussen bij het ontvangen van berichten of e-mails
van een vreemde, verwijder deze dan zonder ze te openen.
• Indien u uw toestel gebruikt om op het internet te surfen, vermijd dan websites die
een risico kunnen vormen, om diefstal van uw persoonlijke gegevens te
verhinderen.
• Indien u gebruik maakt van diensten zoals WiFi of Bluetooth, stel dan voor deze
diensten wachtwoorden in om onbevoegde toegang te verhinderen. Wanneer
deze diensten niet gebruikt worden, schakel ze uit.
• Installeer of upgrade beveiligingssoftware en voer regelmatig een virusscan uit.
• Zorg ervoor dat u toepassingen van derden via een erkende bron aankoopt.
Gedownloade toepassingen van derden moeten gescand worden op virussen.
• Installeer beveiligingssoftware of patches uitgegeven door Huawei of
toepassingproviders (derden).
• Bepaalde toepassingen vereisen en verzenden plaatselijke informatie. Daarom
kan een derde uw plaatselijke gegevens delen.
• Uw toestel levert mogelijk detectie- en diagnostische informatie aan
toepassingproviders (derden). Deze gebruiken deze informatie om hun producten
en diensten te verbeteren.
• Indien u vragen hebt m.b.t. de beveiliging van uw persoonlijke informatie en
gegevens, neem dan contact op met mobile@huawei.com.

1.3 Wettelijke kennisgeving
Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2012. Alle rechten voorbehouden.
Geen enkel onderdeel van dit document mag worden gereproduceerd of verzonden,
in eender welke vorm of op eender welke manier, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Huawei Technologies Co., Ltd.
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Het product dat beschreven wordt in deze handleiding bevat mogelijk beschermde
software van Huawei Technologies Co., Ltd. en mogelijke licentiehouders. Klanten
mogen op geen enkele manier deze software reproduceren, verdelen, aanpassen,
ontleden, demonteren, decoderen, extraheren, reverse engineeren, leasen,
toewijzen of sublicentiëren, tenzij deze restricties verboden zijn door van kracht zijnde
wetten of zulke acties goedgekeurd zijn door de respectievelijke eigenaars van het
copyright.
Handelsmerken en vergunningen
,
en
zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken
van Huawei Technologies Co., Ltd.

WOW HD, SRS en het symbool
zijn handelsmerken van SRS Labs, Inc. WOW
HD technologie is gebruikt onder licentie van SRS Labs, Inc.
WOW HD™ verbetert de afspeelkwaliteit van audio aanzienlijk, waardoor men een
dynamische 3D-ervaring verkrijgt met diepe en rijke bastonen en zuiverheid met hoge
frequentie.
Android is een handelsmerk van Google Inc.
Andere handelsmerken, namen van producten en bedrijven die in dit document
vernoemd worden, zijn het eigendom van de respectievelijke eigenaars.
Informatiebericht
Bepaalde functies van het product en de accessoires die hierin worden beschreven,
zijn afhankelijk van de geïnstalleerde software, mogelijkheden en instellingen van het
plaatselijke netwerk en zijn daardoor mogelijk niet actief of beperkt door operators van
plaatselijke netwerken of netwerkserviceproviders. Daarom stemmen de
beschrijvingen in dit document mogelijk niet exact overeen met het product of de
accessoires die u hebt aangekocht.
Huawei Technologies Co., Ltd. behoudt het recht om enige informatie of specificatie
in deze handleiding te wijzigen of aan te passen zonder enige voorafgaande
kennisgeving en aansprakelijkheid.
Verklaring m.b.t. software van derden
Huawei Technologies Co., Ltd. is geen eigenaar van het intellectuele eigendom van
de software van derden en van toepassingen die bij dit product worden geleverd.
Therefore, Huawei Technologies Co., Ltd. geeft geen enkele vorm van garantie voor
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deze software en toepassingen van derden. Noch zal Huawei Technologies Co., Ltd.
ondersteuning bieden aan klanten die gebruik maken van deze software en
toepassingen van derden, noch zal zij verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor de
functies van deze software en toepassingen van derden.
Diensten van software en toepassingen van derden kunnen op elk ogenblik
onderbroken of stopgezet worden. Huawei Technologies Co., Ltd. garandeert niet dat
enige inhoud of dienst gehandhaafd zal worden tijdens de beschikbaarheid ervan.
Serviceproviders bieden inhoud en diensten aan via netwerk- of transmissietools
buiten de controle van Huawei Technologies Co., Ltd. Tot de hoogst toegelaten
wettelijke graad wordt expliciet verklaard dat that Huawei Technologies Co., Ltd. geen
compensatie zal bieden of aansprakelijk zal zijn voor diensten die worden
aangeboden door serviceproviders (derden), of voor de onderbreking of stopzetting
van inhoud of diensten van derden.
Huawei Technologies Co., Ltd. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de
wettelijkheid, kwaliteit of enige andere aspecten van enige software die op dit product
geïnstalleerd is, of voor enige inhoud van derden, zoals teksten, beelden, video's of
software, die op het toestel wordt gedownload of geupload. Klanten zijn
verantwoordelijk voor het risico van alle gevolgen, inclusief incompatibiliteit tussen de
software en dit product, als gevolg van de installatie van software of het uploaden of
downloaden van inhoud van derden.
Dit product maakt gebruik van het open-source Android™ platform. Huawei
Technologies Co., Ltd. heeft nodige aanpassingen uitgevoerd aan dit platform.
Daarom is het mogelijk dat dit product niet alle functies ondersteunt die ondersteund
worden door het standaardplatform van Android en is het mogelijk niet compatibel
met software van derden. Huawei Technologies Co., Ltd. is niet aansprakelijk voor
enig zulke situatie.
GARANTIEVRIJWARINGSCLAUSULE
DE INHOUD VAN DEZE HANDLEIDING WORDT "AS IS" GELEVERD. TENZIJ
VEREIST DOOR VAN KRACHT ZIJNDE WETTEN, WORDT ER GEEN ENKELE
GARANTIE GEGEVEN, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS,
INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GEÏMPLICEERDE GARANTIES
VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD
DOEL, MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID,
BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DEZE HANDLEIDING.
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BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
TOT DE MAXIMAAL WETTELIJK TOEGELATEN GRAAD ZAL HUAWEI
TECHNOLOGIES CO., LTD. IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR
ENIGE BIJZONDERE, INCIDENTELE, ONRECHTSTREEKSE OF
CONSEQUENTIËLE SCHADE OF VERLIES VAN WINST, KLANDIZIE,
INKOMSTEN, GEGEVENS, GOODWILL OF VERWACHTE BESPARINGEN.
DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID (DEZE BEPERKING IS NIET VAN
TOEPASSING OP DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSOONLIJK LETSEL
VOOR ZOVER DE WET ZULKE BEPERKING VERBIEDT) VAN HUAWEI
TECHNOLOGIES CO., LTD. ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN HET
PRODUCT DAT BESCHREVEN WORDT IN DIT DOCUMENT ZAL BEPERKT
ZIJN TOT HET BEDRAG DAT KLANTEN BETAALDEN VOOR DE AANKOOP
VAN DIT PRODUCT.
Import- en Exportwetgeving
Klanten zullen de van kracht zijnde export- en importwetten en richtlijnen naleven en
verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen van alle nodige overheidsvergunningen en
licenties voor de export, herexport of import van het product dat beschreven wordt in
deze handleiding, inclusief de software en technische gegevens.

2 Van Start gaan
Alle afbeeldingen in deze handleiding zijn enkel ter referentie. De display van uw
toestel kan verschillen van degene die hier zijn beschreven, afhankelijk van de
softwareversie.

2.1 Belangrijkste functies binnen
handbereik
• Houd dit ingedrukt om uw mobiele telefoon aan te zetten.
• Wanneer uw mobiele telefoon aan is gezet, drukt u langdurig op de
knop om het optiemenu weer te geven van waaruit u de mobiele
telefoon uit kunt zetten of via snelkoppelingen acties kunt uitvoeren.
• Druk om het scherm te vergrendelen als uw mobiele telefoon actief is.
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Tik om het menu op een actief scherm te openen.
• Tik om terug te keren naar het Startscherm.
• Druk langdurig om recent gebruikte applicaties weer te geven.
• Tik om naar het vorige scherm terug te keren of de door u gebruikte
applicaties af te sluiten.
• Tik op om het toetsenbord te verbergen.
Tik om te zoeken naar inhoud op uw mobiele telefoon, of op het web
met gebruik van Google.

2.2 Belangrijke informatie over de batterij
• Als de batterij gedurende langere tijd niet is gebruikt kan het wellicht zo zijn dat u
uw mobiele telefoon niet direct aan kunt zetten nadat u het opladen van de batterij
bent gestart. Laat de batterij een paar minuten laden met het toestel uitgeschakeld
alvorens te proberen het toestel opnieuw in te schakelen.
• Hoe langer ze in gebruik is, hoe sneller de prestaties van de batterij zullen afnemen,
ze zal bovendien niet zo lang opgeladen blijven als in nieuwstaat. Als de
batterijduur aanzienlijk korter wordt dan voorheen nadat deze juist is opgeladen,
vervangt u de batterij door een nieuwe van hetzelfde type. .
• Het gebruik van dataservices verhoogt het stroomverbruik van het toestel en zal
daarom de gebruiksduur van de telefoon tussen laadbeurten verkorten.
• De tijd die nodig is om de batterij op te laden is afhankelijk van de
omgevingstemperatuur en van hoe oud de batterij reeds is.
• Wanneer de batterij bijna leeg is, zal de telefoon u waarschuwen d.m.v. een
bericht. Als de batterij bijna leeg is zal uw telefoon zichzelf automatisch
uitschakelen.

2.3 Energietips
Hoe lang de accu werkt, is afhankelijk van het netwerk waarmee je een verbinding
maakt en hoe je je mobiele telefoon gebruikt.
Probeer het volgende om accuvoeding te besparen:
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• Als u geen 3G-diensten nodig hebt, stelt u uw mobiele telefoon in om te verbinden
met een 2G-netwerk:
• Wanneer uw toestel niet in gebruik is, schakel de achtergrondverlichting uit.
• Verminder de tijdsduur alvorens de achtergrondverlichting wordt uitgeschakeld.
• Verlaag de helderheid van het scherm.
• Zet Bluetooth uit als u dit niet gebruikt. Maak uw telefoon alleen zichtbaar voor
andere Bluetooth-apparaten wanneer u een Bluetooth-verbinding wilt maken:
• Zet Wi-Fi uit als u dit niet gebruikt.
• Schakel uw telefoonverbinding met GPS-satellieten uit als u de verbinding niet
gebruikt:
• Verlaag het volume.
• Sluit programma's die veel energie verbruiken als u deze niet gebruikt.
• Schakel de gegevensservice uit.

2.4 Uw mobiele telefoon in- of
uitschakelen
2.4.1 Uw Mobiele telefoon aanzetten
Druk op

en houd deze vast .

Als u uw mobiele telefoon met een pincode heeft beveiligd, vul deze dan in
voordat u uw mobiele telefoon gebruikt.

2.4.2 Uw mobiele telefoon instellen
De eerste keer dat u uw mobiele telefoon aanzet, verschijnt een installatie-wizard met
instructies om uw telefoon in te stellen.
De setup wizard helpt u om:
• Uw account aan te maken of uzelf daarop in te loggen.
• Eerste beslissingen te nemen over hoe u uw mobiele telefoon wilt gebruiken.

2.4.3 Uw mobiele telefoon uitschakelen
1. Druk op
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en houd deze vast om het optiemenu weer te geven.

2. Tik op Uitschakelen.
Als Snel opstarten is ingeschakeld, zal de mobiele telefoon in slaapstand gaan.
Als Snel opstarten is uitgeschakeld, tik dan op OK om de telefoon uit te zetten.

2.4.4 Snel opstarten aanzetten
1. Tik op

> Instellingen.

2. Tik op de Snel opstarten.
Niet aanzetten Snel opstarten wanneer u in een vliegtuig zit.

2.4.5 Uw mobiele telefoon opnieuw aanzetten
1. Druk op

en houd deze vast om het optiemenu weer te geven.

2. Tik op Start opnieuw op.
3. Tik op OK.

2.5 Het touchscreen gebruiken
2.5.1 Acties van het touchscreen
• Tik: Tik met uw vinger om een item te selecteren, een selectie te bevestigen of om
een toepassing te starten.
• Tikken en vasthouden: Tik met uw vinger op een item en houd het ingedrukt
totdat uw mobiele telefoon reageert. Voorbeeld: om het optiemenu voor het actieve
scherm te openen, tikt u op het scherm en houdt u het ingedrukt totdat het menu
wordt weergegeven.
• Schuiven: Beweeg uw vinger verticaal of horizontaal over het scherm.
• Slepen: Houd het gewenste item ingedrukt met uw vinger. Om een item te
verplaatsen, sleept u het naar een willekeurige plek op het scherm. U kunt een
pictogram slepen om het te verplaatsen of te verwijderen.

2.5.2 Het scherm van uw mobiele telefoon draaien
De oriëntatie van de meeste schermen zal wijzigen wanneer u de telefoon draait.
Op het startscherm, tik op

> Instellingen > Weergave > Scherm autom.
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draaien om deze functie uit te schakelen.

2.6 Het beeldscherm blokkeren en
deblokkeren
2.6.1 Het vergrendelen van het scherm
• Wanneer je telefoon is ingeschakeld, druk je op
om het scherm te
vergrendelen. Wanneer het beeldscherm vergrendeld is, kunt u nog steeds
berichten en oproepen ontvangen.
• Als uw telefoon langdurig inactief is, wordt het scherm automatisch vergrendeld.

2.6.2 Het scherm ontgrendelen
1. Druk op

om het scherm te activeren.

2. Sleep het ontgrendelpictogram naar het kleine geopende slot, en het scherm wordt
ontgrendeld.

Als u een patroon heeft ingesteld voor het ontgrendelen van het scherm zult u
worden gevraagd het patroon op het scherm te tekenen om het te ontgrendelen.
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2.7 Startscherm
10:23

Meldingenbalk:
Geeft meldingen en telefoonstatuspictogrammen
weer. Schuif omlaag om het meldingenpaneel
te openen.
Weergavegebied:
Hoofdscherm van de telefoon.

Tik hierop om al je toepassingen te bekijken.

Snelkopp.

Tik op een snelkoppeling en houd deze vast totdat de mobiele telefoon trilt om
de snelkoppeling vervolgens naar uw gewenste locatie te slepen of naar de
prullenbak te verplaatsen. U kunt een pictogram ook vanaf een ander gedeelte
van het scherm naar de positie van de snelkoppeling slepen.

2.7.1 Melding- en Statuspictogrammen
Signaalsterkte

Geen signaal

Verbonden met mobiel
HSDPA-netwerk

HSDPA in gebruik

Verbonden met GPRS
mobiele netwerk

GPRS in gebruik

Verbonden met EDGE
mobiele netwerk

EDGE in gebruik

Verbonden met 3G
mobiele netwerk

3G in gebruik

11

talk
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Roaming

Vliegmodus

Bluetooth aan

Ontvangt
locatiegegevens van
GPS

Trillingmodus

Alarm ingeschakeld

Bellen gedempt

Beltoon onderdrukt

Batterij vol

Batterij wordt geladen

Batterijspanning extreem
laag

Aankomende activiteit

Bezig met bellen

Gemiste oproep

Nieuwe e-mail

Nieuwe e-mail van Gmail

Nieuw tekstbericht

Probleem met aflevering
tekst of multimediabericht

Nieuw chatbericht

Nieuwe voicemail

Open Wi-Fi netwerk
beschikbaar

Verbonden met een PC

Bezig met uploaden

Bezig met downloaden

Telefoon opslagruimte is
bijna op

Aanmeld- of
synchronisatieprobleem

Voorbereiden van de
microSD kaart

Meer niet weergegeven
meldingen

Bezig met
synchroniseren
gegevens

Synchronisatie mislukt

Mobiele Wi-Fi-hotspot
aan

USB tethering aan

Verbonden met een VPN

Verbinding met een VPN
verbroken

2.7.2 Meldingenpaneel
Uw mobiele telefoon toont een melding wanneer u een nieuw bericht ontvangt of
wanneer er binnenkort een afspraak geplande staat. Het meldingenpaneel informeert
u ook over alarmen en instellingen. Open het meldingenpaneel om uw
netwerkprovider te zien, of een bericht, herinnering, of melding van een afspraak.
Het berichtenpaneel openen
1. Wanneer?er een nieuw berichtpictogram op de berichtenbalk verschijnt, plaatst u
uw?vinger op de berichtenbalk en veegt u naar beneden om het
berichtenpaneel?te openen.
2. Op het paneel kunt u:
• op een melding tikken om de betreffende toepassing te openen.
• Raak het kruisje aan (×) om alle mededelingen te wissen
Het meldingenpaneel sluiten
Houd de onderkant van het paneel ingedrukt. Tik daarna omhoog om te sluiten.
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2.7.3 Andere onderdelen van het Startscherm bekijken
10:23

Schuif je vinger naar links of
rechts over het startscherm.

10:23

Druk op
om miniaturen van
het startscherm en de
uitbreidingen te zien.

2.7.4 Het startscherm personaliseren
Een nieuw startscherm-item toevoegen
1. Tik op het Startscherm op

om de lijst met applicaties weer te geven.

2. Druk op applicatiepictogram en houd het vast, en sleep het pictogram vervolgens
naar een leeg gedeelte op het Startscherm.
Een Startschermonderdeel verplaatsen
1. Tik op het onderdeel op het Startscherm dat u wilt verplaatsen en houd dit vast
totdat uw mobiele telefoon trilt.
2. Sleep zonder uw vinger op te tillen het item naar de gewenste positie op het
scherm en laat deze los.
Een pictogram van het Startscherm verwijderen
1. Tik op een onderdeel op het Startscherm dat u wilt verwijderen en houd dit vast
totdat uw mobiele telefoon trilt.
2. Sleep zonder uw vinger op te tillen het item naar de prullenbak. Wacht totdat het
onderdeel en de prullenbak rood worden.
3. Laat het onderdeel los.

14

2.7.5 Service snelkoppelingen
1. Open de meldingenbalk.
2. Tik bovenin het scherm op
Je kunt ook tikken op
of uit te zetten.

om dataservices aan of uit te zetten.
,

,

of

om de bijbehorende services aan

2.7.6 De achtergrond wijzigen
1. Tik op het Startscherm op touch

> Achtergrond.

2. Tik op de volgende menu-items om een afbeelding te selecteren en deze in te
stellen als achtergrond:
• Galerij
• Live achtergronden
• Achtergronden

2.8 Toepassingenscherm
De lijst Toepassingen bevat pictogrammen voor alle toepassingen op je telefoon. Als
je de toepassingenlijst wilt openen, tik je op het startscherm op

.

2.8.1 Pictogrammen in het applicatiescherm verplaatsen
1. Tik in het applicatiescherm op

.

2. Houd het pictogram aangetikt dat u in het applicatiescherm wilt verplaatsen.
3. Sleep het pictogram zonder uw vinger op te tillen naar de gewenste positie op het
scherm en laat het vervolgens los.
Als u nog meer pictogrammen wilt verplaatsen, herhaalt u stap 2 en 3.
4. Tik op

of

om op te slaan.
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2.9 Een microSD kaart gebruiken
2.9.1 De microSD-kaart als USB-massaopslag gebruiken
Om al uw favoriete muziek en foto's vanaf uw pc naar de microSD- kaart van uw
mobiele telefoon over te zetten, moet u de microSD-kaart instellen als massaopslag.
1. Sluit je mobiele telefoon via de USB-kabel op je pc aan. Uw pc zal de MicroSDkaart herkennen als verwisselbare schijf.
2. Open de meldingenbalk en tik vervolgens op USB verbonden.
3. Tik op USB-opslag inschakelen in het dialoogvenster dat wordt geopend om te
bevestigen dat je bestanden wilt overzetten.
U kunt nu bestanden vanaf uw computer naar de microSD-kaart van uw mobiele
telefoon overzetten.
Wanneer u microSD-kaart als USB-massaopslag is ingesteld, gebruikt uw
mobiele telefoon deze kaart niet als geheugenruimte. Zorg ervoor dat u bij het
loskoppelen van de USB (uw telefoon) de juiste procedures gebruikt, na het
verzenden van de bestanden.

3 Bellen...
Om te bellen, kunt u een telefoonnummer kiezen met de nummertoetsen of op een
nummer tikken in uw lijst met contactpersonen, op een webpagina of in andere
documenten. Wanneer u in gesprek bent, kunt u andere inkomende oproepen
beantwoorden of ze naar uw voicemail doorsturen. U kunt ook telefoongesprekken
met meerdere deelnemers voeren.

3.1 Het starten van een oproep
Als u een oproep wilt starten, kunt u de toepassing Telefoon gebruiken of een
nummer selecteren in Personen.
Tijdens een gesprek kunt u tikken op
om de andere functies te gebruiken. Om
naar het oproepscherm terug te keren, schuift u de meldingenbalk omlaag en tikt u op
Huidige oproep.
Pas op dat u de microfoon aan de onderkant van uw telefoon niet blokkeert als
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u wilt dat de andere deelnemers aan het gesprek u kunnen horen.

3.1.1 Bellen met de Telefoon Applicatie
1. Tik op het Startscherm op
weergegeven, tikt u op

> Telefoon. Als de kiesnummers niet worden
.

2. Vul het telefoonnummer in.
3. Tik op

om de oproep te starten.

Tik tijdens een oproep op
het?toetsenblok.

om de andere nummers in te vullen op

3.1.2 Een oproep starten vanuit Personen
1. Tik op het Startscherm op

> Telefoon.

2. Tik op
om de op uw mobiele telefoon opgeslagen contactpersonen weer te
geven. Selecteer een contactpersoon om te bellen.

3.1.3 Bellen vanaf het gesprekkenlogboek
1. Tik op het Startscherm op
> Telefoon en tik vervolgens op
gesprekkenlogboek te openen.
2. Tik op

om?het

rechts van een logboekregel om dat nummer te kiezen.

3.2 Een oproep beantwoorden of
weigeren
3.2.1 Een inkomende oproep beantwoorden
Wanneer je een oproep ontvangt, wordt het scherm Incoming Call geopend. Indien u
het nummer van de beller eerder hebt opgeslagen in Personen, dan worden de
naam en het nummer van de beller weergegeven. Indien het nummer van de beller
niet werd opgeslagen in Personen, dan wordt het nummer van de beller
weergegeven.
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Sleep de

naar rechts om de oproep te beantwoorden.

3.2.2 Een oproep beëindigen
Tijdens een oproep, touch

to hang up.

3.2.3 Een binnenkomende oproep weigeren
Sleep

naar links om de oproep te weigeren.

U kunt ook
naar het berichtenpictogram slepen om de oproep te weigeren
en een bericht naar de beller te sturen.
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3.3 Andere handelingen tijdens een
oproep
3.3.1 Een conferentiegesprek voeren
Als u een nieuwe oproep krijgt terwijl u al aan het bellen bent, kunt u de tweede oproep
toevoegen aan de eerste oproep met wie u in gesprek bent. Deze functie staat
bekend als conference call. U kunt ook een conferentiegesprek voor meerdere
bellers instellen.
Neem contact op met uw serviceprovider om te vragen of
conferentiegesprekken worden ondersteund en, indien ja, met hoeveel
deelnemers.
1. Om een conferentiegesprek te starten, kiest u het nummer van de eerste
deelnemer. Nadat u met de eerste deelnemer bent verbonden, houdt u de
verbinding geopend en tikt u op

.

2. Vul het telefoonnummer in van de volgende persoon die u wilt uitnodigen voor het
, of selecteer iemand vanaf?uw
of
. De eerste
gesprek en tik op
deelnemer wordt automatisch in de wacht gezet terwijl u dit doet.
3. Tik op
wanneer u met de tweede persoon bent verbonden, om het
conferentiegesprek te beginnen.
4. Om het conferentiegesprek te beëindigen en de verbinding met iedereen te
verbreken, tikt u op

.

3.3.2 Schakelen tussen oproepen
Als u een nieuwe oproep krijgt terwijl u al aan het bellen bent, kunt u tussen de twee
oproepen schakelen.
1. Terwijl u met de eerste oproep bezig bent en de tweede oproep binnenkomt,
beantwoordt u de binnenkomende oproep, en tikt u vervolgens op

.

2. De tweede oproep wordt in de wacht geplaatst en u bent weer verbonden met de
eerste oproep.
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3.4 Gebruik van het gesprekkenlogboek
Het gesprekkenlogboek bevat een overzicht van oproepen die door u zijn gekozen,
ontvangen en gemist. U kunt het gesprekkenlogboek gebruiken om een recent
gebeld nummer snel te vinden of een nummer vanaf het gesprekkenlogboek aan uw
contactenlijst toe te voegen.

3.4.1 Een vermelding toevoegen aan Personen
1. Tik op het Startscherm op
2. Tik op

> Telefoon.

om het gesprekkenlogboek weer te geven.

3. Tik op de vermelding die u wilt toevoegen aan uw Personen.
4. Tik op Toevoegen aan contacten.
5. Tik op NIEUW CONTACT MAKEN of blader door de lijst met contactpersonen en
tik op de naam van een bestaande contactpersoon om een nummer aan deze
contactpersoon toe te voegen.

3.5 Gesprekken registreren
Tijdens een oproep:
1. Tik op

> Opnemen om de opname te starten.

2. Tik op

> Opname stoppen om de opname te beëindigen.

Indien beschikbaar zullen oproepopnames opgeslagen worden op de microSDkaart; indien deze niet beschikbaar is, worden ze opgeslagen in het
telefoongeheugen. Normaliter worden oproepopnames opgeslagen in de map
record in de hoofdmap.
Indien de oproep wordt beëindigd tijdens een opname, zal de opname
automatisch gestopt en opgeslagen worden.

3.6 De vliegtuigmodus gebruiken
Op sommige locaties is het noodzakelijk om de draadloze verbindingen van uw
telefoon uit te schakelen. Het uitzetten van je telefoon, kunt u deze ook in
Vliegmodus zetten.
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1. Houd

ingedrukt.

2. Tik op Vliegmodus in het optiemenu.

4 Personen
Met het Personen programma kunt u de informatie, zoals telefoonnummers en
adressen van uw contactpersonen, opslaan en beheren. Nadat u de
contactgegevens?op uw mobiele telefoon heeft opgeslagen, heeft u gemakkelijk
toegang tot de mensen met wie u wilt communiceren.

4.1 Openen van dePersonentoepassing
Tik op het Startscherm op

> Personen om de applicatie Personen .

• Als u nog geen contactpersonen op uw mobiele telefoon heeft toegevoegd, tikt u
op

om een contactpersoon aan te maken.

• Contactpersonen die al zijn opgeslagen op uw mobiele telefoon worden in
alfabetische volgorde weergegeven in een lijst waar u door kunt bladeren.

4.2 Contactpersonen vanaf een SIMkaart importeren
1. Tik in de lijst met contactpersonen op touch

> Contactpersonen beheren.

2. Tik op Kopiëren vanaf SIM-kaart.
3. Wacht tot de inhoud van de SIM-kaart wordt geladen. Tik op één contactpersoon
om deze afzonderlijk op uw mobiele telefoon te importeren, of tik op ALLES
SELECT. om?alle relaties naar uw mobiele telefoon te importeren.
4. Tik op KOPIËREN.
5. Als u meer dan één account op uw telefoon heeft, tikt u op de account waarin u de
contactpersonen wilt importeren.

4.3 Een contactpersoon toevoegen
1. Tik in de lijst met contactpersonen op

.
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2. Vanaf het geopende scherm maakt u een contactpersoon aan op uw mobiele
telefoon, SIM-kaart of uw account. Voeg een nieuwe account toe als u deze nog
niet heeft.
3. Vul de naam van de contactpersoon in en voeg vervolgens gedetailleerde
informatie toe, zoals telefoonnummers en adres.
4. Tik op GEREED om de contactgegevens op te slaan.

4.4 Een contactpersoon aan uw
favorieten toevoegen
Kies een contactpersoon en tik op de ster rechts van de naam van de
contactpersoon. Zodra het
pictogram is gemarkeerd, bevindt de contactpersoon
zich in het overzicht met uw favorieten.

4.5 Een contactpersoon zoeken
1. Tik in de lijst met contactpersonen op

.

2. Vul de naam van de contactpersoon in naar wie u op zoek bent. Terwijl u aan het
intikken bent, verschijnen contactpersonen met overeenkomende namen onder
het zoekveld.

4.6 Het Bewerken van een
Contactpersoon
U kunt te allen tijde wijzigingen aanbrengen in de informatie die u voor een
contactpersoon heeft opgeslagen.
1. Tik in de lijst met contactpersonen op de contactpersoon waarvan u de details wilt
bewerken en tik vervolgens op

.

2. Tik op de categorie van contactgegevens die u wenst aan te passen: naam,
telefoonnummer, e-mailadres, of andere informatie die u eerder heeft opgenomen.
3. Breng de gewenste wijzigingen in de contactgegevens aan en tik vervolgens op
GEREED. Om al uw wijzigingen te annuleren, tikt u op
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> Annuleren.

4.7 Communiceren met uw
contactpersonen
U kunt ook details openen om een overzicht te krijgen van alle manieren waarop u
met die contactpersoon kunt communiceren. Dit gedeelte beschrijft hoe u kunt
communiceren met een contactpersoon als u deze in uw lijst met contactpersonen
bekijkt.

4.7.1 Quick Contact for Android gebruiken
1. Tik op de afbeelding van de contact of het afbeeldingenlijstje (als je geen afbeelding
voor de contact hebt ingesteld) voor het openen van Quick Contact for Android.
2. Tik op het pictogram voor de wijze waarop je met de contact wilt communiceren.
De pictogrammen die beschikbaar zijn, zijn afhankelijk van de informatie die u
hebt ingevoerd voor de contactpersoon, de toepassingen op uw telefoon en de
accounts die u hebt.

4.7.2 Communiceren met een contactpersoon
1. Tik in de lijst met contactpersonen op een contactpersoon met wie u wilt
communiceren.
2. Op het detailscherm van de contactpersoon kunt u op een van de volgende
manieren met de contactpersoon communiceren:
• Tik op het telefoonnummer om te bellen.
• Tik op het e-mailadres om een e-mail te verzenden.
• Tik op

om een tekstbericht te verzenden.

4.8 Een contactpersoon verwijderen
1. Tik in de lijst met contactpersonen op de contactpersoon die u wilt verwijderen en
tik vervolgens op

> Verwijderen.

2. Tik op OK om te bevestigen dat u de contactpersoon wilt verwijderen.
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4.9 Synchroniseren en back-up maken
van contactpersonen
Je kunt van je contactpersonen in je telefoon een back-up maken op je microSDkaart, of contacten synchroniseren met een server met behulp van je Googleaccount.

4.9.1 Een microSD-kaart gebruiken om een back-up te maken
van contactpersonen
Een back-up van contactpersonen maken
1. Tik in de lijst met contactpersonen op

> Contactpersonen beheren.

2. Tik in het weergegeven menu op Exporteren naar opslag.
Na het tikken Exporteren naar opslag, wordt een bericht weergegeven om de
opslaglocatie van het .vcf-bestand, waar uw contactpersonen naar toe worden
geëxporteerd, te tonen.
3. Tik op OK om de informatie van uw contactpersonen van uw telefoon naar de
geïnstalleerde microSD-kaart te exporteren.
U kunt de .vcf-bestanden waarvan u een back-up op uw microSD-kaart hebt staan,
kopiëren naar uw computer.
Contactpersonen herstellen
1. Tik in de lijst met contactpersonen op

> Contactpersonen beheren.

2. Tik op Importeren uit opslag in het weergegeven menu.
Als er meer dan één.vcf-bestanden op je microSD- kaart aanwezig zijn, kun er één,
meerdere of ze allemaal herstellen.

4.9.2 Een Google-account gebruiken voor het synchroniseren
van contactpersonen
Je kunt je contactpersonen synchroniseren met je Google-account. Kijk voor meer
informatie in De synchronisatie-instellingen van de account wijzigen.
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4.10 Beheer van Groep
4.10.1 Een groep aanmaken
1. Tik op het Startscherm op
2. Tik op

> Personen en tik vervolgens op

.

in het groepenoverzicht.

3. Vul de naam in die u aan een groep wilt toekennen.
4. Tik op GEREED om de groep op te slaan.
U kunt alleen contactpersonen aan een groep toevoegen die zijn opgeslagen in
het telefoongeheugen.

4.10.2 Een groep bewerken
U kunt altijd wijzigingen aanbrengen in de informatie die u voor een groep heeft
opgeslagen.
1. Tik in de groepenlijst op de groep waarvan u de details wilt bewerken en tik
vervolgens op

> Bewerken.

2. Breng de gewenste wijzigingen in de groepsgegevens aan, en tik vervolgens op
GEREED. Om alle wijzigingen die u in de groepsgegevens heeft gemaakt te
annuleren, tikt u op

> Annuleren.

4.10.3 Een contactpersoon aan uw groepen toevoegen
Tik op het scherm met de groepen op
te voegen en tik op LID TOEVOEGEN.

. Selecteer de contactpersoon die u wil toe

U kunt alleen contactpersonen toevoegen die zijn opgeslagen in een groep in
uw telefoongeheugen. U kunt geen contactpersonen toevoegen die zijn
opgeslagen op uw SIM/UIM-kaart.

4.11 Contactpersonen samenvoegen en
scheiden
U kunt dubbele contactpersonen hebben als u relaties importeert door:
• een account toe te voegen, zoals een Gmail-account.
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• sociale netwerkdiensten zoals Facebook of Twitter te gebruiken.
• Andere methodes, zoals de uitwisseling van e-mails, te gebruiken.
Voeg twee of meer contactpersonen samen tot één contactpersoon om duplicatie te
voorkomen.
Beschikbaarheid van Facebook of Twitter kan variëren afhankelijk van uw land
of provider. Gebruik ze met inachtneming van lokale wetten en regelgeving.

4.11.1 Contactpersonen samenvoegen
1. Op het hoofdscherm, tik op

> Personen.

2. Tik op een dubbele contactpersoon.
3. Tik op Beheren aangesloten contacten. en vervolgens op Contact toevoegen
4. Selecteer de samen te voegen contactpersoon om twee dubbele contactpersonen
met elkaar te combineren.
De twee contactpersonen worden samengevoegd en weergegeven als één
contactpersoon. Tik op de weer te geven contactpersoon om de samengevoegde
gegevens te bekijken. U ziet nu dat de contactpersoon samengevoegd is uit twee
contactpersonen. U kunt ook meer dan twee contactpersonen combineren.

4.11.2 Contactpersonen scheiden
Als er ten onrechte contactgegevens uit verschillende bronnen zijn samengevoegd,
kun je de contactpersonen van elkaar scheiden.
1. Op het hoofdscherm, tik op

> Personen.

2. Tik op de contactpersoon die je wilt scheiden.
3. Tik op Beheren aangesloten contacten..
4. Selecteer de contactpersoon die verwijderd moet worden uit het gecombineerde
contact.
Het gecombineerde contact wordt vervolgens verdeeld in twee contactpersonen die
afzonderlijk worden weergegeven in Personen.

4.12 Contactpersonen verzenden
U kunt contactgegevens als een .vcf-bestand via Bluetooth of e-mail versturen.
1. Selecteer een contactpersoon uit de list met contactpersonen.
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2. Tik op

> Delen.

3. Selecteer uw gewenste methode om de relaties die u heeft geselecteerd te
versturen, bijvoorbeeld via Bluetooth of e-mail.

5 Gebruik van schermtoetsenbord
5.1 Het toetsenbord weergeven
Gebruik het toetsenbord op het scherm om tekst in te vullen. Het toetsenbord wordt
automatisch weergegeven wanneer u bepaalde applicaties actief heeft. Zo niet, tik
dan op een tekstveld

om het toetsenbord te openen.

5.1.1 Het kiezen van een invoermethode
1. Wanneer het toetsenbord wordt weergegeven, wordt het toetsenbordpictogram
weergegeven op de berichtenbalk. Veeg de berichtenbalk naar beneden om het
berichtenpaneel te openen.
2. Tik op Invoermethode selecteren.
3. Kies de gewenste invoermethode.
U kunt ook de standaard invoermethode veranderen. Om dat te doen, tikt u op
> Instellingen > Taal en invoer > Standaard op het Startscherm, en selecteert u
een invoermethode.
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5.1.2 Het Android-toetsenbord gebruiken
1

2

3

q w e r

4

5

6

7

t y u i

a s d f g h j

8

9

o p

k l

z x c v b n m

0

Tik hierop om een teken links
van de cursor te wissen.
Houd dit aangetikt om alle tekens
links van de cursor te wissen.

?123

Tik hierop om een spatie in te voegen.
Tik hierop om een invoermethode te kiezen.
Tik hierop om teksten met spraak in te voeren.
Tik en houd de toetsen vast met … op deze manier
om meer functies te gebruiken.
Wijzigen van tekstmodus naar symbool-/cijfermodus.
Tik eenmaal om de volgende letter als hoofdletter te typen.
Tik tweemaal om alle letters als hoofdletter te typen

De indeling van het toetsenbord kan enigszins afwijken, afhankelijk van het veld
waar u tekst invult. De vorige afbeelding is alleen bedoeld ter referentie.
Tik op het Startscherm
> Instellingen > Taal en invoer op
naast
Android-toetsenbord tik vervolgens op Sleutel voor spraakinvoer om de
spraakinvoer aan of uit te zetten.

5.1.3 Het gebruik van het horizontale toetsenbord
Als u het toetsenbord ongemakkelijk of lastig te gebruiken vindt kunt u uw telefoon
zijwaarts houden. Het scherm zal het toetsenbord nu horizontaal weergeven,
waardoor u meer ruimte hebt.

5.2 De Instellingen van uw toetsenbord
aanpassen
1. Tik op het Startscherm op
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> Instellingen > Taal en invoer.

2. In TOETSENBORD EN INVOERMETHODEN tikt u op
invoermethode om de invoermethode aan te passen.

naast een

6 Berichten
De Berichten toepassing zorgt ervoor dat u tekstberichten (SMS) en
multimediaberichten (MMS) kunt uitwisselen met iedereen die een telefoon met SMS
of MMS mogelijkheid bezit. Met de toepassing E-mail kunt u e-mails verzenden en
ontvangen.

6.1 SMS en MMS
6.1.1 Openen van de Berichten
Tik op

> Berichten.

6.1.2 Een tekstbericht opstellen en verzenden
1. Tik op

> Berichtenen vervolgens op

.

2. Vul in het veld een telefoonnummer of contactnaam inNaar of tik op
contactpersoon te selecteren in Personen.

om een

Terwijl u het telefoonnummer of de naam van de contactpersoon invoert, geeft
de telefoon mogelijke matches met uw contactpersonen weer. Selecteer een
contactpersoon uit de lijst met mogelijke matches of ga door met invoeren.
Nadat u een contactpersoon selecteert of klaar bent met de invoer, kunt u nog
een ontvanger invoeren.
3. Tik op het invoerveld om te beginnen met het opstellen van uw bericht.
4. Wanneer u klaar bent om het bericht te verzenden, tikt u op
.
Verzonden en ontvangen berichten zullen in een berichtenthread en gegroepeerd in
een conversatie worden weergegeven.

6.1.3 Een multimediabericht opstellen en versturen
U kunt multimediaberichten gebruiken om de dagelijkse communicatie heel speciaal
te maken. U kunt een boodschap opnemen en deze versturen als een
geluidsbestand, "Happy Birthday" zingen en deze naar een vriend sturen, of u
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verstuurt een diavoorstelling van foto's?van een speciale gebeurtenis. De
mogelijkheden zijn oneindig.
1. Tik op

> Berichtenen vervolgens op

.

2. Vul in het veld een telefoonnummer in Naar of tik op
te selecteren in Personen.

om een contactpersoon

3. Tik op het invulveld om te beginnen met het opstellen van uw bericht.
Als u een smiley wilt invoeren, touch

en vervolgens op Smiley invoegen.

4. Voer de volgende stappen uit om een tekstbericht te converteren in een
multimediabericht:
• Tik op
> Onderwerp toevoegen om het berichtonderwerp toe te
voegen. Uw mobiele telefoon staat nu in multimediaberichtmodus.
• Tik op
om een foto-, een geluidsbestand, of een videoclip aan de
boodschap toe te voegen.
5. Wanneer u klaar bent om het bericht te verzenden, tikt u op

.

U kunt een mediabestand (muziek, video, of foto) selecteren en verstuurt deze
als bijlage in een multimediabericht. In Bestand Manager, tikt u op een
mediabestand en houd u het aangetikt en tikt u vervolgens op Delen >
Berichten.
Het toevoegen van een Diavoorstelling
Als u meer dan één bijlagen aan uw bericht wilt toevoegen, gebruik dan de optie
Diavoorstelling.
1. Tik op het tekstinvoerscherm op

om het optiepaneel weer te geven.

2. Tik daarnaDiavoorstelling en selecteer vervolgens een dia om te bewerken.
3. Tik daarna

op Dia toevoegen om meer dia's toe te voegen.

4. Tik op Gereed om terug te keren naar het multimediaberichtscherm wanneer u
klaar bent met de bewerking van het bericht.
5. Om uw multimediabericht te veranderen, tikt u Bewerken op het
multimediaberichtscherm. Wanneer u klaar bent om het bericht te verzenden, tikt u
op
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6.1.4 Het openen en bekijken van een multimediabericht
1. Tik in de contactenlijst op een contactpersoon waarmee u wilt communiceren.
2. Tik op het mms-bericht om het bericht te bekijken.

6.1.5 Het beantwoorden van een bericht
1. Tik in het berichtenoverzicht op een tekst- of multimediaconversatie om deze te
openen.
2. Tik op het tekstveld om uw bericht op te stellen. Wanneer u klaar bent, tikt u op
.

6.1.6 Berichtenopties personaliseren
Tik in de berichtenlijst op
en vervolgens op Instellingen om de
berichtinstellingen aan te passen.

6.2 E-mail
Met uw mobiele telefoon heeft u ook e-mail binnen handbereik. Met de E-mail
toepassing van uw telefoon kunt u uw e-mailaccount gebruiken met Yahoo!, AOL of
andere populaire e-maildiensten op uw telefoon. .

6.2.1 Een e-mailaccount toevoegen
Wanneer u het E-mail programma de eerste keer gebruikt, moet u een emailaccount configureren. De wizard voor het instellen van de e-mail?helpt u uw
account te configureren. Een aantal populaire e-mailproviders worden ondersteund.
U kunt met dezelfde e-mailservice werken die u op uw pc gebruikt, of u kunt een
andere e-mailservice selecteren.
1. Tik op het Startscherm op

> E-mail > Overige.

2. Vul uw e-mailadres en wachtwoord in en tik vervolgens op Volgende.
3. Volg de instructies op het scherm om parameters, zoals POP3, Chat en account in
te stellen. Als u niet weet hoe de parameters ingesteld moeten worden, neem dan
contact op met uw e-mailprovider of zoek online.
4. Tik op Volgende.
Nadat een account is toegevoegd, Postvak IN wordt deze standaard weergegeven.
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Andere e-mailaccounts toevoegen
1. Na het aanmaken van uw eerste e-mailaccount, tikt u op
op het scherm
Postvak IN en vervolgens op Instellingen om op het accountscherm te komen.
2. Tik op het accountscherm op ACCOUNT TOEVOEGEN om nog een emailaccount aan te maken.
Wanneer de extra account is aangemaakt, kunt u kiezen met welke account uw
e-mail wordt verzonden.

6.2.2 Wisselen tussen e-mailaccounts
Tik op het scherm op de e-mailadresbalk bovenaan en kies een e-mailaccount vanaf
het overzicht met e-mailaccounts. De inbox van het geselecteerde account wordt
vervolgens standaard weergegeven

6.2.3 Een e-mailbericht bekijken
Tik op het scherm Postvak IN op het e-mailbericht dat u wilt bekijken.
U kunt ook tikken op

en een andere map selecteren om te bekijken.

6.2.4 Een emailbijlage opslaan
1. Tik op het scherm Postvak IN op het e-mailbericht dat u wilt bekijken.
2. Tik op de bijlage om deze te openen.
3. Tik op OPSLAAN om de bijlage te downloaden.
Nadat de bijlage is gedownload, wordt deze opgeslagen in de map Download op de
microSD-kaart.

6.2.5 Een e-mail opstellen en versturen
1. Tik op het scherm Postvak IN op

.

2. Vul in het veld Aan de naam of het e-mailadres van de ontvanger in.
3. Vul het onderwerp van uw bericht in en stel het bericht op.
Om een bijlage met het bericht mee te sturen, tikt u op
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4. Tik op

.

Als u niet klaar bent om het bericht te verzenden, tikt u op
opslaan of

> Concept

om het bericht op te slaan als een?concept.

6.2.6 Het beantwoorden van een e-mailbericht
1. Tik op het scherm Postvak IN op de e-mail die u wilt beantwoorden.
2. Tik op

of

> Allen antwoorden om de e-mail te beantwoorden.

6.2.7 Een e-mailaccount verwijderen
1. Tik op het scherm Postvak IN op
> Instellingen om in het
accountconfiguratiescherm te komen.
2. Selecteer een e-mailaccount.
3. In het menu onderaan tikt u op Account verwijderen en vervolgens op OK.

6.2.8 Instellingen van e-mailaccount wijzigen
U kunt een aantal accountinstellingen wijzigen, inclusief de frequentie waarmee email wordt gecontroleerd, methode voor melding van nieuwe mail en details met
betrekking tot de ontvangst- en verzendservers van de account.
Uw accountinstellingen voor binnenkomende en uitgaande e-mails hangen af
van de e-mailservice die u gebruikt. U kunt de noodzakelijke details handmatig
invoeren, hoewel u misschien contact met uw e-mailprovider zult moeten
opnemen om de juiste informatie te verkrijgen.
1. Tik op het scherm Postvak IN op
> Instellingen om in het
accountconfiguratiescherm te komen.
2. Selecteer een e-mailaccount.
3. Wijzig de accountinstellingen, zoals GEGEVENSGEBRUIK, INSTELLINGEN
VOOR MELDINGEN en SERVERINSTELLINGEN.
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7 Verbinding maken
7.1 Mobiele netwerken
Uw mobiele telefoon wordt automatisch ingesteld voor het gebruik van de GPRS/3Gservice van uw serviceprovider wanneer u uw mobiele telefoon (als de SIM-kaart is
geplaatst) voor de eerste keer aanzet. Denk eraan dat de SIM/UIM-kaart
geïnstalleerd moet zijn (bepaalde CDMA-toestellen beschikken over geïntegreerde
UIM-kaarten en hebben geen aparte UIM-kaart nodig).

7.1.1 De Netwerkverbinding controleren
1. Tik op

> Instellingen.

2. Tik onder DRAADLOOS EN NETWERKEN op Meer… > Mobiele netwerken.
3. Tik op Mobiele providers of Namen toegangspunten om de netwerkverbinding
te controleren.
Uw telefoon zal automatisch de instellingen van een toegangspunt van de SIM/
UIM-kaart (indien aanwezig) aflezen. Wijzig daarom niet de parameters van het
toegangspunt, omdat u anders mogelijk geen toegang krijgt tot de
netwerkbronnen.

7.1.2 Gegevensservice aanzetten
1. Tik op

> Instellingen.

2. Tik onder DRAADLOOS EN NETWERKEN op Meer… > Mobiele netwerken.
3. Selecteer het Gegevenstoegang aan selectievakje om de gegevensverbinding in
te schakelen.
Als u geen toegang tot een draadloos datanetwerk nodig heeft, kunt u het
Gegevenstoegang aan selectievakje wissen om kosten van dataverkeer te
besparen.

34

7.2 Wi-Fi
Wi-Fi (WLAN) voorziet u van draadloze toegang tot breedband internet. Om Wi-Fi te
gebruiken op uw mobiele telefoon heeft u toegang tot een wireless access point
(hotspot) nodig. Obstakels die het Wi-Fi signaal blokkeren zullen haar bereik
verminderen.

7.2.1 Wi-Fi inschakelen
1. Tik op

> Instellingen.

2. Tik onder DRAADLOOS EN NETWERKEN op Wi-Fi.

7.2.2 Verbinding met een draadloos netwerk maken
1. Na het inschakelen van de Wi-Fi tikt u op

> Instellingen.

2. Tik onder DRAADLOOS EN NETWERKENop Wi-Fi voor het openen van het
scherm Wi-Fi. Er verschijnt een overzicht met alle gedetecteerde Wi-Fi-netwerken.
3. Tik op een Wi-Fi-netwerk om er verbinding mee te maken.
• Als u een open netwerk selecteert, zal uw mobiele telefoon daarmee
automatisch verbinding mee maken.
• Als u een netwerk selecteert dat is beveiligd met Wired Equivalent Privacy
(WEP) en het is de eerste keer dat u verbinding heeft gemaakt, voer het
wachtwoord in als daarom wordt gevraagd, en deuk vervolgens op
Verbinden.
Tik op het Wi-Fi instellingenscherm op NETWERK TOEVOEGEN om een
nieuw Wi-Fi-netwerk toe te voegen.

7.3 De dataverbinding van uw telefoon
delen
U kunt de dataverbinding van uw mobiele telefoon delen met een computer door een
USB-kabel te gebruiken: USB-tethering. U kunt de dataverbinding van uw mobiele
telefoon met een aantal apparaten tegelijk delen, door uw toestel om te schakelen
naar een draagbare Wi-Fi hotspot.
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7.3.1 Het USB-tethering-stuurprogramma installeren
Als Windows 7 of een recente Linux-versie (zoals Ubuntu) op uw computer is
geïnstalleerd, hoeft u uw computer niet voor te bereiden voor tethering. Als u echter
een oudere versie van Windows of een ander besturingssysteem gebruikt, moet u
mogelijk uw computer voorbereiden om een netwerkverbinding via USB op te zetten.
Volg deze stappen om het USB-tethering-stuurprogramma te installeren:
1. Sluit een USB-kabel aan op de computer. De computer zal de telefoon
automatisch herkennen.
2. Selecteer Start > Mijn computer en dubbelklik vervolgens op Mobiele partner.
3. Open de map stuurprogramma's en vervolgens de map
usbnet_driver_win2k_xp. Dubbelklik op de koppeling
DownloadActiveSync.url.
4. Download en installeer ActiveSync 4.5 of een recentere versie.
5. Na de installatie kunt u gebruik maken van USB tethering.

7.3.2 De dataverbinding van uw telefoon delen via USB
Om USB-tethering in verschillende besturingssystemen te gebruiken, moet u uw
computer mogelijk voorbereiden om een netwerkverbinding via USB tot stand te
brengen.
U kunt de gegevensverbinding van uw en de toegang tot de microSD-kaart via
USB niet tegelijkertijd gebruiken.
1. Tik op

> Instellingen.

2. Tik onder DRAADLOOS EN NETWERKEN op Meer… > Tethering en
draagbare hotspot.
3. Selecteer het USB-tethering selectievakje om uw dataverbinding te delen.

7.3.3 De Dataverbinding als een Mobiele Wi-Fi-hotspot delen
1. Tik op

> Instellingen.

2. Tik onder DRAADLOOS EN NETWERKEN op Meer… > Tethering en
draagbare hotspot.
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3. Selecteer het Draagbare Wi-Fi-hotspot selectievakje om uw dataverbinding te
delen.
Wanneer Draagbare Wi-Fi-hotspot is geselecteerd, kunt u tikken opWi-Fihotspot configureren om de netwerknaam ervan te wijzigen of vast te leggen.

7.4 Browser
Uw mobiele telefoon beschikt over een ingebouwde internetbrowser.
Uw browser ondersteunt Flash toepassingen.

7.4.1 Basisfuncties
Tik op

> Browser om de startpagina te openen.

Wanneer bekende of open Wi-Fi-netwerken en mobiele datanetwerken
tegelijkertijd beschikbaar zijn, zal uw telefoon bij voorkeur een Wi-Fi-netwerk
voor internettoegang selecteren.
Tik op
op het bovenste gedeelte van het scherm, en alle openstaande
webpagina's worden weergegeven. U kunt:
• op één bladzijde tikken om deze te vergroten.
• op het kruisteken (X) tikken om deze bladzijde te sluiten.
• op (+) tikken om een nieuw browservenster te openen.
Tik op
voeren:

om het browseroptiemenu te openen en een van de volgende acties uit te

• Bladwijzers: tikken om bladwijzers weer te geven.
• Vernieuwen: tikken om de actuele webpagina te vernieuwen.
• Volgende: tikken om naar de webpagina te gaan via waar u bij de huidige
webpagina gekomen bent.

7.4.2 Een internetpagina openen
1. Tik in een browserscherm op het URL-veld aan de bovenkant van het venster.
2. Gebruik het toetsenbord voor het invullen van het adres van de internetpagina. Je
kunt op

tikken om via spraak de internetpagina te openen.
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3. Tijdens het invullen van het adres verschijnen adressen van bijpassende
internetpagina's op het scherm. Als je het adres van de internetpagina ziet waar je
naartoe wilt, tik je daarop en ga je rechtstreeks naar de betreffende internetpagina
of vul je het volledige adres in voordat je naar de internetpagina gaat.

7.4.3 Een startpagina instellen
1. Tik in een browservenster op

.

2. Tik op Instellingen > Algemeen > Startpagina instellen.
3. Selecteer één bladzijde in het overzicht, of tik op Other om naar gewenste URL's
van startpagina's te gaan, en tik vervolgens op OK.

7.4.4 Bladwijzers beheren
Je kunt op je telefoon zo veel bladwijzers opslaan als je maar wilt.
Een bladwijzer toevoegen
1. Ga in een browservenster naar de webpagina die als bladwijzer wilt opslaan.
2. Tik op

en daarna op Opslaan in bladwijzers.

3. Bewerk de bladwijzernaam en tik vervolgens op OK.
Een bladwijzer openen
1. Tik in een browservenster op

en vervolgens op Bladwijzers

Tik op het BLADWIJZERS scherm op het tabblad GESCHIEDENIS om de
pagina's die u hebt bezocht te bekijken, of tik op OPGESLAGEN PAGINA'S om
opgeslagen pagina's te bekijken.
2. Tik op de bladwijzer van de website die u wilt openen.

7.4.5 De browserinstellingen aanpassen
Pas de browser aan op uw stijl van browsen. Gebruik Browser om content-, privacy, en veiligheidsvoorkeuren in te stellen.?Tik in een browservenster op
vervolgens op Instellingen.
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7.5 Bluetooth
Je mobiele telefoon beschikt over Bluetooth, waardoor je een draadloze verbinding
kunt maken met andere Bluetooth-apparaten zodat je bestanden met je vrienden
kunt delen, handsfree met een Bluetooth hoofdtelefoon kunt bellen, of zelfs de foto's
op je telefoon naar een pc verzenden.
Als u Bluetooth gebruikt, doe dat dan wel op maximaal 10 meter afstand van andere
Bluetooth-apparaten. Wees uzelf ervan bewust dat obstakels zoals muren of andere
elektronische apparatuur uw Bluetooth verbinding kunnen hinderen.

7.5.1 Bluetooth inschakelen
1. Tik op

> Instellingen.

2. Tik op het DRAADLOOS EN NETWERKEN scherm op Bluetooth.
Wanneer?Bluetooth aan staat, verschijnt het Bluetooth-pictogram in het
berichtenbalk.
3. Tik op Bluetooth, en de Bluetooth-naam van uw toestel wordt weergegeven op
het scherm. Tik op de naam van het toestel en stel uw toestel in?zodat het
zichtbaar wordt voor andere Bluetooth-apparaten.
Tik op
> Naam van de telefoon wijzig. om de naam van uw toestel te wijzigen
en tik vervolgens op Naam wijzigen.

7.5.2 Koppelen van en verbinding maken met een Bluetoothapparaat
U kunt het volgende met Bluetooth doen:
• Handsfree Profiel (HFP): hiermee kunt u een handsfree Bluetooth-toestel
gebruiken.
• Hoofdtelefoon Profiel (HSP): hiermee kunt u een mono Bluetooth-hoofdtelefoon
gebruiken.
• Object Push Profiel (OPP): hiermee kunt u bestanden via een Bluetoothverbinding
transfereren.
• Advanced Audio Distribution Profile (A2DP): hiermee kunt u gebruikmaken van
een stereo Bluetooth-hoofdtelefoon.
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• A/V Afstandsbediening Profiel (AVRCP): hiermee kunt u op afstand bediend geluid
afspelen met behulp van een Bluetooth-hoofdtelefoon.
Voer voor het gebruik van Bluetooth de volgende stappen uit om uw mobiele telefoon
te koppelen met een ander Bluetooth-toestel:
1. Zorg ervoor dat de Bluetooth-functie op uw mobiele telefoon is ingeschakeld.
2. Tik onder DRAADLOOS EN NETWERKENop BluetoothUw mobiele telefoon
zal gaan zoeken naar Bluetooth-apparaten die binnen bereik zijn.
3. Tik in het overzicht van gevonden apparaten op het toestel dat u wilt koppelen met
uw mobiele telefoon.
4. Vul het wachtwoord voor de koppeling in zodra dit wordt gevraagd om de
verbinding tot stand te brengen.

7.5.3 Bestanden versturen via Bluetooth
Via Bluetooth kunt u afbeeldingen, video's, of muziekbestanden met uw familie en
vrienden delen. Om bestanden via Bluetooth te versturen:
1. druk langdurig op het bestand om naar uw mobiele telefoon of SD-kaart te sturen.
2. Tik op Delen > Bluetooth om een gekoppeld apparaat te selecteren.

7.5.4 De verbinding of de koppeling met een Bluetoothapparaat verbreken
1. Tik op

> Instellingen.

2. Tik onder DRAADLOOS EN NETWERKENop Bluetooth.
3. Navigeer naar de GEKOPPELDE APPARATEN sectie en tik vervolgens op
4. Tik op Koppeling ongedaan maken om los te koppelen van het toestel.

8 Entertainment
Naast een communicatiemiddel en een persoonlijke assistent, voorziet uw mobiele
telefoon u ook van talloze mogelijkheden voor entertainment. Je kunt foto's nemen,
video's en audioclips maken, muziek downloaden en er daarna naar luisteren.
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8.1 Foto's nemen en video's opnemen
De camera is een combinatie van camera en camcorder die u kunt gebruiken om
foto's en video's vast te leggen en met anderen te delen.

8.1.1 Je camera openen
• Tik op
> Camera om de camera te openen. De camera wordt geopend in
landschapsmodus, klaar om een foto te maken of een video op te nemen.
• Tik op

om de camera te sluiten.

Opnamescherm
Sleep omhoog om video
op te nemen, sleep
omlaag om foto's te maken.
Aantikken om een
foto te maken.
Auto

Miniatuur van de laatste
foto. Tik hierop voor een
voorbeeld van de foto of video.

Aantikken om de camera-instellingen te wijzigen.

8.1.2 Een foto nemen
1. Open je camera-applicatie en schakel deze over naar de cameramodus.
2. Pas zo nodig de camera-instellingen aan. Het schermvoorbeeld wijzigt naarmate
je de instellingen wijzigt.
3. Stel je foto samen binnen het foto-opnamescherm.
4. Houd

aangetikt. Als het kader groen wordt, is de afbeelding scherpgesteld.

5. Loslaten
om je foto te maken.
De foto's worden na het maken ervan kortstondig weergegeven. Je kunt nu een
volgende foto maken of je foto's bekijken.
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8.1.3 Het bekijken van uw foto's
1. Na het nemen van een foto verschijnt een miniatuurweergave van de foto die u
zojuist gemaakt heeft in de rechter benedenhoek van het opnamescherm. Tik op
de miniatuurweergave om de foto te bekijken.
2. Tik op de knoppen op het scherm voor de volgende functies:
• Tik op

aan de galleria in te voeren

• Tik op

>

om de foto via Bluetooth te versturen.

• Tik op

>

om de foto via een multimediabericht te versturen.

8.1.4 Een video opnemen
1. Open de camera en schakel over naar de camcordermodus.
2. Pas zo nodig de camcorderinstellingen aan.
3. Kader de scène waarmee u de video wilt beginnen.
4. Tik op

om te beginnen met het opnemen van een video.

5. Tik op

om de opname te beëindigen.

8.1.5 Het bekijken van uw video's
1. Na het opnemen van een video wordt rechtsboven in het opnamescherm een
miniatuurweergave getoond van de video die u zojuist hebt opgenomen. Tik op de
miniatuurweergave om deze te bekijken.
2. Tik op de knop op het scherm om een van de volgende handelingen te verrichten:
• Tik op

aan de galleria in te voeren

• Tik op

>

om de video via Bluetooth te versturen.

• Tik op

>

om de video via een multimediabericht te versturen.

3. Als u meer video's wilt bekijken, veeg dan uw vinger naar links of rechts over het
scherm.

8.2 Het gebruik van Galerij
Uw Galerij toepassing kan automatisch naar foto's en video's op uw mobiele telefoon
en uw microSD kaart zoeken. Gebruik Galerij om foto's en video's in mappen te
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sorteren, bekijk en bewerk foto's, bekijk video's en stel een afbeelding in als
achtergrond of een foto voor een contactpersoon.

8.2.1 Het openen van de Galerij
Op het hoofdscherm, tik op
> Galerij.
De toepassing Galerij organiseert uw foto's en video's per opslaglocatie en geeft
deze bestanden weer in mappen. Druk op een map om de foto's of video's te
bekijken.

8.2.2 Een afbeelding bekijken
1. In Galerijtikt u op de map met afbeeldingen die u wilt bekijken.
2. Tik op de afbeelding om deze op volledig scherm te bekijken.
De fotoviewer ondersteunt de automatische rotatiefunctie. Wanneer u uw
mobiele telefoon draait, past de foto zichzelf aan de draairichting aan.

8.2.3 Een afbeelding draaien
1. Wanneer u een afbeelding bekijkt, tik dan op
te geven.

om het bedieningspaneel weer

2. Kies Linksom draaien of Rechtsom draaien. De afbeelding wordt opgeslagen
met de?nieuwe afdrukstand.

8.2.4 Een afbeelding bijsnijden
1. Wanneer u een afbeelding bekijkt, tik dan op
te geven en tik vervolgens op Bijsnijden.

om het bedieningspaneel weer

2. Gebruik de functie bijsnijden om het gedeelte te selecteren dat u van de afbeelding
wilt afsnijden.
• Sleep vanuit de functie bijsnijden om deze te verplaatsen.
• Versleep een rand van de functie bijsnijden om het formaat van de afbeelding
te wijzigen.
• Versleep een hoek van de functie bijsnijden om het formaat van de afbeelding
te wijzigen.
3. Tik op OPSLAAN om de bijgesneden afbeelding op te slaan. Tik op
ANNULEREN om?de wijzigingen ongedaan te maken.
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8.3 Genieten van muziek
8.3.1 Het openen van de muziekbibliotheek
Tik op het Startscherm op
> Muziek+ om de muziekbibliotheek te openen.
De muziekbibliotheek zoekt automatisch naar op uw microSD-kaart opgeslagen
muziek en geeft deze weer in Afspeellijst., Artiesten, Nummers, Albums, Genres
en Mappen.

8.3.2 Muziek afspelen
1. Selecteer vanuit je muziekbibliotheek een manier om je muziek te bekijken.
2. Tik op het muziekbestand dat je wilt afspelen.
Terug

Afspeellijstscherm

Voortgangsbalk
Bediening van de
mediaspeler

Druk tijdens het afspelen van muziek tik op
om naar het startscherm terug te
keren, blijft de muziek op de achtergrond doorspelen en kun je andere toepassingen
gebruiken. Open het meldingenpaneel en tik op de muziek die aan het afspelen is om
terug te keren naar het scherm van de muziek die aan het afspelen is.

8.3.3 Een speellijst maken
1. Vul in de muziekbibliotheek Afspeellijst. in en tik op Nieuwe afspeellijst om een
nieuwe afspeellijst te maken.
2. Tik na het maken van een afspeellijst op OK om nummers toe te voegen.
3. Selecteer de nummer die u aan de afspeellijst wilt toevoegen en tik vervolgens op
Gereed.
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Houd een afspeellijst aangetikt om deze Naam wijzigen of Verwijderen.

8.3.4 Muziek aan een afspeellijst toevoegen
1. Selecteer vanuit uw muziekbibliotheek een manier om uw muziek te bekijken.
2. Houdt een muziekbestand aangetikt en tik daarna op Toevoegen aan
afspeellijst.
• Tik op een bestaande afspeellijst om het nummer aan deze afspeellijst toe te
voegen.
• Tik op Nieuwe afspeellijst om het nummer aan een bestaande afspeellijst toe
te voegen.

8.3.5 Muziek afspelen in een afspeellijst
1. Tik in de muziekbibliotheek op Afspeellijst..
2. Houd de afspeellijst aangetikt die u wilt afspelen.
3. Tik op Afspelen om de afspeellijst af te spelen.

8.4 Luisteren naar FM-Radio
Met de FM-radio kun je op je mobiele telefoon naar radioprogramma's luisteren.
Aangezien de FM radio de meegeleverde headset als antenne gebruikt, moet u
alvorens de toepassing te openen, eerst de headset aansluiten op de audiojack.

8.4.1 Het openen van de FM-Radio
1. Op het hoofdscherm, tik op

> FM-Radio om de toepassing te openen.

2. De eerste keer dat u de FM radio opent tikt u op Autom. kiezen, waarna
automatisch gescand zal worden naar beschikbare FM kanalen. Hierna worden
deze opgeslagen en wordt het eerst gevonden FM kanaal afgespeeld. .

8.4.2 Afstemmen van de FM-Radio
Open de FM-Radio applicatie en doe het volgende:
• Tik op

of

om de radio op de vorige of volgende zender af te stemmen.

• Schuif de knop naar links of rechts om precies af te stemmen. Wanneer een
zender wordt gevonden, tikt u op

, vervolgens op Station opslaan. Vul de
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naam van de zender in, tik op OK, en selecteer een lege zender om de?nieuwe
zender in het zenderoverzicht op te slaan.
• Tik op
zoeken.

> Autom. kiezen automatisch naar beschikbare FM-zenders te

9 Google-services
De beschikbaarheid van toepassingen, services en functies va Google kan
afwijken afhankelijk van uw land of provider. Volg de plaatselijke wetten en
voorschriften voor het gebruik ervan.
Wanneer u de mobiele telefoon voor de eerste keer aanzet, druk dan op de Google
services zoals Talk, Gmail of Play Store waarna u de melding krijgt om u op uw
Google-account aan te melden.
Zorg dat uw mobiele telefoon een actieve verbinding (3G/GPRS) heeft alvorens
u zich op uw Google-account aanmeldt.
Als je al over een Google-account beschikt, tik je op Bestaand en geef je je
gebruikersnaam en wachtwoord op.

9.1 Een Google-account aanmaken
Als u nog geen Google-account heeft, kunt u er een aanmaken:
1. Na het lezen van de set-up informatie tikt u op Nieuw.
2. Vul de voor- en achternaam in en tik vervolgens op Volgende.
3. Vul voor uw Google-account een gebruikersnaam en wachtwoord in en druk op
Volgende. De mobiele telefoon zal verbinding maken met een Google-server en
controleren of?de gebruikersnaam beschikbaar is. Als de gebruikersnaam die u
heeft ingevuld al in gebruik is, zal u worden gevraagd een andere te kiezen of er
een te selecteren in een overzicht.
4. Vul het wachtwoord van uw Google-account in, bevestig het en tik vervolgens op
Volgende.
5. Kies een beveiligingsvraag in het selectiemenu en vul daarna het antwoord in, en
tik vervolgens op Volgende.
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6. Wanneer het scherm Maken van account voltooien verschijnt, tik dan op lk ga
akkoord.
7. Vul de tekens in die op het scherm verschijnen, en tik daarna op Volgende.
Om een andere Google-account te gebruiken, gaat u naar het scherm
Accounts & synchronisatie en tikt u op ACCOUNT TOEVOEGEN om te
selecteren welk type accounts u wil toevoegen.

9.2 Gmail
Gmail is Google’s internet e-mailservice. Wanneer u uw telefoon voor het eerst
instelt, heeft u deze mogelijk ingesteld voor gebruik met een bestaand Gmailaccount, of heeft u een nieuw account aangemaakt. De eerste keer dat je de
toepassing Gmailop je telefoon opent, bevat je Postvak IN berichten die afkomstig
zijn van je Gmail-account op het web.

9.2.1 Openen van de Gmail
Op het hoofdscherm, tik op
> Gmail. De Postvak IN mail lijst verschijnt. Alle emails die je op je mobiele telefoon wilt houden, gaan naar je map Postvak IN.

9.2.2 Schakelen tussen accounts
1. Tik in de lijst met e-mails op

> Instellingen.

2. Tik op de betreffende account voor de e-mail die u wilt lezen.

9.2.3 Een e-mail opstellen en versturen
1. Tik in de lijst met e-mails op

en vervolgens op

.

2. Voer het e-mailadres van de ontvanger in het Aan veld in. Als u de e-mail naar
meerdere ontvangers stuurt, scheid dan de afzonderlijke?e-mailadressen met
komma's. U kunt zoveel ontvangers toevoegen als u wilt.
Als u een kopie (Cc) of een blinde kopie (Bcc) van de e-mail naar andere
ontvangers wilt verzenden, tikt u op

en vervolgens op Cc/Bcc toevoegen.

3. Vul het onderwerp van de e-mail in en stel uw bericht op.
Als u een foto als bijlage wilt toevoegen, tik dan op
en vervolgens op
Bestand bijvoegen om de afbeelding die u wilt bijvoegen te selecteren.
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4. Tik na het opstellen van uw e-mail op

.

9.2.4 Beantwoorden of doorsturen van een e-mail
1. Tik in de lijst met e-mails op de e-mail die u wilt beantwoorden of doorsturen.
2. Tik op
om te antwoorden. U kunt ook tikken op
antw. of Doorsturen.

en tik vervolgens op Allen

3. Voer een van de volgende handelingen uit:
• Als u Beantwoorden of Allen antw. hebt geselecteerd, vul dan uw bericht in.
• Als u Doorsturen hebt geselecteerd, geef dan de ontvangers op en voeg
eventuele aanvullende tekst toe die u aan het doorgestuurde bericht wilt
toevoegen.
4. Tik op

om te verzenden, of tik op

om als concept op te slaan.

9.2.5 Zoeken naar een e-mail
1. Tik in de lijst met e-mails op

.

2. Vul een zoekargument in het veld in en tik op

.

9.2.6 Uw Gmailinstellingen aanpassen
Tik in de lijst met e-mails op

> Instellingen om uwGmail.

9.3 Talk
Talk is Google’s IM-service. U kunt het gebruiken om realtime met anderen te
communiceren die ook gebruikmaken van Talk, op een telefoon of op het web.

9.3.1 Openen van de Talk
Op het hoofdscherm, tik op

> Talk om de toepassing te openen.

Jouw Talk-account is gebaseerd op de Google-account die je voor je mobiele
telefoon hebt aangemaakt.

9.3.2 Een vriend toevoegen
1. Tik in de vriendenlijst op
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.

2. Vul het Talk Gmail-adres in van de vriend u wilt toevoegen.
3. Tik op

.

9.3.3 Een uitnodiging accepteren
1. Als iemand anders u heeft uitgenodigd om te chatten, zal deze informatie in de
vriendenlijst verschijnen.
2. Tik op een openstaande uitnodiging en vervolgens op Accepteren.

9.3.4 Een chat beginnen
1. Tik in de vriendenlijst op een Gmail-adres in de lijst.
2. Gebruik het schermtoetsenbord om tekst in te vullen en met uw vriend te chatten.
3. Tik na het invullen van het bericht op

.

9.3.5 Het instellen van notificaties voor nieuwe IM-berichten
Steeds wanneer u een IM-bericht ontvangt, kan uw mobiele telefoon een
geluidssignaal geven, trillen, of een pictogram weergeven. Om een van deze handige
meldingen in te stellen, begint u in de vriendenlijst,?, en tik dan op
>
Instellingen. Tik dan op de account die u wilt instellen. Kies nu een van de volgende
mogelijkheden:

Chatbericht
meldingen

Selecteer het selectievakje om een melding op de
berichtenbalk te ontvangen wanneer u een IM-bericht
ontvangt.

Beltoon
voor
meldingen

Tik om de beltoon te kiezen die wordt gebruikt voor een
nieuwe IM-bericht. U hoort een kort voorbeeld van de
beltoon wanneer u deze selecteert. Om de beltoon uit te
schakelen, selecteert u Stil.

Trillen

Selecteer het selectievakje om uw mobiele telefoon te laten
trillen wanneer u een nieuw IM-bericht ontvangt.
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9.3.6 Uitloggen van Talk
Tik op
op het scherm met de vriendenlijst en tik vervolgens op Afmelden om uit
te loggen van Talk.

9.4 Maps
Maps stelt u in staat om uw huidige locatie te bepalen, realtime verkeerssituaties te
bekijken (afhanekelijk van de beschikbaarheid in uw regio) en gedetailleerde
routebeschrijvingen te ontvangen naar verschillende bestemmingen. U kunt
satelietbeelden, verkeerskaarten en andere kaarttypes weergeven van uw huidige of
andere locaties.

9.4.1 De Locatieservice inschakelen
Voordat u Maps om uw locatie of nuttige plaatsen te zoeken, moet u?de
locatieservice inschakelen.
1. Tik op het Startscherm op

> Instellingen.

2. Tik op Locatieservices.
3. Selecteer het Locatieservice van Google selectievakje GPS-satellieten
selectievakje,?of beide.

9.4.2 Openen van de Maps
Op het hoofdscherm, tik op

> Maps om de toepassing te openen.

9.4.3 Naar nuttige plaatsen zoeken
1. Tik op de kaart op

.

2. Vul de locatie in die u wilt zoeken in het zoekveld en tik daarna op het
zoekpictogram.
3. U zoekresultaten worden daarna weergegeven. Tik op een locatie die u
interesseert en het programma laat zien waar dit op de kaart ligt.

9.4.4 Een routebeschrijving openen
1. Tik terwijl u een kaart bekijkt op
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.

2. Vul het startpunt in het eerst tekstveld in en vul vervolgens uw bestemming in het
tweede tekstveld in.
3. Tik op het pictogram voor de routebeschrijving voor auto, openbaar vervoer, of te
voet.
4. Tik op ROUTEBESCHRIJIVING. Uw routebeschrijvingen verschijnen in een
overzicht.
5. Tik op een routebeschrijving in het overzicht om het weer te geven op de kaart.
6. Wanneer u klaar bent met kijken of het volgen van de routebeschrijvingen, tik dan
op

en tik vervolgens op Kaart wissen om de kaart te resetten.

9.5 YouTube
YouTube is Google’s gratis online videostreaming service voor het bekijken, zoeken
naar, en uploaden van video's.

9.5.1 Openen van de YouTube
Op het hoofdscherm, tik op

> YouTube. Je ziet het scherm van YouTube.

9.5.2 Zoeken naar een video
1. Tik op het scherm YouTube op

.

2. Vul een zoekwoord in en tik op het zoekpictogram.
3. U ziet het aantal zoekresultaten onder de meldingenbalk verschijnen. Blader door
de resultaten en tik op een video om deze te bekijken.

9.5.3 Het delen van een video
Selecteer een videoclip uit de videolijst op het scherm YouTube, selecteer een
videoclip en tik op

om de video te delen.

9.6 Play Store
Android Market biedt rechtstreeks toegang tot toepassingen en spellen om te
downloaden en op uw telefoon te installeren.
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9.6.1 Openen van de Play Store
1. Op het hoofdscherm, tik op

> Play Store.

2. Wanneer u Play Store voor de eerste keer opent, wordt het venster
Servicevoorwaarden van Google Play weergegeven. Tik op Accepteren om
door te gaan.

9.6.2 Een toepassing installeren
1. Selecteer in de Play Storeeen categorie en tik vervolgens op de toepassing die u
wilt downloaden.On the application details screen, you can view more information
about the selected application, such as its cost, overall rating, user comments, and
similar applications in which you might be interested. You can also scroll down to
view information about the application developer, including other applications from
the same developer and a link to the developer's website. In addition, you can send
the developer an email.
2. Om de toepassing te installeren, tikt u op Downloaden (als deze gratis is), of tikt u
op de knop met tariefvermelding (als het niet gratis is), en bevestigt u?uw download
of aankoop.
3. Open het berichtenpaneel om de voortgang van een download te controleren. De
meeste toepassingen zijn in enkele seconden geïnstalleerd. Om het downloaden
van een programma te stoppen, tikt u op het kruisje (×).
Nadat het programma is gedownload en geïnstalleerd op uw mobiele telefoon,
verschijnt het downloadpictogram in de berichtenbalk.
Als u een programma afkomstig van andere leveranciers wilt installeren, tikt u op
> Instellingen > Beveiliging, en selecteert u het selectievakje
Onbekende bronnen om de installatie van het programma van een andere
leverancier toe te staan.

9.6.3 Een toepassing verwijderen
1. Tik op hetPlay Store scherm op

> Mijn apps.

2. Tik op de toepassing die u wilt verwijderen, en klik dan op. Verwijderen.
3. Wanneer u wordt gevraagd, tik dan op OK om het programma van uw mobiele
telefoon te verwijderen.
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10 Synchroniseren van informatie
Sommige toepassingen op je telefoon geven je toegang tot dezelfde persoonlijke
informatie die je kunt toevoegen, bekijken en bewerken op je computer. Wanneer je
jouw gegevens in een van deze toepassingen op het web toevoegt, wijzigt, of
verwijdert, verschijnt de bijgewerkte informatie ook op je mobiele telefoon.
Dit wordt mogelijk gemaakt door draadloze gegevenssynchronisatie. Dit proces loopt
op de achtergrond en heeft verder geen invloed op het gebruik van je telefoon.
Tijdens synchronisatie wordt een gegevenssynchronisatie pictogram op de
berichtenbalk getoond.

10.1 Je accounts beheren
U kunt contacten, e-mail, en andere informatie met uw mobiele telefoon
synchroniseren vanaf meerdere Google accounts of andere soorten accounts,
afhankelijk van de toepassingen die op uw mobiele telefoon geïnstalleerd zijn.
Je kunt bijvoorbeeld beginnen met het toevoegen van je persoonlijke Googleaccount, waardoor je persoonlijke e-mail, je contacten, en agenda dus altijd
beschikbaar zijn. U kunt vervolgens een werk account toevoegen zodat uw
werkgerelateerde e-mail apart weergegeven wordt. Indien u wenst, kunt u zelfs
meerdere Google accounts en andere accounts toevoegen.

10.1.1 Een account toevoegen
Wanneer u een account toevoegt, vergelijkt de applicatie Personen de
contactpersonen van het nieuwe, gesynchroniseerde account met contactpersonen
in uw bestaande mobiele telefoon en probeert duplicaten tot één contactpersoon
samen te voegen in Personen. Ondanks dat de contactpersoon er zo uitziet alsof dit
één contactpersoon is, zijn de contactgegevens zelf niet samengevoegd.
1. Tik in het startscherm op
> Instellingen > Accounts & synchronisatie. Op
het scherm worden de huidige instellingen voor synchronisatie weergegeven en
een lijst met uw huidige accounts.
In sommige gevallen dient u accountgegevens van de IT-ondersteuning te
krijgen. U moet bijvoorbeeld het adres van het domein of de server weten.
2. Tik op ACCOUNT TOEVOEGEN.
3. Tik op het soort account dat moet worden togevoegd.
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4. Volg de stappen op het scherm voor het invullen van de verplichte en de optionele
informatie over het account. Voor de meeste accounts is een gebruikersnaam en
een wachtwoord nodig, maar de details hangen af van het soort account en de
configuratie van de service waarmee u verbinding maakt.
5. Configureer het account. Afhankelijk van het soort account, kunt u de vraag krijgen
wat voor soort gegevens u naar uw mobiele telefoon wilt synchroniseren, het
account van een naam te voorzien, en andere gegevens. Wanneer u klaar bent,
wordt het account aan de lijst toegevoegd in de de lijst op het scherm Accounts &
synchronisatie.

10.1.2 Een Exchange-account toevoegen
1. Op het hoofdscherm, tik op

> Instellingen > Accounts & synchronisatie.

2. Tik op ACCOUNT TOEVOEGEN > Zakelijk.
3. Volg de instructies en voer de vereiste informatie in. Voor details raadpleeg de
serverbeheerder.
4. Tik op Volgende om het scherm Accountinstellingen weer te geven.
Configureer de sychronisatie-instellingen voor dit account.
5. Tik op Volgende om af te ronden. Indien e-mails niet juist gesynchroniseerd
worden, neem dan contract met de serverbeheerder.

10.1.3 Een account verwijderen
U kunt een account verwijderen en deze wissen met alle bijbehorende informatie van
uw mobiele telefoon, zoals e-mail, contactpersonen, instellingen, enzovoort. U kunt
echter sommige accounts niet verwijderen, zoals de eerste account waarmee u bent
aangemeld op de?mobiele telefoon. Als u bepaalde accounts probeert te
verwijderen, zullen alle bjbehorende persoonlijke gegevens ook worden verwijderd.
1. Tik op het scherm Accounts & synchronisatie op de account die u wilt
verwijderen.
2. Tik op

> Account verwijderen.

3. Bevestig dat u de account wilt verwijderen.

54

10.2 Uw accountsynchronisatie
personaliseren
Je kunt het achtergrondgebruik en de synchronisatiemogelijkheden voor alle
toepassingen op je telefoon configureren. Ju kunt tevens instellen wat voor soort
gegevens je voor elk account wilt synchroniseren.
Voor sommige accounts verloopt het synchroniseren bidirectioneel; veranderingen
die je aan de informatie op je mobiele telefoon aanbrengt, worden ook aangebracht
op de kopie van die informatie op het web. Bepaalde accounts ondersteunen enkel
eenrichtingsynchronisatie; de informatie op uw toestel is alleen-lezen.

10.2.1 Algemene synchronisatie-instellingen configureren
Tik op de knop bovenaan het scherm Accounts & synchronisatie.
Tik in het accountoverzicht op de account?die u wilt synchroniseren. Selecteer of wis
het E-mail synchroniseren selectievakje om in te stellen of wijzigingen in gegevens
op de telefoon of op het web?automatisch met elkaar worden gesynchroniseerd.

10.2.2 De synchronisatie-instellingen van de account wijzigen
1. Tik op het scherm Accounts & synchronisatie op de account waarvan u de
synchronisatie-instellingen wilt?wijzigen. Het gegevens- en synchronisatiescherm
opent, en geeft een overzicht van het type informatie dat de account kan
synchroniseren.
2. Geselecteerde items worden geconfigureerd om naar uw mobiele telefoon te
synchroniseren.
3. Selecteer of wis het selectievakje van informatie die u wilt synchroniseren met de
mobiele telefoon.

11 Andere toepassingen gebruiken
11.1 AppInstaller
U kunt deze installer gebruiken om meer dan één toepassing tegelijk te installeren.
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11.1.1 Applicaties installeren
1. Tik op het startscherm op
> AppInstaller. Daarna scant en toont het
installatieprogramma alle applicaties (.apk-bestanden) in de microSD-kaart.
2. Selecteer in de lijst met applicaties de applicaties die u wilt installeren.
Tik hiervoor op
en tik daarna op Alles deselect. of Alles selecteren voor
het selecteren/deselecteren van alle applicaties.
3. Tik op
> Installeren.
De door u geselecteerde applicaties zullen op uw telefoon worden geïnstalleerd.

11.2 Tot. Back-up
U kunt een back-up van gegevens met behulp van Tot. Back-up, wat de volgende
opties biedt: Back-up maken, Herstellen, Snelle back-up, Gepl. Back-up, en
Toepassingen.

11.2.1 Een backup maken d.m.v. BACK-UP MAKEN
1. Op het hoofdscherm, tik op

> Tot. Back-up.

2. Tik op Back-up maken.
3. Geef in het veld BESTANDSNAAM een bestandsnaam in.
4. In het veld INHOUD VAN DE BACK-UP, selecteer de inhoud waarvan u een
backup wenst te maken.
5. Tik op Back-up om de geselecteerde gegevens op te slaan.

11.3 Agenda
Gebruik Agenda voor het noteren en beheren van gebeurtenissen, vergaderingen
en afspraken. Afhankelijk van de synchronisatie-instellingen zal de agenda op uw
toestel gesynchroniseerd zijn met de internetagenda waarvan u gebruik maakt.

11.3.1 Openen van de Agenda
Tik op het Startscherm op
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> Agenda om de toepassing te openen.

11.3.2 Een activiteit creëren
1. Tik in een willekeurige agendaweergave op
afspraak.

en vervolgens op Nieuwe

2. Vul de naam van de activiteit in.
• Als er een bepaalde tijd voor de activiteit is, tikt u op VAN en TOT om de beginen eindtijd van de activiteit in te stellen.
• VAN en TOT en selecteer vervolgens het selectievakje DE HELE DAG.
3. Vul de locatie van de activiteit in plus een omschrijving.
4. Geef in HERHALING aan of de activiteit zich herhaalt, en als dat zo is, hoe vaak,
en stel vervolgens de tijd voor uw herinnering in HERINNERINGEN.
5. Tik op OPSLAAN.
Om snel een activiteit aan in de dag-, week-, of maandweergave aan te maken,
tikt u langdurig op een leeg tijdvak, en tikt u vervolgens op Nieuwe afspraak. Er
wordt een scherm met details over de activiteit?geopend met het geselecteerde
tijdvak en datum in de velden VANen TOT.

11.3.3 Een Activiteitenherinnering instellen
1. Tik in een willekeurige agendaweergave op een activiteit om de details of een
samenvatting te bekijken.
2. Tik op de Herinnering toevoegen knop om een herinnering toe te voegen, of tik
op de herinnerings (×) knop om een bestaande herinnering te verwijderen.
3. Tik op de herinneringstijd en vervolgens vanaf het weergegeven overzicht op de
tijdsduur voor de activiteit wanneer u wilt worden herinnerd. Wanneer die tijd
aanbreekt, zult u een melding over de activiteit krijgen.

11.3.4 De synchronisatie en het display instellen
Het agendascherm laat alle kalenders zien die je hebt toegevoegd of waarop je je
hebt ingeschreven voor elk account dat geconfigureerd is om afspraken naar je
telefoon te synchroniseren, gerangschikt per account. (Kalenders voor accounts
waarvoor je hebt ingesteld geen kalenderafspraken te synchroniseren, zijn niet in de
lijst opgenomen.)
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1. Tik in een agendaweergave op
. Tik daarna op Agenda's om weer te geven
> Agenda's om te synchroniseren.
2. Tik op het pictogram naast een agenda om aan te geven of deze moet worden
gesynchroniseerd en moet worden weergegeven.
Je blijft ingeschreven voor kalenders waarvoor je hebt ingesteld ze niet op je
telefoon op te slaan en kunt met ze blijven werken met Google Calendar op
internet, of via andere kalenderservices.
3. Tik op OK.

11.3.5 Instellingen van de agenda personaliseren
Tik op een agendaweergave op
. Tik vervolgens op Instellingen > Algemene
instellingen en kies één van volgende opties:
• Geweigerde afspraken verbergen: Selecteer deze optie om gebeurtenissen
waarvoor u uitnodigingen weigerde, te verbergen.
• Meldingen: Tik op deze optie om afspraakherinneringen in te stellen, om je te
alarmeren, je een melding te sturen, of afspraakherinneringen op je mobiele
telefoon uit te schakelen.
• Beltoon kiezen: Tik op deze optie om de beltoon te selecteren die je wilt horen
wanneer je een afspraakherinnering ontvangt.
• Trillen: Selecteer deze optie als je de telefoon wilt laten trillen wanneer je een
afspraakherinnering ontvangt.
• Herinneringstijd: Tik op deze optie om de standaardtijd voor de herinneringen
van gebeurtenissen te selecteren.

11.4 Bestand Manager
Bestand Manager is net een persoonlijke assistent (PA) in zakformaat, waarmee je
bestanden en mappen kunt ordenen, bewerken en verwijderen.

11.4.1 Openen Bestand Manager
Tik op het Startscherm op

> Bestand Manager om de toepassing te openen.

Zorg ervoor voordat er een microSD-kaart is geplaatst voor het uitvoeren
van?werkzaamheden in het SD-kaart overzicht.
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11.4.2 Een map aanmaken
1. Tik op het scherm Bestand Manager op Lokaal of SD-kaart.
2. Tik op

Nieuwe map.

3. Vul in het tekstveld de naam van de nieuwe map in.
4. Tik op Opslaan.

11.4.3 Een bestand verplaatsen of kopiëren
1. Tik op het scherm Bestand Manager op Lokaal of SD-kaart, tik op
optiepaneel weer te geven en tik vervolgens op Selecteer item(s).

om het

2. Tik op het bestand of de map die u wilt verplaatsen of kopiëren.
3. Tik op

en vervolgens op Knippenof Kopieer.

4. Kies het pad waar u het bestand naar toe wilt kopiëren of verplaatsen. Tik op
om het bestand naar het geselecteerde pad te verplaatsen of kopiëren.

11.4.4 Zoeken naar een Bestand
1. Tik op het scherm Bestand Manager op Lokaal of SD-kaarten tik vervolgens op
een map om naar de map te gaan waar?het bestand staat dat u zoekt.
2. Tik op

.

3. Vul in het zoekveld een woord in dat voorkomt in de naam van het bestand dat u
zoekt.
4. Tik op Ga naast het zoekveld. Uw mobiele telefoon begint met zoeken.
5. Na het zoeken verschijnt een overzicht van de zoekresultaten. Tik op een bestand
in het overzicht om het te openen.
6. Tik op

om terug te keren het scherm voor bestandsbeheer.

11.4.5 Bestanden comprimeren of decomprimeren
Uw toestel ondersteunt het comprimeren en decomprimeren van bestanden.
U kunt bestanden en mappen enkel comprimeren in .zip-bestanden, maar
zowel .zip- als .rar-bestanden kunnen worden gedecomprimeerd.
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Bestanden comprimeren
1. Tik op het scherm Bestand Manager op Lokaal of SD-kaarten vervolgens op
> Selecteer item(s).
2. Selecteer de bestanden of mappen die u wilt comprimeren.
3. Tik op

> Comprimeren.

4. Bewerk het opslagpad en de naam van het doelbestand, en tik vervolgens op OK
om het bestand en de mappen te comprimeren.
Een bestand decomprimeren
1. Tik op een gecomprimeerd bestand en houd ingedrukt.
2. Tik op Uitpakken.
3. Bewerk de opslaglocatie voor de gedecomprimeerde bestanden.
4. Tik op OK om het decomprimeren te starten.

11.4.6 Uw Geheugenstatus Bekijken
Tik op het scherm Bestand Manager op Aangetikt
om het optiepaneel te
openen en tik vervolgens op Opslag. Het geheugen?beheerscherm zal worden
weergegeven. Op dit scherm kunt u de geheugenstatus en het beschikbare
geheugen op uw mobiele telefoon en microSD-kaart bekijken.

11.5 Klok
Klok geeft de datum en tijd weer. U kunt ook Klok gebruiken om uw mobiele telefoon
te veranderen in een alarmklok.

11.5.1 Openen van de Klok
Tik op het Startscherm op

> Klok om de toepassing te openen.

11.5.2 Het openen van de Alarmen
Op het scherm Klok, tik op

om de Alarmen te openen.

Een alarm toevoegen
1. Tik op Alarm toevoegen op het scherm met de alarmlijst.
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2. Stel het alarm in en tik daarna op OK.
Een alarm instellen
1. Druk op het scherm met de alarmlijst op een van de alarmen op het scherm.
2. Tik op Tijd om het tijdstip van het alarm in te stellen.
3. Tik op Herhalen om de dagen in te stellen waarop je het alarm wilt activeren.
4. Tik op Beltoon om een beltoon voor het alarm in te stellen.
5. Selecteer het vakje Trillen om de telefoon, behalve het afspelen van de beltoon,
ook te laten trillen.
6. Tik op Label om een naam voor het alarm in te vullen.
7. Tik op OK.
De alarmklok werkt ook wanneer het toestel uitgeschakeld is.
Alarminstellingen personaliseren
Tik op

op het scherm met de alarmen en tik vervolgens op Instellingen.

11.6 Calculator
Gebruik de Calculator voor het oplossen van eenvoudige berekeningen of gebruik
de geavanceerde functies voor het oplossen van meer complexe berekeningen.

11.6.1 Openen van de Calculator
Op het hoofdscherm, tik op

> Calculator om de toepassing te openen.

11.6.2 Schakelen tussen Basis en Geavanceerd
Op het Calculator scherm tikt u het scherm naar rechts of links om te schakelen
tussen Geavanceerd en Basis.

11.7 Aanteken.
Aanteken. heeft een eenvoudige tekstverwerker. In het notitieoverzicht kunt u notities
toevoegen, bewerken en verwijderen.
1. Tik op het Startscherm op

> Aanteken. om de toepassing te openen.
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2. Tik op

om een notitie te maken.

3. Tik op

om de notitie op te slaan.

11.8 Meteoklok
Je kunt Meteoklok gebruiken om datum en tijd van steden over de hele wereld te
controleren, om het laatste weersbericht van een stad op een bepaald moment te
krijgen en om weersberichten met anderen te delen.
Voor het gebruik van de weerklok moet je de GPS en dataservice aanzetten.

11.8.1 De standaard locatie instellen
1. Tik op het Startscherm op

> Meteoklok.

2. Tik op het weerklokscherm op

> Stad toevoegen.

3. Selecteer de locatie die u wilt toevoegen.
In aanvulling op uw huidige locatie kunt u nog tot vier extra locaties toevoegen
aan de weerklok en voor deze de weersinformatie tegelijkertijd ophalen.
4. Tik op
> Instellen als standaardstad om de zojuist toegevoegde locatie als
de standaardplaats in te stellen.

11.8.2 De weersinformatie bijwerken
U kunt weersinformatie op de weerklok handmatig of automatisch bijwerken. Om de
actuele weersinformatie van de huidige plaats bij te werken, tikt u op
>
Vernieuwen het weerklokscherm.
U kunt ook uw telefoon zo instellen dat deze de weersinformatie automatisch
bijwerkt.?
1. Tik op het weerklokscherm op

> Instellingen.

2. Selecteer Automatisch bijwerken.
3. Tik op Bijwerk-interval om de interval tussen het automatisch bijwerken van de
weersinformatie in te stellen.

11.8.3 Een stad wijzigen
1. Tik in het scherm van de weerklok op
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> Stad wijzigen.

2. Selecteer een stad in de lijst Populaire steden , of zoek naar een andere stad door
de naam ervan in het zoekveld in te vullen.

11.8.4 Weersinformatie delen
1. Tik op het weerklokscherm op

> Meteo delen.

2. Vul in het veld Naar het telefoonnummer van een ontvanger in, of tik op
een contactpersoon te selecteren.
3. Tik op

om

om weersinformatie naar de ontvanger te verzenden.

12 Je mobiele telefoon beheren
Om je mobiele telefoon te configureren, tik je op

> Instellingen.

12.1 Datum en tijd instellen
Wanneer uw telefoon de datum- en tijdinstellingen gebruikt die automatisch door
het netwerk worden geleverd, kunt u de instellingen niet veranderen.
1. Tik op het Instellingen scherm op Datum en tijd.
2. Wis het Autom. tijd en datum en het selectievakje Automatische tijdzone.
3. Tik op Datum instellen. Tik op het scherm datm instellen op
of
om de
datum, de maand, en het jaar aan te passen, en tik vervolgens op Instellen
wanneer de configuratie is voltooid.
4. Tik op Tijd instellen. Tik op het instelscherm voor de tijd op
of
om het uur
en de minuut aan te passen. Tik op Instellen wanneer de configuratie is voltooid.
5. Tik op Tijdzone selecteren, en selecteer dan de gewenste tijdzone uit de lijst.
Blader om meer tijdzones te bekijken.
6. Selecteer of wis het 24-uurs klok gebruiken selectievakje om tussen 24-uur en
12-uur formaten te schakelen.
7. Tik op Datumnotatie selecteren om te selecteren hoe u wilt dat de datum
weergegeven wordt.
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12.2 De weergave instellen
12.2.1 De schermhelderheid aanpassen
1. Tik op het scherm Instellingen op Weergave > Helderheid.
Als je de helderheid van het scherm handmatig wilt aanpassen, moet je eerste
het vinkje uit het selectieveld Automatische helderheid weghalen.
2. Versleep de schuiver naar links om het scherm donkerder te maken, of naar rechts
om het helderder te maken.
3. Tik op OK om de aanpassing op te slaan.

12.2.2 De tijd voordat het beeldscherm uitschakelt aanpassen
Als je mobiele telefoon een tijdje niets doet, wordt het scherm uitgeschakeld om
batterijstroom te sparen. Om een langere of kortere duurtijd te selecteren:
1. Op het scherm Instellingen, tik op Weergave > Slaapstand.
2. Selecteer de tijdsduur waarbinnen u het scherm wilt verlichten.

12.3 Beltonen instellen
12.3.1 De stille modus aanzetten
1. Tik op het scherm Instellingen scherm op Geluid.
2. Selecteer Stille modus om alle geluiden behalve alarmen, muziek, en video
media uit te zetten.

12.3.2 Het volume aanpassen
Je kunt het volume aanpassen wanneer je in het startscherm bent of in de meeste
applicatieschermen ( zoals het scherm dat je ziet tijdens het bellen of afspelen van
muziek of video's). Druk op de volumetoetsen om het volume op het gewenste
niveau in te stellen.
Je kunt het volume ook op het instellingscherm aanpassen.
1. Tik op het scherm Instellingen op Geluid > Volumes.
2. Versleep de schuiver naar links om het geluid zachter te zetten, of naar rechts om
het harder te zetten.
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3. Tik op OK om de aanpassing op te slaan.

12.3.3 Een andere beltoon kiezen
1. Tik op het scherm Instellingen op Geluid > Beltoon telefoon.
2. Selecteer een optie in het weergegeven overzicht:
• Beltoon: Selecteer een vooraf geïnstalleerde beltoon. De beltoon speelt
wanneer deze wordt geselecteerd.
• Muziek: Selecteer de muziek die in de telefoon of op de microSD-kaart staat
opgeslagen. De muziek speelt wanneer deze wordt geselecteerd.
3. Tik op OK.

12.3.4 Het wijzigen van de beltoon voor berichten
1. Tik op het Startscherm op
2. In het berichtenoverzicht, touch

> Berichten.
> Instellingen > Beltoon kiezen.

3. Tik op de beltoon die u wilt gebruiken. De beltoon speelt wanneer deze wordt
geselecteerd.
4. Tik op OK.

12.4 De telefoondiensten instellen
12.4.1 De oproepinstellingen aanpassen
Serviceproviders voor mobiele telefonie bieden diensten, waaronder oproep
doorsturen, oproep in de wacht, vaste kiesnummers, en voicemail. U kunt de
diensten in uw abonnement aanpassen.
Tik op het Startscherm op
> Telefoon en tik vervolgens op
om belfuncties aan te passen.

> Instellingen

12.4.2 Gegevensroaming aanzetten
1. Tik op het scherm Instellingen onder DRAADLOOS EN NETWERKEN op
Meer… > Mobiele netwerken.
2. Selecteer het Gegevensroaming selectievakje.
De toegang tot dataservices tijdens roaming kan extra kosten veroorzaken.
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Vraag uw draadloos serviceprovider naar tarieven voor gegevensroaming.

12.4.3 De dataservice uitschakelen
1. Tik op het scherm Instellingen, onder DRAADLOOS EN NETWERKENop
Meer… > Mobiele netwerken
2. Wis het Gegevenstoegang aan selectievakje.

12.5 Tekst-naar-spraak instellen
Gebruik de instellingen tekst-naar-spraak om de Android tekst-naarspraaksynthesizer in te stellen voor toepassingen die daarvan gebruik kunnen
maken.

12.5.1 De spraaksnelheid aanpassen
1. Op het scherm Instellingen tik je op Taal en invoer > Uitvoer voor tekst-naarspraak > Spraaksnelheid.
2. Selecteer een snelheid waarop de tekst moet worden gesproken.

12.6 Je mobiele telefoon beschermen
12.6.1 Je PIN op je SIM-kaart activeren
1. Op het scherm Instellingen tik je op Beveiliging > SIM-vergrendeling instellen.
2. Schakel het selectievakje SIM-kaart vergrendelen in.
3. Vul via het toetsenbord de standaard pincode van de SIM-kaart in en tik daarna op
OK.
4. Om de pincode van de SIM-kaart te veranderen, drukt u op SIM PIN-code
wijzigen.
Alarmnummers kunnen altijd vanaf je mobiele telefoon worden gebeld.
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12.6.2 Uw mobiele telefoon met een schermvergrendeling
beschermen
Vergrendel het scherm en/of maak een patroon voor het ontgrendelen van het
scherm elke keer als uw mobiele telefoon wordt aangezet of uit slaapstand ontwaakt,
om uw gegevens beter te beschermen.
1. Tik op het scherm Instellingen op Beveiliging > Schermvergrendeling >
Patroon.
2. Veeg uw vinger verticaal, horizontaal of diagonaal, verbind ten minste vier punten
in de volgorde van uw keuze. Til uw vinger op van het scherm wanneer klaar bent.
U dient uw vinger tussen de punten op het scherm te slepen om het patroon te
maken, niet eenvoudigweg op afzonderlijke punten tikken.
3. Uw mobiele telefoon zal het patroon opnemen. Tik op Doorgaan.
4. Wanneer dat wordt gevraagd, tekent u het patroon nogmaals en tikt u op
Bevestigen.
Om patroon aan te passen, tikt u op Beveiliging > Schermvergrendeling >
Patroon.

12.6.3 Uw mobiele telefoon met een pincode beschermen
U kunt een pincode instellen om uw telefoon te vergrendelen.
1. Tik op het Instellingen scherm op Beveiliging > Schermvergrendeling > PIN.
2. Vul ten minste vier tekens in.
3. Tik op Doorgaan.
4. Vul dezelfde tekens nog eens in en tik op OK.
Om uw PIN aan te passen, tikt u op Beveiliging > Schermvergrendeling > PIN.

12.7 Toepassingen beheren
12.7.1 Een geïnstalleerde toepassing bekijken
1. Op het scherm Instellingen tik je op Apps > WORDT UITGEVOERD.
2. Voer in de lijst met toepassingen een van de volgende handelingen uit:
• Tik op
en vervolgens op Sorteren op grootte Tik daarna op een
toepassing om de gegevens daarvan te bekijken.
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• Tik op een toepassing om de gegevens ervan rechtstreeks te bekijken.

12.7.2 Een toepassing verwijderen
U kunt de applicaties die vooraf geïnstalleerd zijn op het systeem niet
verwijderen.
1. Tik op het scherm Instellingen op Apps.
2. Tik op een programma en vervolgens op Verwijderen.

12.7.3 Manieren om het geheugen van uw mobiele telefoon
op te schonen
• Verplaats bestanden en e-mailbijlagen naar de microSD-kaart.
• in Browser, wis alle tijdelijke internetbestanden en
browsergeschiedenisgegevens.
• Verplaats toepassingen naar de microSD-kaart.
• Verwijder gedownloade programma's die u niet langer gebruikt.
• Reset uw mobiele telefoon.

12.8 Je mobiele telefoon resetten
12.8.1 Een back-up maken van mijn gegevens
U kunt uw Google account gebruiken om op de Google servers een back-up te
maken van de instellingen van uw mobiele telefoon. Als u uw mobiele telefoon
vervangt, worden de instellingen waarvan u een back-up hebt gemaakt, op de
nieuwe mobiele telefoon hersteld, wanneer u voor het eerst met uw Google-account
inlogt.
1. Op het scherm Instellingen tik je op Back-up maken en opnieuw instellen.
2. Schakel het selectievakje Back-up maken van mijn gegevens in.

12.8.2 Terugzetten naar de fabrieksinstellingen
Als je de telefoon terugzet naar de fabrieksinstellingen, zullen alle persoonlijke
gegevens van het interne telefoongeheugen, inclusief informatie over je Googleaccount, alle andere accounts die je hebt ingesteld, de instellingen voor je systeem en
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je toepassingen, en alle toepassingen die je hebt gedownload, worden gewist. Door
het resetten van je telefoon worden systeemupdates die je hebt gedownload niet
gewist. Met het zichtbare selectievakje kun je selecteren om alle gegevens te wissen
die op je SD-kaart staan of op de interne SD-kaart van je telefoon, waarop bestanden
staan die je hebt gedownload of daar naartoe gekopieerd hebt, zoals muziek of foto's.
1. Tik op het scherm Instellingen op Back-up maken en opnieuw instellen >
Terug naar fabrieksinstellingen.
2. Wanneer je daarom wordt gevraagd, tik je op Telefoon opnieuw instellen en
daarna op Alles wissen. Alle fabrieksinstellingen worden op de mobiele telefoon
hersteld en deze wordt daarna opnieuw opgestart.

12.9 Online update
Op uw mobiele telefoon is de functie online updatn als geïnstalleerd. Wanneer er
nieuwe software beschikbaar is, verschijnt de versie-informatie en krijgt u een melding
om te updaten. U kunt ook tikken op Instellingen > Over de telefoon > Onlineupdate om te controleren of de nieuwe software beschikbaar is.
Tijdens het updaten:
1. maak een back-up van uw persoonlijke gegevens.Alle persoonlijke
gegevens zullen na de update worden verwijderd.
2. Zorg er voor dat uw microSD-kaart voldoende ruimte heeft om de
nieuwe softwareversie op te slaan.
3. Voer de online update uit volgens de scherminstructies.

13 Appendix
13.1 Veelgestelde vragen
Hoe kan ik een microSD-kaart gebruiken om contactpersonen vanaf een
andere mobiele telefoon in mijn telefoon te importeren?
Uw mobiele telefoon ondersteunt uitsluitend contactbestanden in de .vcf-indeling.
1. Sla de contactpersonen op die u naar uw mobiele telefoon wilt
importeren op een microSD-kaart op als .vcf-bestand.
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2. Plaats de microSD-kaart in uw mobiele telefoon en zoek het. vcfbestand met behulp vanBestand Manager
3. Tik op het. vcf-bestand.De mobiele telefoon toont een bericht met de
vraag of u de contactpersonen wilt importeren.
4. Tik op OK om de contactpersonen te importeren.
Er kunnen compatibiliteitsproblemen optreden met .vcf-bestanden die op
andere telefoons zijn aangemaakt, waardoor bepaalde contactinformatie na het
importeren verloren kan gaan.
Hoe stel ik een lied in als beltoon van de telefoon?
In Muziek+ tikt u op het lied dat u als beltoon wilt instellen en houd u het vast,
vervolgens tikt u op Instellen als beltoon.
Hoe schakel ik de automatische beeldschermaanpassing uit wanneer ik mijn
telefoon draai?
Tik op het Startscherm op
> Instellingen > Weergave, en wis dan het
selectievakje Scherm autom. draaien om deze optie uit te schakelen.
Hoe stel ik een ontgrendelpatroon in?
Tik op het Startscherm op
> Instellingen > Beveiliging >
Schermvergrendeling > Patroon.
Hoe kan ik de invoermethode veranderen?
Wanneer het toetsenbord wordt weergegeven, staat een pictogram daarvan
weergegeven op de statusbalk. Veeg de statusbalk naar beneden en tik op
Invoermethode selecteren om een invoermethode te selecteren.
Hoe stop ik het afspelen van een liedje op de achtergrond?
Veeg de berichtenbalk naar beneden om het meldingenpaneel te openen, tik op de
muziek afspeelmelding om naar het muziek afspeelscherm te gaan en stop dan het
afspelen.
Hoe ga ik terug naar het belscherm?
Als u tijdens het bellen naar een ander scherm bent gewisseld, veeg dan de
berichtenbalk naar beneden om het meldingenpaneel te openen, en tik dan op de
huidige oproepmelding om terug te gaan naar het oproepscherm.
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Hoe maak ik op het startscherm een snelkoppeling van een applicatie?
Tik op het applicatiescherm op het pictogram van de applicatie en houd deze vast
totdat het Startscherm wordt weergegeven. Sleep het pictogram vervolgens naar
waar u deze wilt plaatsen en laat uw vinger los.
Hoe verberg ik het toetsenbord?
Touch

het toetsenbord verbergen.

Hoe kan ik een bericht doorsturen?
Tik op het berichtenscherm op een bericht en houd deze vast. Selecteer vervolgens
Doorsturen vanaf het weergegeven menu.
Waarom kan ik Navigatieniet gebruiken?
Navigatie is niet beschikbaar in sommige landen of regio's.
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