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In het kort
Aan de slag. Wij helpen u met opstarten en vertellen u
één en ander over de functies van uw telefoon.
Opmerking: Er zijn regelmatig software-updates dus
uw telefoon kan er iets anders uitzien.

Nanosimkaart- en
MicroSDgeheugenkaartvak

Headsetaansluiting

De kaarten plaatsen en de telefoon
inschakelen
Let op: Controleer of uw simkaarten het juiste formaat
hebben, knip niet in de simkaart en gebruik geen
adapters voor uw simkaarten.

1

Camera aan
voorkant en flits

lees mij
2

Let op: lees voordat u uw telefoon gebruikt de informatie
betreffende veiligheid, regelgeving en juridische aspecten die
bij het product is geleverd.

Micro-USB/
Oplader

Microfoon

11:35

11:35
11:35

Duw het kaartvak terug in
D
uw telefoon met de
gouden contactpunten
naar boven.

Veeg met één vinger omlaag
voor meldingen of met twee
vingers voor profielen en
instellingen.
Zoek via typen of zeg:
"OK, Google".

microSD
(achterzijde en optioneel)

Nano-simkaart

Terug
Home
Overzicht

Vanuit het startscherm kunt u apps ontdekken,
meldingen bekijken, spraakopdrachten geven en meer.
• Een snelkoppeling toevoegen: tik op Apps , tik
op een app of widget en houd deze vast. Sleep deze
vervolgens naar een plaats op uw startscherm.
• Instellingen: wijzig Wi-Fi, schermweergave,
helderheid en meer door de statusbalk met twee
vingers omlaag te vegen. Tik op
om meer
instellingen te openen.
• Uw telefoon delen: voeg een gastgebruiker toe
door de statusbalk met twee vingers omlaag te
vegen en op
te tikken.

Startscherm en instellingen

Voeg uw account toe

Volumeknoppen

Play Store

Volg de aanwijzingen op het scherm om aan de slag
te gaan.
Als u Gmail™ gebruikt, heeft u al een
Google™-account. Zo niet, dan kunt u tijdens de
instelling een account maken. Door u aan te melden bij
uw Google-account krijgt u toegang tot uw gegevens,
kunt u deze synchroniseren en back-ups maken. Bekijk uw
Google-apps, contactpersonen, agenda, foto's en meer.

11:35

Druk op:
Scherm in- of
uitschakelen.
Druk in en houd vast:
Telefoon in- of
uitschakelen.

Google

Startscherm en apps

Sim

Aan/uit-knop

(achterzijde)

Aanmelden

Plaats de nanosim- en geheugenkaarten.
Gebruik de tool om het Duw de simkaart terug in het kaartvak
kaartvak te openen.
met de gouden contactpunten naar
boven. Keer het kaartvak
om en plaats de geheugenkaart.

11:35

Camera en
flitser

Start

3

Meld u aan en haal het meeste uit uw
apparaat.

Schakel het apparaat in.
S

Houd de
aan/uit-knop
ingedrukt
totdat het
scherm wordt
geactiveerd.

Voer uw e-mailadres in
Of maak een nieuw account

OVERSLAAN

i

Meld u aan om
uw contacten,
agenda en foto's
te bekijken en
synchroniseren.

Raak een lege plek aan
en houd deze vast om
widgets, achtergronden
en meer te wijzigen.
Google

Google

Dit product voldoet aan de geldende nationale en
internationale richtlijnen voor blootstelling aan
radiofrequentiestraling (SAR-richtlijn) mits het op een
normale manier bij het hoofd wordt gehouden en er
tijdens gebruik op het lichaam een afstand tot het
lichaam van 1,5 cm wordt aangehouden. In deze
SAR-richtlijn is een ruime veiligheidsmarge ingebouwd
om de veiligheid van mensen te kunnen waarborgen,
ongeacht hun leeftijd of gezondheidstoestand.

Play Store

Play Store

Tik op Apps
apps te zien.

om al uw

motorola.com
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Uw Moto-apps verkennen

Surfen

Foto's

Wilt u meer?

Help en meer

Beschermende bumper

Informatie over veiligheid

Copyright en handelsmerken

Door twee keer snel met uw pols te draaien en een tik op
het scherm kunt u sprankelende en heldere foto's
maken met de 21-megapixel camera.
• Starten: zelfs als uw telefoon in slaapmodus is, kunt u
uw camera openen door twee keer snel met uw pols
te draaien.
• Bekijken: veeg naar links voor uw fotogalerij.
• Delen: bekijk een foto of video in uw galerij en tik
vervolgens op Delen .
Tip: Veeg naar rechts voor effecten en instellingen, zoals
panorama.

Vind antwoorden, updates en informatie:
Help voor
• Help vindt u hier: tik op Apps
>
stapsgewijze tutorials, instructies of veelgestelde
vragen, of chat met mensen die u kunnen helpen,
direct vanaf uw telefoon.
• Alles voor uw Moto X: download software,
gebruikershandleidingen en meer op
www.motorola.com/mymotoxstyle
• Accessoires: accessoires voor uw telefoon vindt u
op www.motorola.com.
Play Store
• Apps downloaden: tik op Apps
>
om apps te kopen en te downloaden.
• Nieuws: u kunt ons hier vinden:
YouTube™ www.youtube.com/motorola
Facebook™ www.facebook.com/motorola
Twitter www.twitter.com/motorola
Google+™ www.google.com/+Motorola/posts

We weten dat het lastig kan zijn om de juiste hoes te
vinden, daarom leveren we een optionele bumper mee
om uw telefoon te beschermen zonder het exclusieve
design te bedekken. Breng de bumper aan voor extra
bescherming.
Let op: Gebruik geen gereedschap om de
beschermende bumper te verwijderen. Dit kan schade
aan uw telefoon veroorzaken.

Waarschuwing: verwijder of verplaats de accu nooit op eigen initiatief. Dit kan schade
toebrengen aan de accu en brand en letsel veroorzaken. Probeer uw telefoon opnieuw
op te starten als deze niet meer reageert. Houd de aan/uit-knop ingedrukt totdat het
scherm wordt uitgeschakeld en uw telefoon opnieuw wordt opgestart.

Copyright en handelsmerken

Druk op: Apps
>
Moto
• Acties: leer hoe u uw camera kunt openen door
twee keer snel met uw pols te draaien met Snel
vastleggen.
• Stem: stel uw startzin in en bedien uw Moto X met
uw stem.
• Scherm: bekijk sms/mms, oproepen en andere
meldingen zelfs als uw telefoon in slaapmodus is.
Opmerking: Het kan zijn dat uw telefoon niet alle
functies heeft.

Informatie over veiligheid

?

Tik op het scherm om
de foto te maken. Raak
aan en houd vast voor
meerdere opnamen.

Veeg naar rechts
voor effecten en
instellingen.

Schakelen naar de camera
aan de voorkant.
Schakelen naar de
videocamera.

De beschermende bumper plaatsen
Plaats de bovenkant van de telefoon in de beschermende
bumper. Druk de rest van de telefoon in de bumper.

Specific Absorption Rate (ICNIRP)
SAR (ICNIRP)

HET MOBIELE APPARAAT VOLDOET AAN DE
INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR
BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN.
Uw mobiele telefoon is een radiozender en -ontvanger. Dit apparaat voldoet aan de
internationale normen voor blootstelling aan radiogolven (elektromagnetische
RF-velden). De richtlijnen zijn opgesteld door een onafhankelijke wetenschappelijke
organisatie (ICNIRP) en bevatten substantiële veiligheidsmarges om de veiligheid van
iedere gebruiker te waarborgen, ongeacht leeftijd en gezondheid.
Bij de blootstellingsrichtlijnen voor radiogolven wordt gebruikgemaakt van de
maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet voor mobiele apparaten is
2 W/kg.
Voor SAR-tests wordt gebruikgemaakt van standaard bedieningsposities waarbij het
apparaat voor alle geteste frequentiebanden met het hoogst gecertificeerde vermogen
uitzendt*. De hoogste SAR-waarden volgens de ICNIRP-richtlijnen voor dit
apparaatmodel zijn:
SAR - hoofd
SAR - lichaam

GSM / WCDMA & LTE, WiFi,
Bluetooth
LTE B5, WiFi, Bluetooth

0,392 W/kg
0,728 W/kg

Tijdens het gebruik blijven de SAR-waarden doorgaans onder de opgegeven waarden.
Voor de efficiëntie van het systeem en om storingen op het netwerk tot een minimum te
beperken wordt het vermogen van het apparaat namelijk automatisch verlaagd als voor
de oproep geen volledig vermogen vereist is. Hoe lager het vermogen van het apparaat,
des te lager de SAR-waarde.
Als u uw blootstelling aan radiogolven verder wilt beperken, kunt u dit eenvoudig doen
door de duur van uw gesprekken te beperken of een handsfree-kit te gebruiken om het
apparaat uit de buurt van hoofd en lichaam te houden.
Meer informatie vindt u op www.motorola.com/rfhealth.
* De tests zijn uitgevoerd in overeenstemming met [CENELEC EN50360]
[IEC-standaard PT62209-1].

Gebruik
Deze telefoon biedt ondersteuning voor gegevensintensieve apps en services, dus zorg
dat uw gegevensabonnement aan uw eisen voldoet. Neem voor meer informatie
contact op met uw serviceprovider. Bepaalde toepassingen en functies zijn mogelijk
niet in alle landen beschikbaar.

Sommige functies, services en apps zijn afhankelijk van het netwerk en zijn mogelijk niet
in alle gebieden beschikbaar. Aanvullende voorwaarden en/of kosten zijn mogelijk van
app. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.
Alle functies, functionaliteit en andere productspecificaties, evenals de informatie in
deze handleiding, zijn gebaseerd op de laatst beschikbare informatie en worden op het
moment dat de handleiding is gedrukt, beschouwd als nauwkeurig. Motorola behoudt
zich het recht voor om informatie of specificaties te wijzigen zonder voorafgaande
kennisgeving of verplichtingen.
Opmerking: De afbeeldingen in deze handleiding dienen alleen als voorbeeld.
MOTOROLA en het logo met gestileerde M zijn handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van Motorola Trademark Holdings, LLC. Google, Android, Google Play
en andere handelsmerken zijn eigendom van Google Inc. De Android-robot is
gereproduceerd of gewijzigd uit werk dat is gemaakt en gedeeld door Google en
gebruikt volgens de voorwaarden bepaald in de Creative Commons 3.0 Attribution
License. Het microSD-logo is een handelsmerk van SD-3C, LLC. Alle overige product- en
servicenamen zijn eigendom van de respectieve eigenaren.
© 2016 Motorola Mobility LLC. Alle rechten voorbehouden.
Product-id: Moto X Style (Model XT1572)
Handleidingnummer: 68018114025-A

