
black     103x138        L I E B R E I C H , Medienproduktion

AP75

s s

Designed for life

Issued by
BenQ Mobile GmbH & Co. OHG
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© BenQ Mobile GmbH & Co. OHG 2005
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
Manufactured by BenQ Mobile GmbH & Co. OHG 
under trademark license of Siemens AG 

www.siemens.com/ap75

BA Cover AP75 103x138.QXD  28.09.2005  12:14 Uhr  Seite 1



AP75.book  Seite i  Dienstag, 10. Januar 2006  10:17 10
Veiligheidsinformatie
Lees voor uw veiligheid de volgende richtlijnen voor het
gebruik van uw telefoon zorgvuldig door:

Blootstelling aan radiofrequentiesignalen

! Draag voor uw veiligheid het toestel niet voor uw borst.

Aan de SAR-regels kan alleen worden voldaan als het toestel wordt

gedragen aan een klem, in een houder of soortgelijke accessoires zonder

metalen onderdelen, die bovendien zorgen voor ten minste 1,5 cm afstand

tussen het apparaat, inclusief antenne, en het lichaam van de gebruiker.

Uw draadloze, draagbare telefoon is een zender en ontvanger met een laag

vermogen. Wanneer het toestel aanstaat, ontvangt het

radiofrequentiesignalen (RF) en zendt deze ook uit.

Europese en internationale instanties hebben normen en aanbevelingen

opgesteld ter bescherming van openbare blootstelling aan radiofrequente

elektromagnetische energie.

• ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation

Protection) 1996

• VDE (Verband Deutscher Elektroingenieure) DIN- 0848

• Richtlijnen van de Europese Gemeenschap, Directoraat Generaal V

inzake Radiofrequente elektromagnetische energie

• National Radiological Protection Board of the United Kingdom,

GS 11, 1988

• ANSI (American National Standards Institute) IEEE. C95.1- 1992

• NCRP (National Council on Radiation Protection and Measurements).

Report 86

• Department of Health and Welfare Canada. Safety Code 6
Veiligheidsinformatie i
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Deze normen zijn gebaseerd uit uitgebreid wetenschappelijk onderzoek.

Zo hebben meer dan 120 wetenschappers, technici en medici van

universiteiten, overheidsinstellingen op het gebied van de

volksgezondheid en uit de industrie op basis van de beschikbare

onderzoeksresultaten de bijgewerkte ANSI-norm opgesteld.

Het ontwerp van uw telefoon voldoet bij normaal gebruik aan deze

normen.

Specifieke beperkingen aangaande de bediening
Niet-metalen onderdelen toegestaan in op het lichaam gedragen

accessoires.

Zorg voor de antenne
Gebruik uitsluitend de meegeleverde of een goedgekeurde vervangende

antenne. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of uitbreidingen

kunnen het toestel beschadigen en inbreuk maken op de FCC-regels. 

Bediening van de telefoon
Normale positie: houd de telefoon zoals u elke telefoon zou vasthouden,

met de antenne omhoog gericht en over uw schouder.

Uw telefoon werkt het beste als u de antenne niet onnodig aanraakt

wanneer u het toestel gebruikt. Als u de antenne aanraakt, heeft dit effect

op de geluidskwaliteit en moet het toestel mogelijk met een hoger

vermogen werken dan anders nodig zou zijn.

Batterijen
• Om veiligheidsredenen stopt het laden van de telefoon als de

temperatuur ervan boven 45°C of onder 0°C komt. 

• Stel de batterijen niet bloot aan temperaturen onder 0°C of boven 45°C.

Neem uw telefoon altijd mee als u uw auto parkeert.
ii Veiligheidsinformatie
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Alle batterijen kunnen schade, lichamelijk letsel of brandwonden
veroorzaken als geleidend materiaal, zoals sieraden, sleutels en dergelijke
in contact komen met de contactpunten. Het materiaal kan dan een
stroomkring vormen en heet worden. Ter bescherming tegen ongewenst
ontladen, moet u voorzichtig zijn bij het omgaan met een geladen batterij,
met name wanneer u deze in uw zak, portefeuille of andere houder met
metalen voorwerpen plaatst. Wanneer u de batterij uit de telefoon haalt,
kunt u deze het beste bewaren in de beschermende verpakking waarin
deze oorspronkelijk zat.

Rijden
Zorg dat u op de hoogte bent van de wet- en regelgeving ten aanzien van
het gebruik van draadloze telefoons in het gebied waarin u rijdt. Houd u
altijd aan deze wetten. Let bij het gebruik van uw telefoon tijdens het
rijden bovendien op het volgende:

• Houd al uw aandacht bij het rijden: veilig rijden is uw eerste prioriteit.

• Gebruik handsfree-modus, indien beschikbaar.

• Zet uw auto aan de kant voordat u belt of een oproep aanneemt, indien
de omstandigheden op de weg dit vereisen.

Elektronische apparaten
De meeste hedendaagse elektronische apparatuur is beschermd tegen
RF-signalen. Bepaalde elektronische apparatuur is echter niet
afgeschermd tegen RF-signalen van uw draadloze telefoon.

Pacemakers
De Health Industry Manufacturers Association raadt aan om een afstand
van minimaal 20 cm in stand te houden tussen een draadloze telefoon en
een pacemaker om mogelijke interferentie met de pacemaker te
voorkomen. Deze aanbevelingen komen overeen met onafhankelijk
onderzoek dat een aanbevelingen die worden gedaan door Wireless
Technology Research.
Veiligheidsinformatie iii
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Personen met pacemakers:

• moeten de telefoon ALTIJD ten minste vijftien centimeter van de
pacemaker verwijderd houden wanneer de telefoon is ingeschakeld;

• moeten de telefoon niet in een borstzak dragen;

• moeten bij het bellen het oor gebruiken dat het verst van de pacemaker
verwijderd is, om mogelijke interferentie te voorkomen.

Als u een of andere reden vermoedt dat er toch interferentie optreedt,
moet u uw telefoon onmiddellijk uitschakelen.

Gehoorapparaten
Sommige digitale draadloze telefoons kunnen storing veroorzaken bij
bepaalde gehoorapparaten. In het geval van dergelijke storing kunt u het
beste de fabrikant van het gehoorapparaat raadplegen om alternatieven te
bespreken.

Andere medische hulpmiddelen
Als u andere medische hulpmiddelen gebruikt, raadpleegt u de fabrikant
van het apparaat om te bepalen of deze voldoende afgeschermd zijn tegen
RF-energie van buitenaf. Uw arts kan u helpen deze informatie te
verkrijgen.

Schakel uw telefoon uit in instellingen voor gezondheidszorg wanneer dit
door middel van opgehangen kennisgevingen wordt gevraagd.
Ziekenhuizen en andere instellingen voor de gezondheidszorg maken
mogelijk gebruik van apparatuur die gevoelig is voor RF-energie van
buitenaf.

Voertuigen
RF-signalen kunnen onjuist geïnstalleerde of onvoldoende afgeschermde
elektronische systemen in motorvoertuigen beïnvloeden. Raadpleeg de
fabrikant of vertegenwoordiger daarvan aangaande uw voertuig.
Raadpleeg ook de fabrikant van alle apparatuur die u in of op uw voertuig
hebt aangebracht.
iv Veiligheidsinformatie
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Officiële meldingen
Schakel uw telefoon uit op alle plaatsen waar dit door middel van
meldingen wordt gevraagd.

Vliegtuigen
De FCC-regels verbieden het gebruik van uw telefoon tijdens het vliegen.
Schakel uw telefoon uit voordat u aan boord gaat van een vliegtuig.

Plaatsen waar met dynamiet wordt gewerkt
Om interferentie met apparatuur voor gecontroleerde explosies te
voorkomen, moet u uw telefoon uitschakelen wanneer u zich in een
gebied bevindt met "explosiegevaar" of in een gebied waar staat "ALLE
RADIOAPPARATUUR UITSCHAKELEN". Volg alle aanwijzingen en
instructies op.

Mogelijk explosiegevaar
Schakel uw telefoon uit en verwijder de batterij niet wanneer u zich op
een plaats bevindt met mogelijk explosiegevaar. Volg alle aanwijzingen en
instructies op. Vonken afkomstig van uw batterij zou in een dergelijke
omgeving een explosie of brand kunnen veroorzaken, met als gevolg
lichamelijk letsel of zelfs levensgevaar.

Gebieden waar explosiegevaar aanwezig is, worden gewoonlijk, maar niet
altijd, duidelijk aangegeven. Dit zijn bijvoorbeeld benzinestations;
benedendeks op schepen; faciliteiten voor de overslag of opslag van
brandstoffen of chemicaliën; voertuigen die op lpg rijden; gebieden waar
zich in de lucht chemische stoffen of deeltjes bevinden, zoals graan, stof of
metaalpoeder; elk ander gebied waar u normaal gesproken de motor van
uw voertuig moet uitschakelen.

Voor voertuigen uitgerust met airbags
Een airbag blaast zich met grote kracht op. Plaats GEEN voorwerpen,
waaronder zowel geïnstalleerde als draagbare draadloze apparatuur, in de
buurt van de airbag of het gebied waarin de airbag zich opblaast. Als
draadloze apparatuur onjuist is geïnstalleerd in een voertuig en de airbag
zich opblaast, kan dit tot ernstig letsel leiden.
Veiligheidsinformatie v
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Federal Communications Commission
Dit toestel voldoet aan deel 15 van het FCC-reglement. Het gebruik ervan

is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1. het apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en

2. het apparaat moet bestand zijn tegen de ontvangst van storing,

waaronder storing die kan leiden tot een ongewenste werking.

Dit toestel is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal toestel van

klasse B, overeenkomstig deel 15 van het FCC-reglement. Deze limieten

zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke

storingen in huisinstallaties. Dit toestel wekt radiofrequente energie op,

gebruikt deze en kan deze ook uitstralen. Als het toestel niet wordt

geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, kunnen er storingen

ontstaan die schadelijk zijn voor radiocommunicaties. Er is echter geen

garantie dat er bij een bepaalde installatie geen storing zal plaatsvinden.

Als dit toestel een schadelijke storing veroorzaakt met betrekking tot

radio- of televisieontvangst, die kan worden vastgesteld door het toestel

uit- en weer aan te zetten, kan de gebruiker proberen de storing te

verhelpen door één of meer van de volgende maatregelen te nemen:

• Richt de ontvangstantenne opnieuw of zet deze op een andere plaats.

• Vergroot de afstand tussen het toestel en de ontvanger.

• Sluit het toestel aan op een stopcontact dat zich op een ander circuit

bevindt dan het stopcontact waarop de ontvanger is aangesloten.

• Raadpleeg de verkoper of een erkende radio-/TV- technicus voor hulp.

Wijzigingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die

hiervoor verantwoordelijk is, kunnen ertoe leiden dat de gebruiker de

bevoegdheid verliest om het toestel te gebruiken.
vi Veiligheidsinformatie
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Conformiteitsverklaring voor de Europese Unie
Dit apparaat voldoet aan de OJ-Richtlijn zoals hieronder genoemd:

Elektromagnetische compatibiliteit (89/336/EEG), Laagspanningsrichtlijn

(73/23/EEG)

En R&TTE-Richtlijn (99/05/EEG).

En voldoet bovendien aan de volgende norm:

De desbetreffende conformiteitsverklaring (DoC) is ondertekend.

Indien gewenst kan via de hotline een kopie van het origineel worden

aangevraagd:

www.siemens.com/mobiledocs

3GPP TS 51.010-1 

EN.301- 511 

EN50360/ EN50361 

ETSI EN 301 489-1/-7 

EN 60950 

ETSI EN 300 328 & ETSI EN 301 489-17 (Bluetooth) 
Veiligheidsinformatie vii
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Veiligheidsvoorschriften
Instructies voor de ouders

Lees voor gebruik eerst de gebruikshandleiding en
veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door.
Vertel uw kinderen over de inhoud ervan en de gevaren die het
gebruik van de telefoon met zich meebrengt.

Let bij het gebruik van de telefoon op de wettelijke voorschriften
en lokale beperkingen. Die kunnen bijv. van toepassing zijn in
vliegtuigen, bij benzinestations, in ziekenhuizen of tijdens het
autorijden. 
De werking van medische apparatuur zoals hoortoestellen of
pacemakers kan worden gestoord. Houd ten minste een
afstand van 20 cm tussen de telefoon en pacemaker aan. Houd
het toestel tijdens een gesprek aan het oor dat het verste van
de pacemaker is verwijderd. Neem voor meer informatie
contact op met uw arts.
Kleine delen, zoals SIM-kaart, sluitingen, objectiefring en
objectiefdeksel kunnen door kleine kinderen worden verwijderd
en ingeslikt. Daarom moet de telefoon buiten bereik van kleine
kinderen worden bewaard.
Plaats het toestel niet in de buurt van elektromagnetische
gegevensdragers zoals creditcards en diskettes. De informatie
die in het toestel is opgeslagen kan hierdoor verloren gaan.
Kijk niet met een vergrootglas of iets dergelijks naar de LED
(bijv. een geactiveerde infraroodpoort, flits-LED) vanwege de
straling.

Dit product voldoet aan de norm IEC/EN 60825-1 "Veiligheid
van laserproducten" voor LED klasse 1M-producten;dergelijke
producten zijn veilig voor gebruik in geschikte en voorspelbare
gebruiksomstandigheden.
viii Veiligheidsvoorschriften
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De op de netadapter aangegeven voedingsspanning (V) mag
niet worden overschreden. Indien hiermee geen rekening wordt
gehouden, kan de oplader worden beschadigd.

De voeding moet in een makkelijk toegankelijk stopcontact
worden gestoken bij het laden van de batterij. De enige manier
om de lader uit te schakelen na het laden van de batterij, is
door deze uit het stopcontact te halen.
De beltoon, de attentietonen en bij handsfree bellen wordt het
geluid via de luidspreker weergegeven. Houd de telefoon niet
tegen het oor wanneer hij overgaat of wanneer u de handsfree
functie heeft ingeschakeld. Hierdoor kan ernstige en blijvende
gehoorbeschadiging ontstaan.
Gebruik uitsluitend originele batterijen (100 % kwikvrij) en
opladers. Anders kan aanzienlijke materiële schade of gevaar
voor de gezondheid niet worden uitgesloten. Er kan bijv. een
batterij exploderen.
De telefoon mag niet worden geopend. Alleen voor het
vervangen van de batterij (100 % kwikzilvervrij) of de SIM-kaart
is dat toegestaan. Iedere andere wijziging aan het toestel is niet
toegestaan en leidt tot het verlies van de garantie.

Lege batterijen en afgedankte telefoons overeenkomstig de
wettelijke bepalingen voor de afvalverwerking behandelen.

In de nabijheid van televisietoestellen, radio’s, pc’s enz. kan de
telefoon storingen veroorzaken.
Veiligheidsvoorschriften ix
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Bluetooth®

Uw telefoon is voorzien van een Bluetooth-poort. Hiermee kunt u uw

telefoon draadloos verbinden met een headset van een handsfree-set of

met andere apparaten die compatibel zijn met Bluetooth.

Houd rekening met de volgende punten voor een veilige verbinding van

de apparaten zodat er geen derden via de radio toegang tot uw telefoon

kunnen krijgen:The initial connection between two devices, what is called

"pairing", should take place in familiar surroundings. 

• De initiële verbinding tussen twee apparaten (pairing) moet in een

betrouwbare omgeving plaatsvinden. 

• Beide apparaten moeten zich eenmalig via een wachtwoord/PIN

identificeren. Als er nog geen PIN voorgeprogrammeerd is, dient u zo

mogelijk een nummercombinatie van 16 cijfers te selecteren om

voldoende beveiliging te waarborgen 

• Overschakelen naar automatisch aannemen ("Verbinding zonder

bevestiging") mag alleen bij uitzondering worden gebruikt. 

• De verbinding moet als algemene regel alleen via betrouwbare

apparaten tot stand komen om eventuele beveiligingsrisico’s te

minimaliseren. 

• Beperk de "zichtbaarheid" van uw telefoon zoveel mogelijk. Hierdoor

wordt het beduidend moeilijker voor onbekende apparaten om te

proberen een verbinding met uw telefoon tot stand te brengen.

• Bij een Bluetooth-verbinding wordt de naam van uw telefoon

overgenomen. Bij ontvangst is dat de "Bluetooth-ID".

• Als Bluetooth niet vereist is, dient u deze functionaliteit uit te

schakelen.
x Veiligheidsvoorschriften
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Controleer vóór gebruik van Bluetooth-accessoires of mobiele telefoons

in een motorvoertuig de gebruikershandleiding van het voertuig om na te

gaan of er eventuele beperkingen zijn voor het gebruik van dergelijke

producten.  

! 
Gebruik de telefoon uitsluitend met het toetsenbord volledig
geopend of volledig gesloten om een probleemloze werking van de
telefoon te garanderen.
Veiligheidsvoorschriften xi
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Telefoon gereedmaken voor gebruik

De SIM-kaart plaatsen
Schuif de hele SIM-kaart in de opening, in de richting van de pijl

afgebeeld op het vakje, met de metalen contactpunten van de SIM-kaart

naar beneden gericht en de afgesneden hoek rechtsboven. 

! 
Een SIM-kaart kan makkelijk beschadigd raken als de metalen
contactpunten gekrast worden. Wees daarom extra voorzichtig bij het
vasthouden en insteken.

" 

Als u de SIM-kaart wilt verwijderen, moet
u eerst de vergrendeling naar beneden
drukken en vervolgens de SIM-kaart uit
de opening duwen.

SIM-kaart 

Vergrendeling 
SIM-kaart
Telefoon gereedmaken voor gebruik 1
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De batterij plaatsen 
1. Plaats de batterij aan de achterkant van het toestel, met de

contactpunten van de batterij naar beneden gericht en het lipje aan de

bovenrand uitgelijnd met de gaten in het batterijvakje.

2. Duw de batterij tegen de bovenkant van het vakje en duw deze naar

beneden zodat de batterij vastklikt.

Achterklep installeren
Plaats de achterklep over de achterkant van uw telefoon en schuif deze

naar voren totdat de vergrendeling vastklikt.

! 

Verwijder de batterij niet wanneer het toestel aanstaat. Als u dit wel
doet, zouden persoonlijke instellingen of gegevens die op uw
SIM-kaart of in het geheugen van het toestel zijn opgeslagen,
verloren kunnen gaan.
2 Telefoon gereedmaken voor gebruik
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Batterij van de telefoon laden.
1. Steek de stekker van de lader in de daarvoor bestemde aansluiting in de

onderkant van de telefoon. Zorg dat de stekker op de juist wijze is

ingestoken.

2. Steek het andere uiteinde van het snoer in het stopcontact.

3. Zodra de batterij helemaal geladen is, koppelt u de lader los van het

stopcontact en van het toestel.

" 

• Het duurt ongeveer 4 uur een batterij helemaal te laden.
• Als het laden gebeurt terwijl het toestel uitgeschakeld is, wordt een

bewegend batterijpictogram op het display weergegeven. Als het
laden gebeurt terwijl het toestel ingeschakeld is, wordt het

pictogram Þ op het display weergegeven. De lijnen die de
batterijlading aangeven verschuiven totdat de batterij helemaal
geladen is.

• Als de batterij bijna leeg is, laat de telefoon een
waarschuwingstoon horen.

! Verwijder de batterij niet wanneer het toestel bezig is met laden.

Stekker van de lader 

Laderaansluiting
Telefoon gereedmaken voor gebruik 3
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Het toestel inschakelen
1. Houd B ingedrukt om de telefoon in te schakelen. Op het display

van het toestel verschijnt het bewegende welkomstbeeld.

2. Voer uw PIN-code in. Als u een onjuiste PIN-code invoert, drukt u

op< (Wissen) om de verkeerde cijfers te wissen.

Houd< ingedrukt om alle ingevoerde cijfers te wissen. Wanneer u

uw PIN-code hebt ingevoerd, drukt u ter bevestiging op K.

$ De PIN-code (Personal Identification Number) is een wachtwoord dat
de provider levert bij een SIM-kaart. U hebt dit wachtwoord nodig om
de SIM-kaart te kunnen gebruiken.

" 

• U kunt een welkomstanimatie, -beeld of -bericht selecteren en
instellen, dat wordt weergegeven wanneer u het toestel aanzet,
alsmede de muziek die daarbij wordt gespeeld. Ga naar
Instellingen > Weergave > Welkomstbericht. Lees pagina 87
voor meer informatie.

• Als de welkomstmuziek te lang doorgaat, kunt u zodra het stand-

byscherm verschijnt op B drukken om het afspelen te stoppen.

! 

Als u drie keer achter elkaar een onjuiste PIN-code invoert, wordt de
SIM-kaart geblokkeerd en kan deze niet meer worden gebruikt.
Wanneer dit gebeurt, moet u de PUK-code (Personal Unblocking
Key) voor de betreffende SIM-kaart invoeren om deze te
deblokkeren. Neem contact op met uw provider om een PUK-code te
krijgen.

" 
Als u verificatie van de PIN-code wilt annuleren, gaat u naar
Instellingen > Beveiliging > Pincode > Pincode. Raadpleeg
pagina 96.
4 Telefoon gereedmaken voor gebruik
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3. Wanneer de ingevoerde PIN-code is geaccepteerd, zoekt de telefoon

automatisch naar het aangegeven netwerk. Het zoeken kan enkele

seconden duren.

4. Het stand-byscherm wordt weergegeven, evenals de sterkte van het

netwerksignaal en de naam van de provider. U kunt de telefoon nu

gebruiken.

$ Als de telefoon geen netwerk kan vinden, geeft de
signaalsterktemeter op het scherm geen balkjes aan.

$ Als de telefoon contact maakt met een netwerk dat u niet mag
gebruiken, geeft de signaalsterktemeter ook het niveau nul aan. U
kunt dan uitsluitend alarmnummers bellen.
Telefoon gereedmaken voor gebruik 5
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Hoe werkt uw telefoon?

Uw telefoon in een oogopslag

Op de afbeelding hieronder ziet u de belangrijkste onderdelen van deze
telefoon:
Vooraanzicht

1 Oortelefoon

2 OK Toets

3 Linkerdisplaytoets

4 Toets Kiezen/antwoorden

5 Microfoon

6 LCD-display

7 Rechterdisplaytoets

8 Bladertoets

9 Aan/uit-toets

= Alfanumerieke toetsen

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 8 
9 

= 
6 Hoe werkt uw telefoon?
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Onder- en achteraanzicht

1 Handsfree headset/
datakabelaansluiting

2 Laderaansluiting

3 Spiegel

4 Gat voor polsbandje

5 Cameraobjectief 

6 Zoemer

7 Achterklep 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 
Hoe werkt uw telefoon? 7
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Stand-byscherm 

$ Automatische slaapstand: uw telefoon heeft een geavanceerd
kleurendisplay, dat na 30 seconden van inactiviteit van de telefoon
overschakelt naar de "slaapstand". Dit betekent dat het bijna zwart is.
De telefoon is niet uitgeschakeld, maar staat in de "slaapstand". Door
de telefoon te kantelen, kunt u de tijd zien. U kunt het display weer

" 

• Als u de huidige tijd en datum wilt instellen, alsmede hoe deze
worden weergegeven, gaat u naar Instellingen > Datum & uur.
Zie pagina 82.

• Voor het instellen van de achtergrond van het display gaat u naar
Instellingen > Weergave > Achtergrondafbeelding. Ga anders
naar Media Center > Beeld of Media Center > Album.
Zie pagina 87 en pagina 68.

• U kunt naar Instellingen > Weergave > Persoonlijke groet gaan
om in te stellen welke tekst op het display verschijnt. Zie pagina 88
voor meer informatie.

• Voor meer veiligheid kunt u via Beveiliging >
Schermvergrendeling de schermblokkering inschakelen. Zie
pagina 97 voor meer informatie.

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1 Statusbalk

2 Tijd en datum

3 Displaytoetsenbalk

4 Druk op > om het
telefoonboek te openen

5 Druk op K om het
hoofdmenu te openen.

6 Naam van de provider

7 Achtergrondafbeelding

8 
Druk op < om de
cameramodus in te
schakelen.

TBoek Camera 

Provider 
8 Hoe werkt uw telefoon?
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inschakelen door op een toets te drukken. Dit is normaal en bedoeld
om de werkduur van de batterij te verlengen. Wanneer de toetsen zijn
geblokkeerd, duurt het maar 5 seconden voordat het scherm zwart
wordt om de werkduur van de batterij te verlengen.

Pictogrammen op de statusbalk van het LCD-display

Picto-
gram Functie Beschrijving

Signaal-
sterkte

Signaalsterkte van het netwerk. Hoe meer balkjes
worden weergegeven, des te sterker is het signaal.

Status batterij

Geeft de resterende lading van de batterij weer.
Hoe meer balkjes worden weergegeven, des te
meer lading in de batterij. Vier balkjes: volledig
geladen. Geen balkjes: onmiddellijk laden nodig.
Bij het laden van de batterij schuift het pictogram
door de balkjes totdat de batterij volledig geladen
is.

GPRS-
netwerk GPRS-services is ingeschakeld op uw SIM-kaart.

Bericht

Geeft aan dat een SMS/MMS-bericht wordt
ontvangen of dat er ongelezen berichten zijn. Als
het pictogram m in het rood verschijnt, geeft dit
aan dat het berichtengeheugen vol is. Zie
pagina 37, "Berichten" voor meer informatie over
de berichtenfunctie.

WAP-bericht
U hebt een WAP-bericht (dit pictogram verschijnt
alleen wanneer er geen inkomende of ongelezen
SMS/MMS-berichten zijn).

Voicemail
Geeft aan dat u voicemailberichten hebt (dit
pictogram verschijnt alleen als de functie door uw
provider wordt ondersteund).
Hoe werkt uw telefoon? 9
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Alarm
Het alarm is ingeschakeld. Ga naar Toepassingen
> Alarm om het alarm in te stellen. Zie pagina 71.

lijn in gebruik

Geeft het nummer van de lijn weer die momenteel
in gebruik is. Ga naar Instellingen >
Oproepinstellingen > Actieve lijn om de lijn in te
stellen. Zie pagina 93 voor meer informatie.

Stil
Houd in het stand-byscherm < ingedrukt om
het profiel Stil in te schakelen. Zie pagina 31, "Het
profiel Stil gebruiken".

Normaal
Geeft aan dat het profiel Normaal in gebruik is.
Ga naar Instellingen > Profielen om de
werkstand in te stellen. Zie pagina 83.

Vergadering Geeft aan dat het profiel Meeting in gebruik is.

Buiten Geeft aan dat het profiel Buiten in gebruik is.

Voorkeur Geeft aan dat het profiel Voorkeur in gebruik is.

Handsfree Geeft aan dat het profiel Handsfree in gebruik is.

Doorschake-
len

Geeft aan dat de functie Oproep doorschakelen
ingeschakeld is. Ga naar Instellingen >
Oproepinstellingen > Oproep doorschakelen
om instellingen voor deze functie door te voeren.
Zie pagina 90.

Roamen
Roamen is ingeschakeld (niet uw gebruikelijke
netwerk)

Bluetooth Verschijnt wanneer Bluetooth is ingeschakeld.

Picto-
gram Functie Beschrijving
10 Hoe werkt uw telefoon?
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Gebruik van de toetsen in de stand-bystand

$ In deze gebruikershandleiding betekent "lang indrukken" dat u een
toets indrukt en ongeveer twee seconden ingedrukt houdt voordat u
deze weer loslaat. "Indrukken" betekent dat u op een toets drukt en
deze onmiddellijk weer loslaat.

$ De onderstaande tabel is alleen bedoeld als inleiding op de
opdrachten die toegankelijk zijn met de toetsen wanneer de telefoon
in de stand-bystand staat. Raadpleeg de relevante hoofdstukken in
deze gebruikershandleiding voor meer informatie over andere
toetsopdrachten in andere werkstanden.

Functietoetsen

" 

Wanneer u op een willekeurige toets drukt, geeft de telefoon door
middel van toetsenbloktonen hiervan feedback. Als u deze hoorbare
feedback wilt in- of uitschakelen, gaat u naar het menu Instellingen
> Profielen. Ga naar het profiel dat momenteel in gebruik is en druk
op > (Bewerken). Selecteer vervolgens Toetsenbloktonen. U
kunt ook naar Instellingen > Audio > Toetsenbloktonen gaan om
de hoorbare feedback in of uit te schakelen. Zie pagina 86 en
pagina 88.

Toets Opdrachten en functies

B 

Aan/uit-toets

• Houd deze ingedrukt om de telefoon in of uit te schakelen.

• Druk op deze toets om inkomende oproepen te weigeren
of het kiezen van een nummer te annuleren.

A 

Toets Verzenden/antwoorden

• Druk hierop om een bericht te verzenden of een oproep te
beantwoorden.

• Druk hierop om de lijst van gemiste/gekozen/ontvangen
oproepen te openen.
Hoe werkt uw telefoon? 11
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K 
Toets OK.

• Druk hierop om het hoofdmenu te openen en het eerste
item te tonen.

> 

Linkerdisplaytoets

• Druk hierop om het telefoonboek te openen (wanneer
TBoek wordt weergegeven).

• Druk hierop om het telefoonnummer dat u hebt ingevoerd
vanuit het stand-byscherm op te slaan in het telefoonboek
(wanneer Opslaan wordt weergegeven).

< 

Rechterdisplaytoets

• Druk op deze toets om de camerafunctie te gebruiken
(wanneer Camera wordt weergegeven). 

• Druk op deze toets om ingevoerde cijfers één voor één te
verwijderen; houd de toets ingedrukt om alle ingevoerde
cijfers te verwijderen (wanneer Wissen wordt
weergegeven).

• Houd deze ingedrukt om het profiel Stil in of uit te
schakelen.

À 

Bladertoets

• Druk op i om het menu voor snelle toegang te
openen. Zie pagina 35 voor informatie over snelle
toegang.

• Druk op j om foto's op te halen die zijn opgeslagen in
het menu Album.

• Druk op m om het menu Berichten te openen. Zie
pagina 37 voor een beschrijving van de berichten.

• Druk op k om het profiel te selecteren dat u wilt
inschakelen.

Toets Opdrachten en functies
12 Hoe werkt uw telefoon?
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* 

Sterretjestoets

• Druk op deze toets om een sterretje ( * ) in te voeren.

• Als u een nummer in het buitenland wilt bellen, houdt u
deze toets ingedrukt totdat u op het display "+" ziet. Voer
vervolgens de landcode, het netnummer en het
telefoonnummer in van de degene die u wilt bellen.

1 
Voicemail-sneltoets

• Houd deze ingedrukt om uw voicemailnummer te bellen.

2 
Bluetooth-sneltoets 

• Houd deze ingedrukt om snel verbinding te maken met
een Bluetooth-apparaat dat al eerder verbonden was.

# 

# -toets

• Druk hierop om een hekje ( # ) in te voeren.

• Voor toestelnummers: nadat u een telefoonnummer hebt
ingevoerd, houdt u deze toets ingedrukt om een "P" in te
voeren, waarna u het toestelnummer invoert.

• Houd deze toets ingedrukt om de toetsen te blokkeren.

1 ~ 9 

Alfanumerieke toetsen

• Druk hierop om cijfers in een telefoonnummer in te
voeren.

• Sneltoets: houd een toets ingedrukt om onmiddellijk
toegang te krijgen tot de functie, of het nummer te bellen
dat hieronder is geprogrammeerd. Zie pagina 35,
"Sneltoetsen".

Toets Opdrachten en functies
Hoe werkt uw telefoon? 13
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Alfanumerieke toetsen

$ Als u een alfanumerieke toets ingedrukt houdt, krijgt u toegang tot de
functie die hieronder is geprogrammeerd, of kiest u het nummer dat
eraan is toegewezen (sneltoetsfunctie).

Toets Cijfer Toets Cijfer/symbool/functie

1 1 7 7

2 2 8 8

3 3 9 9

4 4 0 0

5 5 * * + (lang indrukken)

6 6 # 
# P (lang indrukken na het invoeren 

van een telefoonnummer)
14 Hoe werkt uw telefoon?
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Navigeren in menu's
Wanneer het toestel in de stand-bystand staat, drukt u op K om het

hoofdmenu te openen.

$ Zie pagina 60, "Menu's" voor meer informatie over het gebruik van de
verschillende functies die in het menu staan.

Hoofdmenu

Submenu

U kunt ook een menu-item openen door op het betreffende

menunummer te drukken. Als u in het voorbeeld hierboven op 3 drukt,

opent u het menu Profielen.

1 Elk pictogram geeft een menu-
item weer. Gebruik de bladertoets
om door het menu te bladeren.

2 De naam van het menu-item dat u
markeert.

3 
Druk op < om terug te keren
naar het stand-byscherm.

1 De naam van het huidige menu.

2 De gemarkeerde rij is het
momenteel geselecteerde item.

3 
Druk op < om de optie die
op het display wordt weergegeven
te openen.

4 Blader omhoog of omlaag om een
item te markeren. Druk op K om
een gemarkeerd item te openen,
een selectie te bevestigen of naar de
volgende stap te gaan.

1 

3 2 

1 

2 

3 

4 

Instellingen

1 Datum & uur

2 Automatisch in-/uitschakelen

3 Profielen

4 Weergave

5 Audio

Terug
Hoe werkt uw telefoon? 15
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Uw telefoon gebruiken

Telefoneren
Controleer als u wilt bellen eerst of de telefoon aanstaat en het stand-

byscherm zichtbaar is. Voer met de alfanumerieke toetsen 1 t/m 0
het gewenste nummer in. Druk op A om het nummer te kiezen.

Als u een ingevoerd telefoonnummer wilt wijzigen, drukt u op <
(Wissen) om afzonderlijke cijfers te verwijderen. Houd < (Wissen)

ingedrukt of druk op B om alle ingevoerde cijfers te verwijderen en

terug te keren naar het stand-byscherm.

Een gesprek beëindigen
Druk op B om een gesprek te beëindigen. Op het display wordt

de totale gesprekstijd weergegeven, waarna u terugkeert naar het

stand-byscherm.

$ Als u ook een gesprek in de wachtrij of de wachtstand had, verschijnt
nadat u op B hebt gedrukt op het display een menu waarin u het
gesprek kunt kiezen dat u wilt beëindigen.

" 
Tijdens een gesprek kunt u de opties gebruiken. Zie pagina 28,
"Oproepmenu".

" Als u het kiezen van een nummer wilt annuleren, drukt u op B.
16 Uw telefoon gebruiken
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Een oproep aannemen
Wanneer een oproep wordt ontvangen, gaat uw telefoon over of trilt deze,

waarbij het nummer van de beller op het display wordt weergegeven (als

dit door de provider wordt ondersteund). Als de beller een contact is die is

opgeslagen in het telefoonboek, wordt de naam die in het telefoonboek

staat weergegeven.

$ Als u de antwoordmodus wilt wijzigen, zodat u met een druk op een
willekeurige toets een oproep kunt beantwoorden, gaat u naar
Instellingen > Profielen. Selecteer het momenteel ingeschakelde
profiel, druk op > (Bewerken) en ga naar Antwoordmodus >
Willekeurige toets.

Een inkomende oproep weigeren
Druk op B om een inkomende oproep te weigeren.

Naar het buitenland bellen
1. Voer de code voor een internationaal gesprek in, of houd * ingedrukt

totdat "+" op het display verschijnt.

2. Voer de landcode, het netnummer en telefoonnummer in van degene

die u wilt bellen. Kies het nummer door op A te drukken.

" 

• Als de beller lid van een groep is, klinkt de beltoon die aan deze
groep is toegewezen. Op het display staat tevens het beeld-ID dat
bij deze groep hoort, zodat u de beller makkelijker herkent.

• Zie pagina 20, "Contactpersonen aan het telefoonboek
toevoegen" voor meer informatie over het instellen van groepen
bellers in het telefoonboek.
Uw telefoon gebruiken 17
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Een alarmnummer bellen
Als u een alarmnummer wilt bellen, voert u 112 (het internationale

alarmnummer) in en drukt u op A om het nummer te kiezen. Zelfs als

uw toestel geblokkeerd is of u geen toegang tot uw netwerk kunt krijgen,

of als er geen SIM-kaart is geplaatst, kunt u een alarmnummer bellen,

zolang u binnen het bereik bent van een netwerk dat door uw telefoon

wordt ondersteund.

Een toestelnummer bellen
Houd na het invoeren van het telefoonnummer # ingedrukt. Op het

display van de telefoon verschijnt "P". U kunt nu het gewenste

toestelnummer invoeren en vervolgens op A drukken om het te kiezen.

Snelkiezen

$ U moet een cijfertoets als snelknop aanwijzen voor een bepaald
telefoonnummer om snelkiezen voor dat telefoonnummer te kunnen
gebruiken. Zie pagina 35, "Sneltoetsen" voor meer informatie over het
instellen van een snelknop.

Wanneer u een cijfertoets hebt aangewezen als snelknop voor een bepaald

telefoonnummer, kunt u deze ingedrukt houden wanneer de telefoon in

de stand-bystand staat om het betreffende telefoonnummer te kiezen. Als

u bijvoorbeeld 3 hebt gekozen als snelknop voor een bepaald

telefoonnummer, wordt dit nummer gekozen als u 3 ingedrukt houdt.
18 Uw telefoon gebruiken
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Voicemails beluisteren
Wanneer de inbox van uw voicemail nieuwe berichten bevat, stuurt uw

provider u een tekstbericht om u hiervan op de hoogte te stellen (als de

provider dit ondersteunt, verschijnt het voicemailpictogram l). Er zijn

twee manieren om voicemails te beluisteren:

1. Wanneer de telefoon in de stand-bystand staat, houdt u 1 ingedrukt

om direct het voicemailnummer te kiezen en uw voicemailberichten te

beluisteren.

2. Ga naar Berichten > Voicemail > Voicemail beluisteren om het

voicemailnummer te kiezen.

$ Als het voicemailnummer niet in het geheugen is opgeslagen, kunt u
uw voicemail niet bellen door 1 ingedrukt te houden. In dat geval
moet u het nummer handmatig instellen door naar Berichten >
Voicemail > Nummer instellen te gaan.
Uw telefoon gebruiken 19
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Telefoonboek

Contactpersonen aan het telefoonboek toevoegen
Het telefoonboek heeft verschillende indelingen en gegevenskopjes,

afhankelijk van of u een telefoonboek wilt gebruiken dat is opgeslagen op

uw SIM-kaart of in het geheugen van het toestel. In het telefoonboek in

het geheugen van uw toestel kunnen maximaal 500 contactpersonen

worden opgeslagen. De capaciteit van een telefoonboek op uw SIM-kaart

is afhankelijk van de betreffende service van uw provider.

1. Voer in het stand-byscherm het nummer in dat u wilt opslaan en druk

op > (Opslaan). Op het display verschijnen de standaard

gegevensvelden voor een nieuwe contactpersoon.

2. Ga naar het gegevensveld dat u wilt bewerken en druk op

> (Optie) om de volgende opties te gebruiken:

• Opslaan: Sla de ingevoerde gegevens op. 

• Type wijzigen: Wijzig de categorie van het telefoonnummer. Deze
optie kan alleen worden gebruikt in het gegevensveld
Telefoonnummer. 

• Nieuw veld toevoegen: Voegt andere gegevensvelden toe voor een
contactpersoon.

• Veld verwijderen: Verwijdert het geselecteerde gegevensveld.

3. Druk op > (Optie) en selecteer Opslaan om de gegevens op te

slaan.

$ U kunt ook een nieuwe contactpersoon toevoegen door naar
Telefoonboek > Toevoegen te gaan.
20 Uw telefoon gebruiken
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Telefoonboekgegevens in het geheugen van het toestel 

Extra telefoonboekgegevens in het geheugen van het toestel 

De naam van de contactpersoon.

Het mobiele telefoonnummer van de contactpersoon.

Het huistelefoonnummer van de contactpersoon.

Wordt gebruikt om een contactpersoon aan een groep toe te wijzen.
Druk op I om een groep te selecteren. Druk vervolgens op K.

Wordt gebruikt om een beltoon voor de contactpersoon in te stellen.
Als er een inkomende oproep is van de contactpersoon, laat de
telefoon deze beltoon horen.

$ Een beltoon die is ingesteld in dit veld, komt in de plaats van
een beltoon die hoort bij de groep waartoe de contactpersoon
behoort, indien van toepassing.

Wordt gebruikt om de foto in te stellen die verschijnt op het display
van de telefoon wanneer er een inkomende oproep van de
contactpersoon is.

$ De foto die is ingesteld in dit veld, komt in de plaats van de
afbeelding die hoort bij de groep waartoe de contactpersoon
behoort, indien van toepassing.

Het mobiele telefoonnummer van de contactpersoon.

Het huistelefoonnummer van de contactpersoon.

Het werktelefoonnummer van de contactpersoon.

Ander telefoonnummer voor de contactpersoon.

Het e-mailadres van de contactpersoon.

Het huisadres van de contactpersoon.

Het werkadres van de contactpersoon.
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Telefoonboek op de SIM-kaart

Druk in het stand-byscherm op > (TBoek), vervolgens op

> (Optie) en selecteer Toevoegen. De functie Toevoegen vraagt u om
een keuze te maken tussen Naar SIM en Naar telefoon. Selecteer Naar
SIM om een contactpersoon toe te voegen aan uw SIM-kaart.

De gegevensvelden voor een telefoonboek op de SIM-kaart zijn als volgt:

De bedrijfsnaam van de contactpersoon.

De naam van de afdeling van de contactpersoon.

De functie van de contactpersoon.

Wordt gebruikt voor notities over de contactpersoon.

De naam van de contactpersoon.

Het mobiele telefoonnummer van de contactpersoon.

Wordt gebruikt om een oproepende groep voor de contactpersoon
te selecteren. Druk op I om een groep te selecteren. Druk
vervolgens op K. Wanneer er een inkomende oproep is van deze
contactpersoon, klinkt de beltoon die aan deze groep is toegewezen
en wordt op het display de animatie/afbeelding weergegeven die bij
de groep hoort.

$ Ga naar Telefoonboek > Oproepende groep om een
beltoon en animatie/afbeelding in te stellen voor elke
oproepende groep. Zie pagina 61.

$ U kunt ook naar het menu Telefoonboek > Oproepende
groep gaan om een oproepende groep voor een
contactpersoon in te stellen.
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Contactpersonen zoeken in het telefoonboek
Druk in de stand-bystand op > (TBoek) om de contactpersonen

weer te geven die in het telefoonboek zijn opgeslagen.

U kunt op twee manieren zoeken naar een specifieke contactpersoon in

het telefoonboek:

• Druk op I om door de namen te bladeren (vermeld in alfabetische

volgorde) totdat de gewenste contactpersoon is gemarkeerd.

• Druk het juiste aantal keren op de alfanumerieke toets die overeenkomt

met de eerste letter van de naam die u zoekt. Als de naam bijvoorbeeld

begint met een "K", drukt u twee keer op 5 voor de "K". De namen

die beginnen met een "K" verschijnen, waarbij de eerste is gemarkeerd.

Druk op I om naar de gewenste naam te gaan.

$ U kunt ook naar Telefoonboek > Zoeken gaan en vervolgend de
volledige naam of de eerste letter van de naam van de
contactpersoon invoeren.

Wanneer de naam van de gewenste contactpersoon is gemarkeerd, kunt u

een van de volgende dingen doen:

• op A drukken om het eerste opgeslagen telefoonnummer voor die

contactpersoon kiezen.

• op > (Optie) drukken om toegang te krijgen tot de volgende

opties:

Toevoegen: Voeg een nieuwe contactpersoon toe aan het

telefoonboek.

Bewerken: Vewerk de telefoonboekgegevens voor deze

contactpersoon. Wanneer u klaar bent, drukt u op K. Zie

pagina 20 voor meer informatie over bewerken.
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Kopiëren naar SIM (Telefoon): Als u momenteel een telefoonboek
gebruikt dat is opgeslagen in het geheugen van het toestel, kunt u de
contactpersoongegevens kopiëren naar het telefoonboek op de
SIM-kaart. Andersom kunt u, als u momenteel een telefoonboek
gebruikt dat is opgeslagen op de SIM-kaart, de
contactpersoongegevens kopiëren naar het telefoonboek in het
geheugen van het toestel. 

$ De enige informatie die van een telefoonboek in het geheugen
van het toestel kan worden gekopieerd naar het telefoonboek op
de SIM-kaart zijn de naam, het telefoonnummer en de
oproepende groep van de contactpersoon. Als er meerdere
telefoonnummers bij een contactpersoon horen, wordt bij het
kopiëren van de gegevens van de telefoon naar de SIM-kaart elk
telefoonnummer opgeslagen als een afzonderlijke
contactpersoon.

Verwijderen: Hiermee wist u de gegevens van de contactpersoon
uit het telefoonboek.

vCard versturen: Hiermee koppelt u de gegevens van de
contactpersoon aan een bericht en stuurt u dit naar anderen.

• Druk op K om de gegevens van de contactpersoon weer te geven. U
kunt vervolgens de volgende taken uitvoeren: 

Ga naar het nummer dat u wilt kiezen en druk op A.

Druk op > (Optie) om toegang te krijgen tot de volgende
opties:

• Toevoegen: Voeg een nieuwe contactpersoon toe aan het
telefoonboek.

• Bewerken: Wordt gebruikt om de telefoonboekgegevens voor
deze contactpersoon bewerken.

• Kopiëren naar SIM (Telefoon): Als u momenteel een
telefoonboek gebruikt dat is opgeslagen in het geheugen van
het toestel, kunt u de contactpersoongegevens kopiëren naar
het telefoonboek op de SIM-kaart. Andersom kunt u, als u
momenteel een telefoonboek gebruikt dat is opgeslagen op de
SIM-kaart, de contactpersoongegevens kopiëren naar het
telefoonboek in het geheugen van het toestel.
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• Verwijderen: Hiermee wist u de gegevens van de
contactpersoon uit het telefoonboek.

• Oproepn: Kies het momenteel gemarkeerde nummer.

• Bericht versturen: Hiermee zendt u een bericht (SMS of
MMS) naar het momenteel gemarkeerde nummer.

• vCard versturen: Hiermee koppelt u de gegevens van de
contactpersoon aan een bericht en stuurt u dit naar anderen.

Laatste gemiste, gedane en ontvangen oproepen
U kunt op twee manieren de laatste gemiste, gedane en ontvangen

oproepen op uw toestel bekijken, alsmede informatie over de datum en

tijd daarvan:

1. Als er gemiste oproepen zijn, staat op het display een overeenkomstig

bericht, inclusief het aantal gemiste oproepen. 

Druk op > (Weergvn) en vervolgens op I om naar het gewenste

telefoonnummer te gaan.

2. Druk in de stand-bystand op A om een lijst weer te geven van de

laatste gemiste, gedane en ontvangen oproepen. Druk op I om naar

het gewenste telefoonnummer te gaan.

$ Het pictogram { verschijnt naast gemiste oproepen; het pictogram
| verschijnt naast gedane oproepen; } verschijnt naast
ontvangen oproepen.

$ Als uw provider het nummer van een bepaalde oproep niet kan
weergeven, staat in de lijst geen nummer voor de oproep.
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Wanneer het nummer van een gemiste, gedane of ontvangen oproep is

gemarkeerd, kunt u de volgende taken uitvoeren:

• Druk op A om het nummer opnieuw te kiezen.

• Druk op > (Optie) om een pop-upmenu te openen:

Opslaan (Bewerken): Als het telefoonnummer voor de oproep niet

in het telefoonboek is opgeslagen, selecteert u de optie Opslaan om

een contactpersoon voor dit nummer op te nemen in het

telefoonboek. Als het telefoonnummer wel is opgeslagen voor een

contactpersoon in het telefoonboek, selecteert u de optie Bewerken

om deze informatie voor de betreffende contactpersoon te

bewerken. Zie pagina 20, "Contactpersonen aan het telefoonboek

toevoegen" voor informatie over het bewerken van

telefoonboekgegevens.

Verwijderen: Hiermee wist u de melding van de oproep uit de lijst.

Oproepn: Kies het telefoonnummer.

Bericht versturen: Hiermee zendt u een bericht naar dit

telefoonnummer.

Alle verwijderen: Wis alle meldingen van oproepen.

• Druk op K om de gegevens van deze oproep weer te geven, zoals de

naam van de beller en de tijd.
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Handelingen tijdens een gesprek
$ De volgende opties waarbij een sterretje (*) staat, zijn afhankelijk van

ondersteuning door het netwerk en vereisen mogelijk een
abonnement.

Demping
Druk op < (Demping) om de microfoon uit te schakelen. Uw

gesprekspartner kan u niet meer horen. Als u de microfoon weer wilt

inschakelen, drukt u op < (Gn demp).

Een gesprek in de wachtstand zetten*
1. Wanneer het enige gesprek actief is:

a. Druk op > (In de wacht) om dit gesprek in de wachtstand
te zetten.

b. Druk op B om dit gesprek te beëindigen. 

2. Wanneer het enige gesprek in de wachtstand staat:

a. Druk op > (Niet in de wacht) om het gesprek te
hervatten.

b. Druk op B om dit gesprek te beëindigen.

3. Wanneer er een actief gesprek en een gesprek in de wachtstand is.

a. Druk op > (Wisselen) om het gesprek in de wachtstand
te hervatten en het actieve gesprek in de wachtstand te zetten.

b. Druk op B om op het display een lijst weer te geven van
gesprekken die u kunt beëindigen.
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Een tweede gesprek voeren*
Voer een telefoonnummer in of selecteer er een uit het telefoonboek of

oproepenlijst, en druk vervolgens op A om het te kiezen. Het huidige

actieve gesprek wordt automatisch in de wachtstand gezet. Als er echter al

een actief gesprek en een gesprek in de wachtstand zijn, mislukt deze

handeling.

Oproep in de wachtrij*
Als er een oproep binnenkomt terwijl u aan het bellen bent, klinkt er een

toon in de oortelefoon en wordt op het display aangegeven dat er een

oproep in de wachtrij staat. U kunt op de volgende manieren omgaan met

de oproep in de wachtrij en het actieve gesprek:

1. De oproep uit de wachtrij aannemen: Druk op A; het actieve gesprek
wordt automatisch in de wachtstand gezet. Als er echter al een ander
gesprek in de wachtstand staat, verschijnt er een menu op het display
waarin u kunt kiezen welk gesprek u wilt beëindigen om vervolgens de
oproep uit de wachtrij aan te nemen.

2. De oproep in de wachtrij weigeren: Druk op B of <
(Beëindigen). Als u op < (Beëindigen) drukt, wordt de oproep in
de wachtrij onmiddellijk geweigerd; als u op B drukt, verschijnt een
menu op het display waarin u kunt kiezen welk gesprek u wilt
beëindigen.

Oproepmenu
Als u tijdens een gesprek op K drukt, verschijnt het oproepmenu. Druk

op I om naar het gewenste item te gaan en druk op K om dat item in

te schakelen; druk op< (Terug) om terug te keren naar het vorige

menu; druk op B om direct terug te keren naar het oproepenmenu.

$ Items waarbij een sterretje (*) staat, zijn afhankelijk van ondersteuning
door het netwerk en vereisen mogelijk een abonnement.
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Telefoonboek
Hiermee krijgt u toegang tot de gegevens in het telefoonboek. Zie

pagina 20, "Telefoonboek" voor meer informatie.

Oproepoverzicht
Hiermee kunt u informatie weergeven over gemiste, ontvangen en gedane

oproepen. Zie pagina 25, "Laatste gemiste, gedane en ontvangen

oproepen".

Conferenties*
Met behulp van conferenties kunt u met meer dan een persoon tegelijk

spreken. Het menu Conferentie biedt de volgende opties:

$ Het maximumaantal personen dat aan een conferentie kan
deelnemen, is afhankelijk van de service die de provider aanbiedt.

In de wacht/Niet in de wacht/Wisselen*

Hiermee wisselt u de status van het gesprek.

Deelnemen/Privé

Hiermee voegt u een persoon die in de wachtstand staat toe aan de

huidige conferentie, of neemt u één persoon uit een conferentie apart

en plaatst u alle anderen in de wachtstand.

Doorsturen

Hiermee kunnen twee personen verbinding krijgen terwijl het eigen

gesprek wordt beëindigd (een van de twee personen kan een actief

gesprek hebben, terwijl de andere in de wachtstand staat of wordt

gebeld), zodat zij hun eigen gesprek kunnen voeren.
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DTMF versturen
Wanneer de telefoon is aangesloten op andere apparaten of services, kunt

u DTMF-signalen (Dual Tone Modulation Frequency) verzenden. DTMF-

signalen zijn toetsenbloktonen die via de microfoon kunnen worden

verzonden terwijl u een ander nummer kiest. Uw telefoon zendt de tonen

uit om te communiceren met antwoordapparaten, piepers,

computergestuurde telefoondiensten, enzovoort.

Voer het telefoonnummer in en druk op K om de DTMF-signalen te

verzenden.

Oproep beëindigen

Alle beëindigen

Hiermee beëindigt u alle gesprekken, zowel actieve als in de

wachtstand.

Actief beëindigen

Hiermee beëindigt u alleen het actieve gesprek.

Wacht beëindigen

Hiermee beëindigt u een of meer gesprekken in de wachtstand.

Eén beëindigen

Hiermee beëindigt u één gesprek.

In de wacht/Niet in de wacht/Wisselen
Hiermee wisselt u de status van het gesprek.

Demping/Gn demp
Hiermee activeert/annuleert u de modus Stil.
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Berichten
Hiermee opent u het SMS-menu. Zie pagina 37, "Berichten" voor meer

informatie over het SMS-menu.

Rekenmachine
Hiermee kunt u de rekenmachine gebruiken. Zie pagina 75 voor meer

informatie over het gebruik van de rekenmachine.

Het profiel Stil gebruiken
Vanuit het stand-byscherm kunt u < ingedrukt houden om het

profiel Stil in te schakelen. Wanneer dit is ingeschakeld, meldt de telefoon

een inkomende oproep met trillingen, zonder dat de beltoon klinkt.

• Wanneer u < ingedrukt houdt om het profiel Stil in te schakelen,

trilt de telefoon een seconde. ½ verschijnt op de statusbalk van het

LCD-display wanneer het profiel Stil is ingeschakeld.

• Als u het profiel Stil wilt uitschakelen en de voorheen ingeschakelde

instellingen voor trillen en beltoon wilt herstellen, houdt u <
ingedrukt.

$ Druk op Â om een profiel in te stellen en te selecteren. Ga anders
naar Instellingen > Profielen. Zie pagina 83.
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Camera
U kunt foto's maken met de camera die in uw telefoon is ingebouwd en

deze foto's vervolgens als achtergrond gebruiken of via MMS naar

anderen verzenden.

1. Druk vanuit het stand-byscherm op < (Camera) om de

cameramodus in te schakelen. 

2. Druk op > (Optie) om de volgende instellingen door te voeren:

• Resolutie: Hiermee stelt u de gewenste resolutie in. 

• Scène: Op basis van het lichtniveau van de geselecteerde omgeving
past de camera automatische de kleurbalans aan, zodat u foto's
met de beste kwaliteit maakt.

• Effect: Hiermee kunt u een speciaal effect toepassen op uw foto om
deze er artistiek uit te laten zien.

• Meerdere foto's: Hiermee kunt u stilstaande beelden van acties
opnemen. Wanneer de optie ingeschakeld is, wordt de resolutie
standaard op Gemiddeld ingesteld. Wanneer u opnamen maakt
met meerdere foto's, worden automatisch vier foto's genomen en
opgeslagen.

• Zelfontspanner: Wanneer u opnamen maakt met de
zelfontspanner, telt de telefoon drie seconden af, waarna de foto
wordt genomen. 

• Geheugenstatus: Toont de status van het gebruikte en resterende
geheugen voor het opslaan van foto's.

Optie Weergegeven resolutie

Hoog 352 x 288

Gemid-
deld 176 x 144

Laag 80 x 72
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3. Zie hieronder voor een lijst van beschrijvingen van

statusbalkpictogrammen. Het nummer in de rechterhoek van de

statusbalk geeft een schatting aan van het aantal foto's dat nog kan

worden genomen. 

Drie opgevulde sterren geeft aan dat de Hoog resolutie wordt
gebruikt.

Twee opgevulde sterren geeft aan dat de Gemiddeld resolutie
wordt gebruikt.

Eén opgevulde ster geeft aan dat de Laag resolutie wordt gebruikt.

Scène is ingesteld op Automatisch.

Scène is ingesteld op Binnen.

Scène is ingesteld op Buiten.

Scène is ingesteld op Nacht.

Meerdere foto's is ingesteld op Aan.

Zelfontspanner is ingesteld op Aan.

Normale weergave; niet zoomen

De weergave is 2x ingezoomd.

De weergave is 4x ingezoomd. Dit verschijnt wanneer de resolutie
is ingesteld op Laag.

Hiermee kunt u op G drukken om in te zoomen.

Hiermee kunt u op H drukken om uit te zoomen.

Hiermee kunt u zowel in- als uitzoomen.
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4. Druk op I om in of uit te zoomen.

5. Wanneer u klaar bent om een foto te nemen, drukt u op K. 

6. De foto wordt automatisch opgeslagen in Media Center > Album.

Druk op < (Verwijderen) om de foto te verwijderen. Druk

op> (Optie) om toegang te krijgen tot de volgende opties:

• Versturen: Hiermee kunt u de foto verzenden in een
MMS-bericht.

$ Zie pagina 37, "Berichten" voor informatie over berichtfuncties.
• Beeld-ID instellen: Hiermee kunt u de foto als persoons-ID

instellen.

• Nieuwe invoer: Hiermee kunt u een nieuwe contactpersoon
opnemen in het telefoonboek, waarbij u de foto gebruikt als
zijn/haar persoons-ID.

• Bestaande invoer: Koppel de op dat moment geselecteerde
foto aan een contactpersoon uit het telefoonboek.

$ Deze functie is alleen beschikbaar voor contactpersonen die zijn
opgeslagen in het telefoonboek in het geheugen van het toestel.

• Achtergrondafbeelding instellen: Hiermee kunt u deze foto
instellen als achtergrond.

! 

Let op het volgende wanneer u foto's neemt
• De externe camera heeft geen flits. Neem foto's in een goed

verlichte omgeving.
• Wanneer u foto's neemt, moet u de lens van de camera aan de

achterkant van de telefoon niet blokkeren of aanraken.
• Neem een foto altijd met de lichtbron achter u.
• Beweeg de telefoon niet wanneer u foto's neemt.
• Zorg dat de lens goed schoon is voordat u foto's neemt. Reinig de

lens met een zachte als deze niet schoon is.
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• Naam wijzigen: Hiermee kunt u de foto een andere naam geven.

$ De naam van een foto kan niet leeg worden gelaten en u kunt
ook niet dezelfde naam gebruiken als die van een foto die al in
het toestel is opgeslagen.

• Gegevens: Geeft informatie weer zoals de naam, datum, resolutie
en bestandsgrootte.

Sneltoetsen
U kunt het menu Sneltoetsen gebruiken om 7 alfanumerieke toetsen te

programmeren als sneltoetsen voor vaak gebruikte functies of vaak

gekozen nummers. 

$ Toets 1 is standaard ingesteld voor het bellen van de voicemail en
toets 2 voor Bluetooth-verbindingen. Deze mogen niet worden
gewijzigd.

Druk in het stand-byscherm op Á om het menu Sneltoetsen te openen.

De nummers 3 t/m 9 op het scherm geven de betreffende 7 alfanumerieke

toetsen op de telefoon weer.

Sneltoetsen instellen
Met behulp van Sneltoetsen kunt u snelle toegang tot functies of

telefoonnummers instellen.

1. Verplaats het selectievakje naar de nummertoets die u als sneltoets wilt

gebruiken. U kunt ook op de daadwerkelijke alfanumerieke toets

drukken om deze te selecteren.

2. Als u een functie wilt toevoegen, drukt u op > (Optie) en

selecteert u Functie toevoegen. Als u een telefoonnummer wilt

toevoegen, drukt u ook op > (Optie) en selecteert u Telefoon

toevoegen. Zie stap 3 als Functie toevoegen is geselecteerd. Zie stap 4

als Telefoon toevoegen is geselecteerd.
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3. Blader in de lijst met functiesneltoetsen om een item te selecteren.

Druk op K om de toegewezen sneltoets op te slaan.

4. Blader in de lijst contactpersonen om een contactpersoon te selecteren.

Druk op K om de toegewezen sneltoets op te slaan.

5. Herhaal de bovenstaande stap om functiesneltoetsen toe te voegen of te

wijzigen.

6. Als u een sneltoets wilt annuleren en de oorspronkelijke functie van de

toets wilt herstellen, gaat u naar de sneltoets die u wilt annuleren en

drukt u op> (Optie). Selecteer Verwijderen om de sneltoets te

annuleren. 

Sneltoetsen gebruiken
U kunt sneltoetsen op twee manieren gebruiken:

1. Houd vanuit het stand-byscherm een alfanumerieke toets ingedrukt

om toegang te krijgen tot de daaraan toegewezen sneltoets.

2. Druk in het stand-byscherm op Á om het menu Sneltoetsen te

openen. U kunt dan het volgende doen:

a. Het selectievakje verplaatsen naar het pictogram dat overeenkomt
met de gewenste toets. Druk vervolgens op K om toegang te
krijgen tot de daaraan toegewezen sneltoets.

b. Druk op de overeenkomstige alfanumerieke toets om toegang te
krijgen tot de daaraan toegewezen sneltoets.
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Berichten
Uw telefoon ondersteunt verschillende berichtenservices, waaronder SMS

(Short Messaging Service) en MMS (Multimedia Messaging service). Met

SMS kunt u eenvoudige animaties en beltonen in uw tekstberichten

invoegen, terwijl u met MMS foto's, gekleurde afbeeldingen en muziek

kunt verzenden via uw telefoon. U moet een abonnement hebben dat

MMS ondersteunt. Neem contact op met uw provider voor meer

informatie.

Druk in het stand-byscherm op È om snel het menu Berichten te

openen.

SMS

Een nieuw tekstbericht opstellen en verzenden

1. Ga naar SMS > Nieuw om de berichteneditor te openen zodat u een

nieuw tekstbericht kunt opstellen. Gebruik de alfanumerieke toetsen

om tekst in te voeren.

$ Zie pagina 55, "Invoermodi" voor informatie over het gebruik van de
invoermethoden die de telefoon biedt voor het opstellen van
berichten.

" 

• Wanneer er een nieuw of ongelezen SMS-bericht, verschijnt het
berichtpictogram m in geel.

• Wanneer er een nieuw of ongelezen MMS-bericht, verschijnt het
berichtpictogram m in blauw. 

• Wanneer het geheugen vol is, verschijnt het berichtpictogram m
in rood.
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2. Druk tijdens het schrijven van een bericht op > (Optie) om de

volgende taken uit te voeren:

• Invoegen: U kunt de volgende soorten objecten invoegen:

Tekst: Dit is een lijst sjablonen die kunnen worden gebruikt in

plaats van het afzonderlijk invoeren van alle tekens. U kunt de

standaardsjablonen gebruiken of eigen sjablonen die u eerder

in de lijst hebt opgeslagen.

$ Ga naar het menu Berichten > SMS > Sjablonen om uw eigen
tekstberichtsjablonen te maken. Zie pagina 42.
Beeld: U kunt een animatie selecteren uit de beeldbibliotheek

om in te voegen in uw bericht. Druk op I om de afbeelding

te selecteren die u wilt invoegen, druk één keer op K om een

voorbeeld te bekijken en druk vervolgens nogmaals om de

afbeelding in te voegen.

Melodie: U kunt een beltoon selecteren uit de

melodieënbibliotheek om in te voegen in uw bericht. Ga naar

de gewenste beltoon en druk op K om de beltoon in het

bericht in te voegen. De ingevoegde beltoon wordt als een

muzieknoot weergegeven in de tekst van het bericht.

vCard: U kunt de gegevens van een contactpersoon uit het

telefoonboek selecteren om deze als bijlage bij uw bericht te

voegen. Na ontvangst van uw bericht kan de ontvanger de

bijgesloten gegevens van de contactpersoon in het eigen

telefoonboek opslaan.

vCalendar: U kunt een memo uit de agenda selecteren en dit

bijsluiten bij uw bericht. Na ontvangst van uw bericht kan de

ontvanger de bijgesloten memo in de eigen agenda opslaan.
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• Uitlijnen: Wordt gebruikt om het type tekstuitlijning te selecteren
voor de inhoud van het bericht.

3. Wanneer u klaar bent met het opstellen van het bericht, drukt u op K,

waarna de volgende opties verschijnen:

• Versturen: Druk op K om telefoonnummereditor voor
ontvangers te openen. U kunt een telefoonnummer invoeren of
op> (Bladrn) drukken om ontvangers te selecteren uit de lijst
met contactpersonen in het telefoonboek. Volg de stappen
hieronder:

a. Druk op I om naar de naam van de contactpersoon te
gaan en druk op K om deze te selecteren. Herhaal deze
stap om meerdere contactpersonen te selecteren.

b. Druk op > (Klaar) om terug te keren naar de
telefoonnummereditor voor ontvangers.

c. Druk op K om het bericht te verzenden.
$ Wanneer de telefoon een bericht verzendt, verschijnt

"Versturen... x/x" op het scherm. Als u bijvoorbeeld een bericht
nar drie personen verzendt, verschijnt "Versturen... 1/3" wanneer
het toestel het bericht aan de eerste ontvanger verzendt, en
verschijnt "2/3 wordt verstuurd" wanneer het naar de tweede
ontvanger wordt verzonden, en "Versturen... 3/3" wanneer het
naar de laatste ontvanger gaat.

• Opslaan in Conceptenbox: Hiermee slaat u het bericht op in de
map Conceptbox.

• Verwijderen: Hiermee verwijdert u het bericht.
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Een tekstbericht ontvangen en lezen
1. Wanneer u een nieuw tekstbericht ontvangt, laat de telefoon een korte

waarschuwing horen en verschijnt het bericht "1 nieuwe SMS %s"

samen met de naam van de afzender. Als de afzender niet in het

telefoonboek is opgeslagen, wordt alleen het telefoonnummer

weergegeven.

2. Druk op K om naar Inbox te gaan en vervolgens nog een keer op K
om het bericht te lezen. Druk op > (Optie). De volgende opties

verschijnen:

Antwoorden: Hiermee kunt u een antwoord opstellen en

verzenden.

Verwijderen: Hiermee verwijdert u het bericht dat u aan het lezen

bent.

Verzender oproepen: Gebruikt het nummer waarvan het bericht

was verzonden om de afzender te bellen.

Chat: Hiermee start u een chatsessie met de afzender.

Doorsturen: Hiermee stuurt u het bericht door naar anderen en

kunt u de inhoud ervan van tevoren bewerken.

Opslaan: Hiermee kunt u de volgende inhoud opslaan:

• Sla het telefoonnummer vanwaar het bericht is verzonden (het
nummer dat op het display wordt weergegeven in het item
"Info verzender" ) op in het telefoonboek.

• Sla het telefoonnummer op dat wordt weergegeven in de
inhoud van het bericht. (De optie voor een direct weergegeven
nummer).
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• Als aan het bericht een afbeelding of beltoon is gekoppeld,
kunt u deze objecten in het geheugen van uw telefoon opslaan.
Afhankelijk van het soort object, slaat de telefoon het op in de
betreffende categorie in het menu Media Center.

$ Voor meer informatie over het menu Media Center, zie
pagina 68.

$ Als u een afbeelding of foto opslaat, kunt u de optie
Opslaan als achtergrondafbeelding selecteren, waarmee
u het instelt als achtergrond voor het stand-byscherm.

$ Als u een melodie opslaat, kunt u ook de optie Opslaan als
beltoon, waardoor deze wordt ingesteld als beltoon die
wordt afgespeeld wanneer er een oproep binnenkomt.

• Als aan het bericht informatie van een contactpersoon is
gekoppeld, kunt u de informatie van die contactpersoon in het
telefoonboek opslaan.

• Als aan het bericht een memo van een agenda is gekoppeld,
kunt u dat memo in uw agenda opnemen.

Outbox beheren
Ga naar MMS > Outbox. Met deze optie bewaart u een reservekopie van

berichten die u eerder hebt verzonden. Ga naar het bericht en druk op

> (Optie) om het te verwijderen, opnieuw te verzenden of door te

sturen. Selecteer Alle verwijderen om alle berichten te wissen.
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Concepten beheren
Ga naar SMS > Conceptbox. Met deze optie kunt u conceptberichten die

u hebt opgeslagen bewaren. Ga naar het gewenste bericht, druk op >
(Optie) om het concept te verwijderen of alles te verwijderen, of druk

opK om het bericht te bewerken.

De SMS-sjablonen gebruiken
Ga naar SMS > Sjablonen. U kunt de berichtsjablonen in dit menu

gebruiken om een bericht op te stellen zonder de hele tekst teken voor

teken in te moeten voeren. U kunt de standaardsjablonen gebruiken of

eigen sjablonen die u eerder in de lijst hebt opgeslagen. Ga naar de

gewenste sjabloon en druk op K om de tekst ervan in uw bericht in te

voegen. U kunt de tekst desgewenst bewerken en vervolgens het bericht

verzenden.

Druk op > (Optie) en selecteer Toevoegen om uw eigen

berichtensjablonen te maken. U kunt de tekst voor de sjabloon invoeren

en op K drukken om deze op te slaan.

$ Als een sjabloon een van de standaardsjablonen is, kunt u deze niet
met de bewerkingsfunctie wijzigen.

Berichten opruimen
Ga naar SMS > Wissen. Met deze optie kunt u een deel van de berichten

of alle berichten opruimen. De opties voor opruimen omvatten Alle,

Inbox, Alle gelezen, Outbox en Conceptbox. 
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Instellingen

Bericht opslaan naar

Hier kunt u bepalen of een nieuw bericht wordt opgeslagen in
het geheugen van de telefoon of dat van de SIM-kaart.

Nr. service center

Met deze functie kunt u het telefoonnummer van het
berichtencentrum opslaan voor het verzenden van uw berichten.
De berichten die u verzendt, worden via dit berichtencentrum
naar ontvangers verzonden.

Voer het nummer van het berichtencentrum in dat u van de
provider hebt gekregen. Wanneer u klaar bent, drukt u ter
bevestiging op K.

Dit kan worden ingesteld afhankelijk van het feit of u een GPRS-
netwerksysteem of een regulier GSM-inbelnetwerk gebruikt. Als
u een GPRS-netwerk gebruikt, kunt u zowel het GPRS- als het
inbelnetwerk gebruiken voor het verzenden en ontvangen van
SMS-berichten. Als u echter een inbelnetwerk gebruikt, bent u
beperkt tot het gebruik van uitsluitend het inbelnetwerk voor het
verzenden en ontvangen van SMS-berichten.

• GPRS: Gebruik alleen het GPRS-netwerk voor het verzenden
en ontvangen van SMS-berichten.

• CSD: Gebruik alleen het inbelnetwerk voor het verzenden en
ontvangen van SMS-berichten.

• Eerst GPRS: Gebruik bij voorkeur het GPRS-netwerk. Alleen
als er geen GPRS-netwerk aanwezig is, wordt het inbelnetwerk
gebruikt.

• Eerst CSD: Gebruik bij voorkeur het inbelnetwerk. Alleen als
er geen CSD-netwerk aanwezig is, wordt het GPRS-netwerk
gebruikt.
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Geldigheid

Hiermee stelt u de tijd in dat een onbezorgbaar SMS-bericht dat
u hebt verzonden in het berichtencentrum kan worden
opgeslagen. Gedurende deze periode blijft het berichtencentrum
proberen het bericht te bezorgen op het aangegeven nummer.

Berichttype

U kunt de provider vragen uw tekstberichten om te zetten in
andere typen.

Statusrapport

Na het inschakelen van deze functie laat de provider u weten
wanneer een bericht is bezorgd.

Direct antwoorden

U kunt verzoeken om uw antwoord op een SMS-bericht
rechtstreeks naar het berichtencentrum van de afzender te
versturen.
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MMS

$ Voordat u begint MMS te gebruiken, moet u een abonnement hebben
op zowel de GPRS- als MMS-services van uw provider. Vervolgens
moet u de MMS-instellingen in uw telefoon aanpassen om MMS te
kunnen gebruiken.
Omdat bij MMS gebruik wordt gemaakt van de MMS-server van uw
provider op een GPRS-netwerk voor het verzenden van berichten
naar telefoons, moet u de volgende instellingen op de juiste wijze
aanpassen om MMS te kunnen gebruiken:

$ U moet contact opnemen met uw provider voor meer informatie over
MMS-instellingen. Sommige providers kunnen de instellingen voor u
aanpassen nadat u een abonnement hebt genomen op MMS.

MMS-berichten bewerken en verzenden
Ga naar MMS > Nieuw en volg de onderstaande stappen voor het

opstellen en verzenden van een nieuwe MMS-bericht.

1. Vul hieronder de vereiste velden in voor het verzenden van een MMS-
bericht.

• Naar:: Druk op K om telefoonnummereditor voor ontvangers te
openen. U kunt een telefoonnummer invoeren of op >
(Bladrn) drukken om ontvangers te selecteren uit de lijst met
contactpersonen in het telefoonboek. Volg de stappen hieronder:

a. Druk op I om naar de naam van de contactpersoon te
gaan en druk op K om deze te selecteren. Herhaal deze
stap om meerdere contactpersonen te selecteren.

Ga naar Oper.Service  > WAP-dienst > WAP-instelling om een nieuw
WAP-profiel voor uw netwerkinstellingen te maken. Zie pagina 79, "WAP-
instelling" voor meer informatie over het instellen van een WAP-profiel.

Ga naar Bericht > MMS > Instellingen > Server-info om de MMS-server
te selecteren voor het verzenden en ontvangen van MMS-berichten.
Uw telefoon gebruiken 45



AP75.book  Seite 46  Dienstag, 10. Januar 2006  10:17 10
b. Druk op > (Klaar) om terug te keren naar de
telefoonnummereditor voor ontvangers.

c. Druk op K om het bericht te verzenden.

• Onderwerp: Druk op K om de tekst voor het onderwerp in te
voeren.

• Inhoud: Druk op K om de dia-editor te openen. Zie verderop
voor meer informatie over de opties voor het bewerken van de
inhoud.

• Cc: U kunt het bericht als kopie naar anderen verzenden.

• Bcc: U kunt het bericht als vertrouwelijke kopie naar anderen
verzenden.

• Prioriteit: Druk op K om de prioriteit Hoog, Normaal of Laag in
te stellen voor dit bericht.

• Ontvangen: Druk op K om een keuze te maken uit de volgende
ontvangstmodi:

Afleveren en lezen: Hiermee wordt de ontvanger gevraagd een

bevestiging terug te sturen na ontvangst en lezing van uw

bericht.

Alleen afleveren: Hiermee wordt de ontvanger gevraagd een

bevestiging terug te sturen na ontvangst van uw bericht.

Alleen lezen: Hiermee wordt de ontvanger gevraagd een

bevestiging terug te sturen na lezing van uw bericht.

Geen: Hiermee wordt deze functie geannuleerd.

2. Als u de inhoud van het MMS-bericht wilt bewerken, gaat u naar de
Inhoud: En drukt u op K om de dia-editor te openen. Druk op >
(Optie) om de volgende taken uit te voeren:

• Invoegen: 

Nieuwe foto: Hiermee wordt de zoeker van de camera

geopend zodat u een nieuwe foto kunt nemen. De foto kan

vervolgens in de huidige MMS-dia worden ingevoegd.
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Foto: U kunt een foto selecteren die is opgeslagen in het

Album om deze in een MMS-dia in te voegen. Druk op >
(Opslaan) om de gemarkeerde foto onmiddellijk in de huidige

dia in te voegen of druk op K om de gemarkeerde foto te

bekijken. Druk op I om de volgende of vorige foto weer te

geven. Druk nogmaals op K om de foto in de dia op te slaan.

Sjablonen: Voeg de standaard MM-sjablonen in het bericht

in. Die sjablonen bevatten afbeeldingen en tekst. U kunt deze

aanpassen door naar wens meer objecten in te voegen.

Beeld: U kunt een afbeelding selecteren uit de

afbeeldingenbibliotheek om in te voegen in een MMS-bericht.

Druk op > (Opslaan) om de gemarkeerde afbeelding

onmiddellijk in de huidige dia in te voegen of druk op K om

de gemarkeerde afbeelding te bekijken.

Melodie: U kunt een beltoon selecteren uit de telefoon om in

te voegen in een MMS-pagina. Ga naar de bestandsnaam van

de gewenste beltoon om deze te markeren en druk op K om

deze beltoon in de MMS-pagina in te voegen.

$ Elke MMS-pagina kan slechts één afbeelding en één
geluidsbestand bevatten. Als u een andere afbeelding of
geluidsbestand op dezelfde pagina invoegt, komt het nieuw
ingevoegde bestand in de plaats van het bestaande.
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Tekst: Voer tekstsjablonen in uw bericht in.

Pag voor: Voeg een nieuwe pagina in vóór de huidige pagina.

Pag na: Voeg een nieuwe pagina in na de huidige pagina.

• Voorbeeld: Speelt alle dia's in het bericht achter elkaar af.

• Melodie verwijderen: Verwijder het geluidsbestand uit de
momenteel weergegeven dia.

• Tekst verwijderen: Verwijder het tekstbestand uit de momenteel
weergegeven dia.

• Beeld verwijderen/Pag verwijderen: Verwijder de afbeelding als
uw bericht slechts één dia bevat. Verwijder de momenteel
weergegeven dia als uw bericht meerdere dia's bevat.

• Vorige pag/Volgende pag: Ga naar de vorige of volgende dia.

• Duurtijd pag-weergave: Stel de duur in voor het afspelen van elke
dia. Het getal 30 betekent bijvoorbeeld dat elke dia 30 seconden
lang wordt afgespeeld. 

$ Elke dia kan slechts één afbeelding en één geluidsbestand
bevatten. Als u probeert een tweede afbeelding of
geluidsbestand in te voegen, verschijnt het bericht Buiten
bereik.

3. Wanneer u alle dia's voor een MMS-bericht hebt voltooid, drukt u op

> (Optie) en kies u uit de volgende opties:

• Versturen: Hiermee verzendt u het bericht onmiddellijk.

• Opslaan in Conceptenbox: Hiermee slaat u het bericht op in
Outbox.

• Voorbeeld: Hiermee bekijkt u een voorbeeld van het bericht.

• Verwijderen: Hiermee verwijdert u het bericht.
48 Uw telefoon gebruiken



AP75.book  Seite 49  Dienstag, 10. Januar 2006  10:17 10
Een MMS-bericht lezen

Als u het MMS-bericht hebt gedownload, schakelt het
display automatisch naar Inbox. Druk op K om het MMS-bericht
pagina voor pagina af te spelen. Druk nogmaals op K om het afspelen te
stoppen. Druk op > (Optie) om de volgende taak uit te voeren:

• Antwoorden: De afzender antwoorden.

• Verwijderen: Het bericht verwijderen.

• Doorsturen: Het bericht doorsturen naar iemand anders.

• Opslaan: Het weergegeven bericht op de dia of de gegevens van de

afzender op uw telefoon opslaan. Wanneer u dit hebt opgeslagen, kunt

u naar Media Center > Beeld gaan om het te bekijken.

• Alle opslaan: De geluidsbestanden en afbeeldingen die aan het bericht

zijn gekoppeld, opslaan op de telefoon.

De MMS-sjablonen gebruiken
Deze vooraf ingesteld MMS-sjablonen bevatten afbeeldingen en tekst. Ga

naar de gewenste sjabloon om deze te markeren en druk op K om de

sjabloon in uw eigen MMS-bericht aan te passen.

Berichten opruimen
Ga naar MMS > Wissen. Met deze optie kunt u een deel van de berichten

of alle berichten opruimen. De opties voor opruimen omvatten Alle,

Inbox, Alle gelezen, Outbox en Conceptbox. 
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Instellingen
Voordat u MMS gaat gebruiken, gaat u naar MMS > Instellingen om de

volgende instellingen aan te passen:

Filter

Uw telefoon weigert alle MMS-berichten van afzenders die hier
vermeld staan.

Vervaldatum

Hiermee stelt u de tijd in dat uw uitgaande MMS-bericht op de
server moet blijven voordat dit bij de ontvanger is bezorgd.

Antwoordtype

U kunt kiezen of u een SMS-bericht of een MMS-bericht wilt
gebruiken als antwoord op een ontvangen MMS-bericht.

Max. grootte

Hiermee stelt u de maximumgrootte in voor een bericht dat de
telefoon ontvangt. Als een inkomend bericht groter is, kan de
telefoon het niet downloaden.

Server-info

Hiermee schakelt u de MMS-server in die wordt gebruikt voor
het verzenden en ontvangen van MMS-berichten.

Downloaden uitgesteld

Wanneer u deze functie hebt ingeschakeld, downloadt de
telefoon alleen de informatie die is gekoppeld aan de afzender
wanneer deze een MMS-bericht ontvangt. U kunt dan bepalen of
u de inhoud van het bericht wilt downloaden nadat u de
informatie met betrekking tot de afzender hebt gelezen.
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Afleverrapport

Hiermee wordt de ontvanger gevraagd een bevestiging terug te
sturen na ontvangst van uw MMS-bericht.

Leesrapport

Hiermee wordt de ontvanger gevraagd een bevestiging terug te
sturen na het lezen van uw bericht.

SMS-chat
U kunt een peer-to-peer chatsessie beginnen door tekstberichten naar een

andere mobiele telefoongebruiker te schrijven. Met deze functie kunt een

doorlopen tekstgesprek voeren met iemand zonder het nummer van de

ontvanger te moeten invoeren telkens wanneer u iets wilt zeggen. Het

tekstgesprek wordt opgenomen, zodat u later kunt teruglezen wat er in de

chatsessie is gezegd.

Een chatsessie starten

U kunt op twee manieren een chatsessie starten.

1. Ga naar SMS-chat > Chat starten om een nieuwe chatsessie te

starten. Volg de onderstaande stappen om het chatgesprek te

voeren:

a. Voer de bijnaam voor de chatsessie in en druk op K.

b. Voer het telefoonnummer in van de persoon met wie u wilt
chatten.

c. Schrijf uw bericht. Wanneer u klaar bent, drukt u op K om
het bericht te verzenden en de ontvanger uit te nodigen voor
een chat. In het chatlogboek staat uw bijnaam gevolgd door
uw bericht als "bijnaam> bericht".
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d. Wanneer het chatbericht is verzonden, drukt u op >
(Optie) en kiest u Versturen om nog een bericht in te voeren.
Het bericht wordt automatisch naar dezelfde ontvanger
verzonden. Herhaal dit proces om meer berichten naar
dezelfde persoon te sturen.

2. U kunt een chatsessie ook starten door een bericht te selecteren uit

Inbox, op > (Optie) te drukken en Chat te kiezen. Selecteer

een chatpartner uit de lijst Bijnaam en druk op K. Schrijf uw

bericht en druk op K om het bericht te verzenden en de

ontvanger uit te nodigen voor een chat. 

Een antwoord op uw chatbericht ontvangen

Wanneer uw telefoon een antwoord ontvangt van uw chatpartner,

geeft het chatlogboek de naam en het bericht van uw partner weer,

gevolgd door het vorige bericht dat (of berichten die) u hebt

verzonden. U kunt nu beginnen te chatten met uw partner. 

Een verzoek voor een nieuwe chat ontvangen

Wanneer uw telefoon een chatverzoek van iemand anders ontvangt,
verschijnt een dialoogvenster op het display waarin u wordt gevraagd
of wilt chatten. Volg de onderstaande stappen om het chatbericht te
beantwoorden:

1. Druk op K om het chatbericht te bekijken. 

2. Druk op K om te chatten. Voer uw bijnaam en bericht in en druk
op K om uw bericht te verzenden.
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Een chatsessie verlaten

Als u een chatsessie wilt verlaten, drukt u op > (Terug) of B.

Op die manier keert u terug naar het menu SMS-chat. Uw telefoon

houdt een verslag van de laatste chatsessie bij. Als u de vorige

chatsessie wilt hervatten, bladert om Vorige chat te selecteren. Als u

een nieuwe chat wilt beginnen, gaat u naar SMS-chat > Nieuwe chat.

Wanneer u tijdens een chatsessie wordt onderbroken door
een inkomende oproep

1. Neem de oproep aan. Na afloop van het gesprek keert het display

terug naar de stand-bystand. U kunt vervolgens de chatsessie

hervatten door Vorige chat te selecteren in het menu SMS-chat.

2. Weiger de inkomende oproep en ga door met chatten door Vorige
chat te selecteren in het menu SMS-chat.

Voicemail

Voicemail beluisteren

Dit wordt gebruikt om het voicemailnummer te kiezen dat u van uw
provider hebt gekregen om uw voicemails te beluisteren.

Nummer instellen

U kunt hier uw voicemailnummer opslaan.

$ Uw provider verstrekt het nummer van uw voicemailinbox en een
nummer voor toegang tot alle andere voicemailservices. Neem voor
meer informatie over voicemailservices contact op met uw provider
om te zien of u een bepaald telefoonnummer op uw toestel moet
opslaan om toegang te kunnen krijgen tot uw voicemailinbox.
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Cell Broadcast
Cell Broadcast-berichten zijn algemene berichten die uw provider naar

alle telefoons in een bepaald gebied stuurt. Deze berichten worden op

genummerde kanalen verzonden. Kanaal 030 is bijvoorbeeld voor het

plaatselijke weerbericht, 060 voor verkeersinformatie, 080 voor informatie

over plaatselijke ziekenhuizen, taxi's, apotheken, enzovoort.

U kunt Cell Broadcast-berichten ontvangen die door uw provider worden

verzonden en uw voorkeursonderwerpen en -taal selecteren.

$ Neem voor meer informatie over beschikbare kanalen en een lijst van
informatie die deze bieden, contact op met uw provider.

$ Wanneer u een Cell Broadcast ontvangt, wordt de inhoud tweemaal
op de manier van een lichtkrant weergegeven.

Ontvangen

Hiermee kunt u kiezen of u al dan niet Cell Broadcast-berichten
wilt ontvangen.

Items

Hiermee kunt u bepalen welke informatie u via de Cell
Broadcasts van uw provider wilt ontvangen. De onderwerpen die
in de Items lijst vermeld staan, geven de uitzendingsinformatie
weer die u hebt geselecteerd om van uw provider te ontvangen.

Als u niet eerder onderwerpen hebt opgeslagen, kunt u op
> (Optie) drukken en vervolgens de optie Toevoegen
selecteren om het kanaal in te voeren in de velden Van: en Naar:.
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Taal

U kunt de informatie van Cell Broadcasts die u ontvangt van uw
provider beperken tot een specifieke taal. Druk op K om uw
voorkeurstaal te selecteren en druk op > (Opslaan) om de
instelling op te slaan. 

Geheugenstatus
Geeft de hoeveelheid geheugen weer die nog vrij is, inclusief afbeeldingen,

animaties en beltonen die op de telefoon zijn opgeslagen.

Invoermodi
Wanneer een bewerkingsscherm wordt weergegeven, wordt de huidige

tekstinvoermodus aangegeven in de rechterbovenhoek van het scherm. De

telefoon heeft de volgende invoermodi. Houd # ingedrukt om te

schakelen tussen hoofdletters en kleine letters. 

iTap (voorspellende invoermodus) voor hoofdletters.

iTap (voorspellende invoermodus) voor kleine letters.

Invoermodus voor hoofdletters.

Invoermodus voor kleine letters.

Invoermodus voor cijfers.
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De tekstinvoermodus wijzigen
Druk op # om de invoermodus te wijzigen. Druk op * om de tabel

met symbolen te openen. 

Voorspellende invoermodus (iTap)

iTap gebruiken

• Druk slechts één keer op elke toets die hoort bij de letter die u wilt

invoeren. De letter die u hebt ingevoerd, verschijnen op het display. De

daarvoor in aanmerking komende woorden veranderen elke keer dat u

op een toets drukt.

• Als het eerste gemarkeerde voorstel niet het goede woord is, bladert u

om de andere woorden te bekijken en zoekt u het goede woord.

• Zodra u het goede woord gevonden hebt, drukt u op K om dit woord

in te voeren.

• Gebruik tijdens het invoeren van tekst de joystick om de cursor te

verplaatsen. Druk één keer op < om een teken te verwijderen;

houd < ingedrukt om alle ingevoerde tekst te verwijderen.

• Houd # ingedrukt om te schakelen tussen hoofdletters en kleine

letters.

Voorbeeld van iTap in gebruik
Ga als volgt te werk als u "COME HOME" wilt invoeren met iTap:

1. Druk op 2 6 6 3 om C, O, M, E te selecteren.

2. Druk op K om "COME" als tekst in te voeren. Er wordt automatisch

een spatie ingevoegd na "COME".

" 
Kies het menu Instellingen > Input > Standaard om de
invoermodus die u het vaakst gebruikt als standaardmodus in te
stellen. Zie pagina 98.
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3. Druk op 4 6 6 3 om "HOME" in te voeren.

4. Omdat "GOOD" niet het woord is dat u wilt invoeren, bladert u naar

het volgende voorgestelde woord "HOME".

5. Druk op K om "HOME" in te voeren.

Letterinvoermodus (ABC)

De letterinvoermodus gebruiken

• U moet de toets die bij de gewenste letter hoort het juiste aantal keren

indrukken om de gewenste letter in te voeren. Geef letters weer voor

invoer in de volgorde waarin deze op elke toets staan. Als u één keer op

een toets drukt, verschijnt de eerste letter die op de toets staat, bij twee

keer drukken de tweede letter, enzovoort.

• Wanneer u een letter hebt ingevoerd en u de volgende letter wilt

invoeren, wacht u twee seconden totdat de cursor naar de volgende

tekstinvoerpositie gaat of drukt u onmiddellijk op de toets voor de

volgende letter.

• Als u kort op 0 drukt, voert u een spatie in vóór het begin van een

nieuwe woord. Als u 0 ingedrukt houdt, begint u een nieuwe regel.

• Gebruik tijdens het invoeren van tekst de joystick om de cursor te

verplaatsen. Druk één keer op < om een teken te verwijderen;

houd < ingedrukt om alle ingevoerde tekst te verwijderen.

• Houd # ingedrukt om te schakelen tussen hoofdletters en kleine

letters.
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Invoermodus voor cijfers (123)
In de invoermodus voor cijfers kunt u de alfanumerieke toetsen 1 t/m

0 gebruiken om getallen in te voeren.

Invoermodus voor symbolen
Druk op * om de tabel met symbolen te openen. Druk op K om het

symbool in de tekst te plaatsen. Druk op < om te tabel te verbergen.

Bluetooth gebruiken

Uw telefoon beschikt over de Bluetooth-functie waarmee u een draadloze

verbinding tot stand kunt brengen tussen uw mobiele telefoon en uw

Bluetooth-headset. 

Een verbinding tot stand brengen met uw Bluetooth-
headset

1. Ga naar Toepassingen > Bluetooth > Inschakelen om Bluetooth in te

schakelen. Het Bluetooth-pictogram ¨verschijnt op het stand-

byscherm.

$ Als u snel verbinding wilt maken met een Bluetooth-apparaat
waarmee eerder contact is geweest, houdt u 2 ingedrukt.

Het Bluetooth®-merk en -logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc.

en het gebruik ervan door BenQ Corp. gebeurt onder licentie. 

Overige handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun

respectieve eigenaars.

Bluetooth QDID (Qualified Design ID): B02196.
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2. Er wordt gevraagd of u wilt zoeken naar Bluetooth-apparaten en deze

wilt toevoegen. Druk op> Ja) om het zoeken te starten. Zorg dat

de Bluetooth-headset is ingeschakeld en in de "aanmeldmodus" staat.

3. Wanneer er een lijst van apparaten op het scherm verschijnt, selecteert

u het apparaat waarmee u verbinding wilt maken en drukt u op K.

4. Wanneer een bericht verschijnt, drukt u op > (Ja) om de

verbinding tot stand te brengen.

5. Voer de code van de Bluetooth-headset in en druk op K.

$ Raadpleeg de gebruikershandleiding van de Bluetooth-headset voor
deze code.

6. Wanneer de code is geaccepteerd, wordt de headset aangemeld en met

uw telefoon verbonden.

Uw apparaten organiseren
Ga naar Toepassingen > Bluetooth > Apparaten. Selecteer een apparaat

uit de lijst en druk op > (Optie) om een lijst met opties te openen.
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Menu's
De menu's van de telefoon bieden verschillende functies. Het hoofdmenu
bestaat uit 9 pictogrammen. Elk pictogram geeft een bepaald menu-item
weer, dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot bijbehorende
submenu's.

Zie pagina 15, "Navigeren in menu's" voor meer informatie over het
navigeren in menu's.

Telefoonboek
Dit menu biedt verschillende functies voor het beheren van het
telefoonboek, waaronder de mogelijkheid om gegevens van
contactpersonen toe te voegen, te zoeken en te kopiëren, contactpersonen
aan een groep toe te voegen, enzovoort.

Zoeken
Dit wordt gebruikt om een contactpersoon in het telefoonboek te zoeken.
U kunt de volledige naam van de gewenste contactpersoon invoeren, of als
u niet zeker weet hoe deze wordt gespeld, eenvoudigweg alleen de eerste
letter en vervolgens op K drukken. De telefoon zoekt alle
contactpersonen van wie de naam begint met deze letter. U kunt naar het
veld bladeren die de gewenste contactpersoon bevat. Zie pagina 21 voor
meer informatie.

Toevoegen
Dit wordt gebruikt om een nieuwe contactpersoon aan het telefoonboek
toe te voegen. U wordt gevraagd om een keuze te maken tussen Naar SIM
of Naar telefoon. Selecteer Naar SIM om de contactpersoon op te slaan
op uw SIM-kaart en selecteer Naar telefoon om de contactpersoon op te
slaan in het telefoongeheugen. Zie pagina 20, "Contactpersonen aan het
telefoonboek toevoegen" voor meer informatie.
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Bewerken
Wanneer u een bepaalde contactpersoon hebt geselecteerd, kunt u de
procedure volgen die wordt beschreven op pagina 20 voor het bewerken
van de gegevens van deze contactpersoon.

Kopiëren
Als u het telefoonboek gebruikt dat in het geheugen van de telefoon is
opgeslagen, kunt u de gegevens kopiëren naar het telefoonboek op de
SIM-kaart of omgekeerd. U kunt een contactpersoon selecteren om deze
te kopiëren van het ene telefoonboek naar het andere, en alle
contactpersonen in het ene telefoonboek kopiëren naar het andere door
de optie Alle telefoon naar SIM (Alle SIM naar telefoon) te kiezen.

Verwijderen
Hiermee verwijdert u een contactpersoon uit het telefoonboek. U kunt
één contactpersoon tegelijk, of alle contactpersonen in één keer
verwijderen. 

Oproepende groep
Oproepende groepen zijn combinaties van telefooninstellingen die
worden gebruikt om een bepaalde groep contactpersonen te identificeren.
U kunt bijvoorbeeld een beltoon en een afbeelding aan één groep
toewijzen, waarna de betreffende beltoon en afbeelding worden gebruikt
wanneer een lid van die groep belt.

De telefoon voorziet in 5 oproepende groepen: Collega's, Familie,
Vrienden, VIP, Andere.

Ga naar de oproepende groep die u wilt configureren. U kunt de volgende
taken uitvoeren:

• Druk op > (Optie): Hiermee kunt u de beltoon of beeld-ID
selecteren aan de hand waarvan u de oproepende groep kunt
herkennen waartoe een bepaalde beller behoort, of u kunt de naam
van de oproepende groep wijzigen.
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• Druk op K: Hiermee kunt u een lijst weergeven van alle
contactpersonen die tot de oproepende groep behoren. Druk op
I om de gewenste contactpersoon te markeren en vervolgens op
> (Optie) om een contactpersoon toe te voegen of te
verwijderen.

Visitekaartje
Met deze optie kunt u de informatie van uw eigen visitekaartje invoeren.

Het gaat om de volgende gegevensvelden:

Druk op I om naar het gegevensveld te gaan dat u wilt bewerken en

druk op K om te beginnen met het invoeren van de tekst. Wanneer u

klaar bent met het invoeren van de gegevens, drukt u op K om terug te

gaan naar het vorige scherm. Druk op > (Optie) en selecteer Opslaan

om alle visitekaartje-gegevens op te slaan, of selecteer vCard versturen

om dit visitekaartje als bijlage in een tekstbericht te verzenden. 

Uw naam.

Uw mobiele telefoonnummer.

Uw e-mailadres.

Uw werkadres.

Uw functie.
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Mijn nummer
Met deze optie kunt u uw SIM-kaartnummer en naam opslaan in het

geheugen van uw SIM-kaart.

Druk op > (Optie) en selecteer Toevoegen om uw naam en nummer

in te voeren. Wanneer u klaar bent, drukt u op > (Optie) en selecteert

u Opslaan om uw gegevens op te slaan. Als u de huidige naam en het

nummer wilt bewerken, drukt u op> Optie) en selecteert u

Bewerken om de op dat moment geselecteerde gegevens te bewerken.

Geheugenstatus
Hiermee worden de items getoond die zijn opgeslagen alsmede het

maximumaantal items dat kan worden opgeslagen, zowel op de SIM-kaart

als in het telefoongeheugen.

Berichten
Zie pagina 37, "Berichten" voor een beschrijving van de functies die

beschikbaar zijn in het berichtenmenu.

Oproepoverzicht
$ U kunt deze functie alleen gebruiken als uw provider deze

ondersteunt.

Dit menu bevat een lijst van gemiste, gedane en ontvangen oproepen.
Gesprekskosten en gesprekduur worden ook vastgelegd.
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Gemiste oproepen
Hiermee worden de laatste gemiste oproepen aangegeven.

Druk op I om naar de gemiste oproep te gaan die u wilt selecteren. U

kunt nu kiezen of u het nummer van de gemiste oproep wilt bekijken,

bewerken of verwijderen. De procedure is gelijk aan die welke is

beschreven op pagina 25, "Laatste gemiste, gedane en ontvangen

oproepen".

Ontvangen oproepen
Hiermee worden de laatste ontvangen oproepen aangegeven.

De procedure voor het gebruik van deze functie is gelijk aan die welke is

beschreven op pagina 25, "Laatste gemiste, gedane en ontvangen

oproepen".

Gekozen oproepen
Hiermee worden de laatste gedane oproepen aangegeven.

De procedure voor het gebruik van deze functie is gelijk aan die welke is

beschreven op pagina 25, "Laatste gemiste, gedane en ontvangen

oproepen".

Alles wissen
Hiermee verwijdert u alle vermeldingen.

Gespreksduur

$ Deze functie is alleen toegankelijk als deze door de provider wordt
ondersteund.

Duur laatste oproep

Hiermee wordt de duur van het laatste gesprek weergegeven.

Duur alle oproepen

Hiermee wordt de totale tijd van alle gesprekken aangegeven.
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Duur ontvangen oproepen

Hiermee wordt de totale tijd van alle ontvangen gesprekken

aangegeven.

Duur gekozen oproepen

Hiermee wordt de totale tijd van alle zelf gevoerde gesprekken

aangegeven.

Herstellen

Hiermee verwijdert u alle tijdvermeldingen.

$ U moet uw PIN2-code invoeren om gesprekstijden op nul te
zetten.

Oproepkosten

Kost laatste oproep

Hiermee worden de kosten van uw laatste gesprek weergegeven.

$ Dit moet door de provider worden ondersteund.

Kost alle oproepen

Hiermee worden de totale kosten van alle gesprekken aangegeven.

$ Dit moet door de provider worden ondersteund.

" 

Wat is een PIN2-code?
• De PIN2-code is de tweede PIN-code. Deze is met name bedoeld

voor het regelen van beperkte services, bijvoorbeeld
gesprekstijdlimieten en beperkte telefoonnummers.

• Als drie keer achter elkaar een onjuiste PIN2-code wordt
ingevoerd, wordt de PIN2-code geblokkeerd. Als u de PIN2-code
wilt deblokkeren, moet u de PUK2-code invoeren, de u van de
provider hebt gekregen.
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Herstellen

Hiermee verwijdert u alle gesprekskostenvermeldingen.

$ Hiervoor moet de PIN2-code worden ingevoerd.

Limiet oproepkosten

Hiermee wordt de huidige limiet weergegeven die is ingesteld voor de

totale gesprekskosten.

Oproepkosten instellen

Hiermee kunt u eerst de prijs per eenheid en een valuta invoeren voor

het berekenen van de gesprekskosten.

$ Hiervoor moet de PIN2-code worden ingevoerd.
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Spel
Uw telefoon biedt een aantal leuke spelletjes, ... waarmee u zichzelf kunt

vermaken als u eens tijd over heeft.

Spel

Cherry Boy

Eda Mouse

Dit spel heeft vijf levels en op elk level hebt u als

speler drie levens. Om een level te halen, moet u alle

kersen verzamelen voordat de tijd om is, of moet u

de sleutel voor het volgende level te pakken krijgen.

Als u tegen een aap botst, verliest u een leven.

Dit spel heeft acht levels en om een level verder te

komen moet een speler een bepaalde hoeveelheid

fruit opmaken. Bij een score van duizend punten is

een level gehaald. Om het fruit op te maken, moet

de speler ten minste drie dezelfde stukken fruit op

een rij krijgen. Het spel is verloren wanneer het

fruit het hoofd van Eda de Muis heeft bereikt.

Nieuw spel 

Nieuw spel 
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Camera
De digitale camera-functie waartoe u toegang hebt via het hoofdmenu

staat gelijk aan het drukken op < (Camera) vanuit het stand-

byscherm. Zie pagina 32, "Camera" voor meer informatie over het

gebruik van de camera.

Media Center

Album
In het album worden foto's opgeslagen die u hebt genomen. Wanneer u

het menu opent, worden de foto's weergegeven als miniaturen en worden

de gegevens van elke foto getoond.

1. Blader naar de gewenste foto.

2. Druk op K om de foto op het volledige scherm weer te geven. Blader

omhoog of omlaag om de volgende of vorige foto weer te geven.

3. Druk op > (Optie) om het volgende uit te voeren:

Verwijderen: Hiermee verwijdert u de foto.

Beeld-ID instellen: Hiermee kunt u de foto als persoons-ID

instellen.

• Nieuwe invoer: Hiermee kunt u een nieuwe contactpersoon
opnemen in het telefoonboek, waarbij u de foto gebruikt als
zijn/haar persoons-ID.

• Bestaande invoer: Koppel de op dat moment geselecteerde
foto aan een contactpersoon uit het telefoonboek.

Achtergrondafbeelding instellen: Hiermee kunt u deze foto

instellen als achtergrond.
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Versturen: Hiermee kunt u de foto verzenden in een MMS-bericht.

$ Zie pagina 37, "Berichten" voor informatie over berichtfuncties.

Naam wijzigen: Hiermee kunt u de foto een andere naam geven.

Alle verwijderen: Hiermee verwijdert u alle foto's uit het album.

Gegevens: Hiermee toont u de naam van de foto, de datum waarop

deze is genomen, en de grootte van de afbeelding.

Beeld
In deze afbeeldingenbibliotheek worden de standaardafbeeldingen van de

telefoon opgeslagen, evenals de afbeeldingen die worden ontvangen in

berichten, gedownload via WAP-services of met multimedia-

communicatiemiddelen. U kunt de afbeelding instellen als persoons-ID-

beeld of verzenden in een tekstbericht. 

Melodie
In deze beltonenbibliotheek worden de standaardbeltonen van de telefoon

opgeslagen, evenals de beltonen die worden ontvangen in berichten,

gedownload via WAP-services of met multimedia-

communicatiemiddelen.

! 
De telefoon ondersteunt de bestandsindelingen BMP, PNG, GIF,
JPEG (progressieve of wiskundig versleutelde opslag wordt niet
ondersteund), alsmede EMS Picture.

! 
De telefoon ondersteunt de volgende muziekbestandsindelingen:
MIDI, SMAF en iMelody.
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Blader naar de gewenste beltoon en druk op > (Optie) om de

volgende taken uit te voegen met de beltoon:

Beltoon-ID instellen: Hiermee stelt u de op dat moment

geselecteerde beltoon in voor een contactpersoon. Als er een

inkomende oproep is van de contactpersoon, laat de telefoon deze

beltoon horen.

• Nieuwe invoer: Hiermee kunt u een nieuwe contactpersoon
maken met de op dat moment geselecteerde beltoon.

• Bestaande invoer: Koppel de op dat moment geselecteerde
beltoon aan een contactpersoon uit het telefoonboek.

• Beltoon instellen: Hiermee maakt u de beltoon tot signaal voor
inkomende oproepen.

• Naam wijzigen: Hiermee geeft u de beltoon een andere naam.

$ De naam van de standaard beltonen van de telefoon kunt u niet
wijzigen. Daarom wordt deze optie daarbij niet getoond.

• Verwijderen: Hiermee verwijdert u zelf-gedefinieerde beltonen.

$ De standaard beltonen van de telefoon kunt u niet verwijderen.
Alleen bij de zelf-gedefinieerde beltonen wordt deze optie
getoond.

• Versturen: Hiermee verzendt u de beltoon in een bericht.

$ Zie pagina 37, "Berichten" voor informatie over berichtfuncties.
• Gegevens: Hiermee geeft u de naam van de beltoon weer, alsmede

de bestandsgrootte en of het een standaard beltoon is of een
bestand dat u zelf hebt opgeslagen of gedownload (aangeduid als
Aangepast).
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Alles wissen
Hiermee worden alle gegevens die in het Media Center zijn opgeslagen,

verwijderd.

Geheugenstatus
Hiermee wordt aangegeven hoeveel geheugen vrij is, inclusief foto's,

afbeeldingen en beltonen die op de telefoon zijn opgeslagen.

Toepassingen

Alarm

1. Selecteer het alarm dat u wilt instellen en druk op K.

2. De status van het alarm verschijnt. Druk op K om de alarmstatus in of

uit te schakelen.

3. Wanneer het alarm is ingeschakeld, verschijnen instelopties, zoals in

het onderstaande overzicht weergegeven:

" 
Als u de alarmfunctie inschakelt en de opgegeven datum en tijd
gekomen zijn, laat de telefoon het alarm horen, ook al is het toestel
uitgeschakeld.

Het alarm in- of uitschakelen.

De tijd invoeren waarop het alarm af moet gaan.
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4. Tot slot moet u op > (Opslaan) drukken om alle huidige

alarminstellingen op te slaan. Wanneer u de alarminstellingen hebt

doorgevoerd, verschijnt ¶ op de statusbalk van het stand-byscherm.

Wereldklok
Als u op reis een of meer tijdzones overschrijdt, past de telefoon

automatisch de tijd aan op basis van de tijd die op het scherm wordt

weergegeven naar aanleiding van de tijdzonemeldingen die door de lokale

provider worden verzonden, zodat u altijd de juiste plaatselijke tijd bij de

hand hebt.

Aan

De tijd die op uw telefoon wordt weergegeven, wordt automatisch

aangepast overeenkomstig de tijdzonemeldingen van de lokale

provider.

Gebruik K om de alarmmodus in te stellen:

• Eenmaal: Het alarm gaat slechts één keer af.

• Dagelijks: Het alarm gaat dagelijks af.

• Weekdag: Het alarm gaat op maandag t/m vrijdag af.

Hiermee kunt u de duur van het alarm selecteren. Druk op K om
de gewenste duur van het alarm te selecteren.

Stel de beltoon voor het alarm in. Druk op K (Instellen) en select
de gewenste beltoon.
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Uit

Uw telefoon geeft de tijd weer die u hebt ingesteld en als u tijdzones

doorkruist, negeert de telefoon de tijdzonemeldingen die door de

lokale provider worden verzonden.

Eerst bevestigen

De telefoon vraagt u om bevestiging voordat de tijd wordt aangepast.

Agenda
U kunt de agenda gebruiken voor het opstellen van memo's voor

toekomstige gebeurtenissen zoals een vergadering, een afspraak of de

verjaardag van een vriend(in). De agenda herinnert u ook aan

gebeurtenissen die u eerder hebt gepland. 

1. Wanneer u de agendafunctie opent, geeft de telefoon de agenda voor

vandaag weer.

$ Als u de datum niet hebt ingesteld op uw telefoon, gaat u naar het

menu Instellingen > Datum & uur. Zie pagina 82.

2. Druk in het scherm Agenda op J om het rode vakje te verplaatsen

naar de datum waarop u een memo wilt maken. U kunt ook op >
(Optie) drukken en de optie Ga naar Vandaag selecteren.

3. Wanneer het rode vakje de gewenste datum aangeeft, drukt u op >
(Optie) en selecteert u de optie Toevoegen om de memo-editor te

openen. 
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4. Ga in het memo-editorscherm naar het gegevensveld dat u wilt

bewerken en druk op K, of druk op de alfanumerieke toetsen om te

beginnen met het invoeren van gegevens. U kunt gegevens invoeren in

de volgende velden:

5. Wanneer u klaar bent met het invoeren van gegevens in de velden, moet

u op > (Opslaan) drukken om de memo op die datum op te slaan.

Voer het onderwerp van de gebeurtenis in.

Voer de begindatum van de gebeurtenis in.

Voer de begintijd van de gebeurtenis in.

Voer de einddatum van de gebeurtenis in.

Voer de eindtijd van de gebeurtenis in.

Met deze optie kunt u de tijd instellen waarop u aan de gebeurtenis
wilt worden herinnerd. Als u bijvoorbeeld 30 minuten vóór een
vergadering een herinnering wilt hebben, kiest u 30 minuten om de
herinnering overeenkomstig in te stellen.

Met deze optie kunt u de herinnering herhaaldelijk laten afgaan. 

Als een vergadering bijvoorbeeld elke donderdag wordt gehouden,
te beginnen op 2005/12/22, kunt u 2005/12/22 en vervolgens
Wekelijks kiezen om de herinnering te stellen zodat deze
donderdags afgaat, te beginnen op 2005/12/22.

Voer een locatie voor de gebeurtenis in.

Voer de namen van de deelnemers aan de gebeurtenis in.

Maak eventueel aantekeningen over de gebeurtenis.
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Sneltoetsen
Zie pagina 35, "Sneltoetsen" voor een beschrijving van de functies die

beschikbaar zijn via het menu Sneltoetsen.

Rekenmachine

Hiermee kunt u de telefoon gebruiken als rekenmachine. Gebruik J om

rekenkundige berekening uit te voeren die op het scherm worden

weergegeven. Druk op > om een decimaalsymbool in te voeren.

$ U kunt getallen van maximaal 8 cijfers lang invoeren.

Valutaconverter
Hieronder staat een beschrijving van het scherm Valutaconverter:

1. Als u de valuta's voor conversie wilt instellen, drukt u op > (Optie)

en selecteert u Munt 1 (om de valuta boven aan het scherm in te

stellen) of Munt 2 (om de valuta onder aan het scherm in te stellen).

Druk vervolgens ter bevestiging opK. Wanneer u een valuta uit de

lijst hebt geselecteerd, drukt u op K.

2. Hiermee kunt u de wisselkoers instellen. Druk op > (Optie) en

selecteer Koers instellen. Voer vervolgens de koers in om Valuta 1 om

te rekenen in Valuta 2. Het resultaat van de omrekening wordt op

dezelfde regel als de onderste valuta op het scherm weergegeven.

Gebruik de I om het omrekeningsresultaat te bekijken. De

berekening is nauwkeurig tot op twee plaatsen achter de komma.

$ In het veld voor de wisselkoers kunnen maximaal vijf cijfers staan
(inclusief decimalen).
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3. Wanneer u teruggaat naar het scherm Valutaconverter, kunt u een van

de valuta's selecteren en vervolgens een bedrag invoeren dat u in de

andere valuta wilt omrekenen.

$ U kunt bedragen van maximaal zes cijfers invoeren.

4. Wanneer u op K hebt gedrukt, verschijnt het omgerekende bedrag in

het veld voor de andere valuta.

Stopwatch

1. Druk op K om de stopwatch te starten.

2. Wanneer de stopwatch loopt, kunt u op > (Splitsn) drukken om

maximaal vier rondetijden op te slaan. Op het display staan de

opgeslagen tijden in het onderste deel van het scherm.

3. Druk op K om de stopwatch te stoppen.

4. Druk op > (Hrstlln) om de stopwatch op nul te zetten.

Bluetooth
Zie pagina 58 voor meer informatie.
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Diensten

Uw telefoon heeft een ingebouwde WAP-browser, waarmee u de telefoon

kunt gebruiken voor mobiele internettoegang. U kunt bladeren in de

onlineservices die worden aangeboden door de netwerk- of

internetprovider, zoals financieel nieuws, sport, informatie over reizen en

ontspanning. Als u met de telefoon online wilt gaan, moeten in dit menu

de benodigde WAP- en GPRS-instellingen worden gemaakt.

$ U moet bij een netwerkprovider de WAP-services aanvragen en in dit
menu de WAP- en GPRS-instellingen doorvoeren voordat u gebruik
kunt maken van mobiele internettoegang. Over het algemeen is het
zo dat, zodra de aangevraagde service is geactiveerd, de provider
automatisch de benodigde instellingen naar uw telefoon verzendt. Als
dit niet het geval is, moet u deze configuratie zelf uitvoeren. Neem
contact op met de provider van deze services voor informatie over
WAP- en GPRS-services en configuratiegegevens.

WAP-dienst

" 
Schakel de browser in via een van de drie opties in het menu
Diensten > WAP-dienst:

• Browser starten: Hiermee start u de browser en maakt u
verbinding met de homepage.

• WAP-bericht: Hiermee start u de browser en gaat u naar de
WAP-inbox om tekstberichten te lezen.

• Ga naar URL: Hiermee start u de browser en maakt u
verbinding met de URL die u hebt ingevoerd.
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Browser starten

hiermee start u de browser en maakt u verbinding met de homepage.

Bladeren in een webpagina
Met betrekking tot de displaytoetsopdrachten onder aan het
scherm, drukt u op > en < om de benodigde taken uit
te voeren tijdens het bladeren in een webpagina. Druk op I om
omhoog of omlaag te bladeren in een webpagina. Raadpleeg de
provider van WAP-services voor meer informatie over het
bladeren in webpagina's.

De browser sluiten en een onlinesessie beëindigen
Druk wanneer u online bent op B of houd B ingedrukt.
Als u al een WAP-webpagina bekijkt, houdt u B ingedrukt of
selecteert u Afsl. in het menu van de browser.

WAP-bericht

Wanneer u een nieuw WAP-bericht ontvangt, wordt op de statusbalk

het pictogram w weergegeven, als herinnering dat er een ongelezen

WAP-bericht is. Hiermee start u de browser en geeft u de WAP-inbox

weer, zodat u WAP-berichten kunt lezen.

Ga naar URL

Voer de URL in van de webpagina die u wilt bezoeken, ga naar de

optie Go en druk op > (Go) om naar die URL te gaan.

Hervttn

Hiermee keert u terug naar de webpagina die u het laatst bekeken

hebt.
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WAP-instelling

Hiermee kunt instellingen doorvoeren voor de WAP-servers van zes
verschillende providers, en de server selecteren die u wilt gebruiken
wanneer u verbinding maakt met internet. Door naar een bepaalde
groep WAP-serverinstellingen te gaan die u wilt wijzigen, en
vervolgens op > (Optie) te drukken, kunt u een nieuwe groep
instellingen maken, de instellingen bewerken of deze verwijderen.

WAP-serverinstellingen omvatten de onderstaande velden. Druk
op> (Bewerken) om de instelling in elk veld te bewerken.

• Profielnaam: Hiermee geeft u de WAP-serverinstellingen een
naam.

• Startpagina: Hiermee stelt u de webpagina die de browser moet
openen wanneer deze wordt gestart.

• IP-adres: Voer het IP-adres in dat moet worden gebruikt voor
toegang tot het mobiele internet.

• Poort: Voer de verbindingspoort in die is opgegeven door de
provider, bijvoorbeeld: 9201.

• Draagmodus: Voordat u verbinding maakt met internet, moet u
dit item instellen afhankelijk van het feit of de verbindingsmodus
van uw internetverbinding een GPRS-netwerk of een GSM-
inbelnetwerk is. Dit maakt het mogelijk op een juiste manier
verbinding te maken met het datanetwerk om WAP-pagina's te
bekijken. Als u gebruikmaakt van een GPRS-netwerk, kunt u zowel
via het GPRS- als het inbelnetwerk verbinding maken met
internet. Als u echter gebruikmaakt van een inbelnetwerk, kunt u
alleen via het inbelnetwerk verbinding maken met internet.

GPRS/CSD: Gebruik bij voorkeur het GPRS-netwerk. Alleen

als er geen GPRS-netwerk aanwezig is, wordt het inbelnetwerk

gebruikt.

GPRS: Gebruik uitsluitend het GPRS-netwerk.
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CSD/GPRS: Gebruik bij voorkeur het inbelnetwerk. Alleen als

er geen inbelnetwerk aanwezig is, wordt het GPRS-netwerk

gebruikt.

CSD: Gebruik uitsluitend het inbelnetwerk.

• GPRS: Als u de instellingen van een GPRS-account wilt wijzigen,
drukt u op > (Bewerken) om de instellingen in de
verschillende velden te bewerken. GPRS-instellingen omvatten de
volgende velden:

APN: Voer het APN (Access Point Name) in dat is toegewezen

door uw provider.

Gebruikersnaam: Voer, indien nodig, de gebruikersnaam in

die door de operator is verstrekt.

Wachtwoord: Voer, indien nodig, het wachtwoord voor de

account in dat door de operator is verstrekt.

• CSD: Als u gebruikmaakt van een GSM-netwerk, moet u een
CSD-account configureren en inschakelen. Druk op >
(Bewerken) om de instellingen in de volgende velden te bewerken:

Nummer kiezen: Wanneer u de browser start om verbinding

te maken met internet, kiest uw telefoon dit nummer. U krijgt

dit nummer van uw telecom-provider of internetprovider.

" 

Een inbelnetwerk is een GSM Circuit Switch Data Service
(afgekort: CSD). Het gebruik van een inbelnetwerk is
te vergelijken met een dat van een modem op een computer
thuis, in die zin dat er eerst een nummer moet worden
gebeld. GPRS is meer te vergelijken met een LAN bij een
bedrijf, waarbij gebruikers geen nummer hoeven te bellen
om toegang te krijgen tot het netwerk. Gewone GSM-
gebruikers die geen gebruikmaken van een GPRS-
netwerksysteem kunnen alleen een inbelverbinding met
internet hebben.
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Gebruikersnaam: Dit is de naam van uw gebruikersaccount,

die u van uw provider hebt gekregen.

Wachtwoord: Het wachtwoord van de account dat u van de

provider hebt gekregen.

Lijntype: Dit is het type inbelverbinding. Druk op F om dit

te selecteren.

Baudrate: De standaardwaarde is 9600, hetgeen de

standaardsnelheid is voor dataverbindingen met een GSM-

telefoon.

Auth-type: Deze informatie is nodig voor verificatie van het

telecommunicatieprotocol.

Cache wissen

Hiermee wist u de inhoud van de webpagina die de browser tijdelijk
in het geheugen opslaat.

URL's wissen

Hiermee wist u de URL-strings die de browser tijdelijk in het

geheugen opslaat. 

STK
Uw netwerkprovider biedt dit STK-menu (SIM Tool Kit). Afhankelijk van

uw SIM-kaart en de aangeboden services, zijn er verschillende extra opties

onder dit menu. Als uw netwerkprovider echter geen STK-services

aanbiedt, verschijnt dit menu niet op het scherm. Neem contact op met

uw provider voor meer informatie.
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Instellingen

Datum & uur
Dit wordt gebruikt om de tijd en datum in te stellen, alsmede de manier

waarop de tijd en datum in het opstartscherm worden weergegeven. Druk

op K om de instellingen op te slaan.

Datum (M/D/J)

Voer de datum in met behulp van de juiste cijfertoetsen.

Tijd (U:M)

Voer de tijd in met behulp van de juiste cijfertoetsen.

Notatie

Deze optie wordt gebruikt om te bepalen hoe de tijd en de datum op

het stand-byscherm verschijnen.

Automatisch in-/uitschakelen
Geeft de tijd aan waarop de telefoon automatisch wordt in- of
uitgeschakeld. Als deze optie is ingeschakeld, wordt de telefoon elke dag
automatisch op de aangegeven tijd in- of uitgeschakeld. 

! 
Wanneer u met een vliegtuig reist of in een andere situatie
waarin u geen mobiele telefoon kunt gebruiken, moet u de optie 
In-/uitschakelen deactiveren.
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Inschakelen

Wanneer u Status Uit ziet op het scherm, drukt u op K en kiest u de
optie Aan, bladert u naar Tijd (U:M) en voert u de tijd in waarop u
wilt dat de telefoon automatisch wordt ingeschakeld.

Uitschakelen

Wanneer u Status Uit ziet op het scherm, drukt u op K en kiest u de
optie Aan, bladert u naar Tijd (U:M) en voert u de tijd in waarop u
wilt dat de telefoon automatisch wordt uitgeschakeld.

Profielen
Een profiel is een groep instellingen waarmee wordt bepaald of de

telefoon inkomend oproepen meldt met een beltoon of de trilfunctie, en

hoe beltonen in het algemeen worden gebruikt op de telefoon. Met deze

instellingen stemt u de werking van de telefoon optimaal af op de

omgeving waarin u zich bevindt.

1. Druk op J om naar het gewenste profiel te bladeren en druk

vervolgens op K om dit profiel in te schakelen. U kunt kiezen uit de

volgende profielen:

Normaal
Dit is het standaardprofiel. Wanneer dit profiel is ingeschakeld,
staat op de statusbalk van het LCD-display het pictogram †.

Meeting
De opties in dit profiel zijn vooraf aangepast aan een bepaalde
omgeving (er wordt bijvoorbeeld alleen een trilalarm gebruikt,
zonder hoorbare beltoon en geen toets tonen). Wanneer dit
profiel is ingeschakeld, staat op de statusbalk van het LCD-
display het pictogram ‡.
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Stil
De opties in dit profiel zijn vooraf ingesteld voor
omstandigheden waarin stilte vereist is (er is bijvoorbeeld geen
hoorbare beltoon, geen toetsenbloktonen en geen trilalarm).
Wanneer dit profiel is ingeschakeld, staat op de statusbalk van het
LCD-display het pictogram ‰. 

Buiten
De opties in dit profiel zijn vooraf ingesteld voor activiteiten
buiten (bijvoorbeeld het gebruik van het hoogste beltoonvolume,
inschakeling van zowel beltoon als trilalarm, en het gebruik van
toetsenbloktonen). Wanneer dit profiel is ingeschakeld, staat op
de statusbalk van het LCD-display het pictogram ‹.

Handsfree
Dit profiel is alleen actief wanneer een handsfree-set op de
telefoon is aangesloten. Wanneer dit profiel is ingeschakeld, staat
op de statusbalk van het LCD-display het pictogram Œ.

Vliegtuig
Wanneer u met een vliegtuig reist, kunt u dit profiel selecteren
om de telefoon uit te schakelen. Zodra dit profiel is ingeschakeld,
wordt de telefoon automatisch uitgeschakeld en worden alle
alarms opgeschort. Als de telefoon wordt uitgeschakeld door B
ingedrukt te houden, gaan de alarms nog steeds op de
aangegeven tijd af.
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Voorkeur
U kunt dit profiel gebruiken als een groep aangepaste
instellingen en desgewenst het profiel een andere naam geven.
Wanneer dit profiel is ingeschakeld, staat op de statusbalk van het
LCD-display het pictogram ‘. Als u dit profiel een andere naam
hebt gegeven, komt de nieuwe naam in de plaats van Voorkeur in
de lijst met profielen.

2. Druk op J om naar het gewenste profiel te gaan en druk op >
(Bewerken) om de onderstaande instellingen te wijzigen en het profiel

aan te passen aan een bepaalde omgeving.

Trillen
Dit omvat de volgende instellingsopties:

• Alleen bellen: Wanneer er een inkomende oproep is, gebruikt
de telefoon een beltoon maar geen trilalarm.

• Alleen trillen: Wanneer er een inkomende oproep is, gebruikt
de telefoon een trilalarm maar geen beltoon.

• Bellen & trillen: Wanneer er een inkomende oproep is,
gebruikt de telefoon zowel een trilalarm als een beltoon.

• "Trillen, dan bellen": Wanneer er een inkomende oproep is,
gebruikt de telefoon eerst een trilalarm en dan een beltoon.

Beltonen
Uw telefoon beschikt over verschillende soorten
beltoonmelodieën. Blader naar de gewenste beltoon: Na een
seconde of zo kunt u de beltoon horen. Druk op K om uw
keuze te bevestigen.
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Berichttonen
De beltoon die uw telefoon gebruikt wanneer er een bericht
wordt ontvangen.

Agendatonen
De beltoon die wordt gebruikt voor gebeurtenissen uit de agenda
waarvoor u een alarm hebt ingesteld.

Toetsenbloktonen
Hiermee bepaalt u of er toetsenbloktonen te horen zijn wanneer
toetsen worden ingedrukt.

Belvolume
Druk op I om het beltoonvolume aan te passen of de beltoon
uit te schakelen.

Antwoordmodus

• Versturen-toets: Hiermee kunnen inkomende oproepen
alleen worden aangenomen door op A te drukken.

• Willekeurige toets: Hiermee kunt u met behulp van elke toets
behalve B een inkomende oproep aannemen. In deze stand
wordt B gebruikt om een inkomende oproep te weigeren en
niet aan te nemen.

• Automatisch: Als de antwoordmodus Automatisch
is ingeschakeld, gaat de telefoon vijf seconden over, waarna
de inkomende oproep automatisch wordt aangenomen
(deze instelling is alleen mogelijk in het profiel Handsfree).

Naam wijzigen
Hiermee kunt u een nieuwe naam geven aan het profiel (alleen
beschikbaar voor het profiel Voorkeur).
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Herstellen
Hiermee zet u de bovenstaande instellingen voor het profiel terug
op de fabrieksinstellingen.

$ Hiervoor moet u het telefoonwachtwoord invoeren, dat
standaard 1234 is.

Weergave

Achtergrondafbeelding

Geeft aan welke achtergrond wordt gebruikt voor het stand-byscherm

op het LCD-display. Selecteer de afbeelding of foto en druk op K om

de afbeeldings- of fotobibliotheek te openen. Blader naar de naam

van de afbeelding of foto die u wilt gebruiken en druk op K om de

hele afbeelding te bekijken. Druk op I om de volgende of vorige

afbeelding of foto weer te geven; druk op K om uw keuze te

bevestigen.

Welkomstbericht

Dit wordt gebruikt om de afbeelding, foto, muziek of tekst te

configureren die wordt weergegeven wanneer de telefoon wordt

ingeschakeld.

• Beeld: Druk op > (Bewerken) om de afbeeldingenbibliotheek
te openen. Alleen de afbeelding die is geselecteerd in deze optie
wordt weergegeven wanneer de telefoon wordt ingeschakeld. Na
het selecteren van een afbeelding moet u de gewenste muziek
selecteren die moet worden afgespeeld wanneer de telefoon wordt
ingeschakeld. Selecteer Stil als u wilt dat er geen muziek wordt
afgespeeld. 

• Foto: Voer dezelfde stappen uit als bij het selecteren van
afbeeldingen. 
Menu's 87



AP75.book  Seite 88  Dienstag, 10. Januar 2006  10:17 10
• Tekst: Druk op > (Bewerken) om de tekst in te voeren. Alleen
de tekst die is ingevoerd in deze optie wordt weergegeven wanneer
de telefoon wordt ingeschakeld. Na het invoeren van de tekst moet
u de gewenste muziek selecteren die moet worden afgespeeld
wanneer de telefoon wordt ingeschakeld. Selecteer Stil als u wilt dat
er geen muziek wordt afgespeeld. 

• Uit: Hiermee zet u de instellingen voor de opstartmuziek en
animatie terug op de fabrieksinstellingen.

Persoonlijke groet

Voer de tekst in die u wilt weergeven op het stand-byscherm.

Contrast

Druk op I om het contrast van het display aan te passen. Druk

opK om de instelling te bevestigen.

Helderheid

Druk op I om de helderheid van de verlichting van het display aan

te passen. Druk op K om de instelling te bevestigen.

Audio
Met behulp van dit menu kunt u verschillende geluiden die de telefoon

gebruikt instellen.

$ Sommige van de opties die in dit menu en het menu Profielen

worden aangeboden, zijn hetzelfde (bijvoorbeeld: Beltonen). Daarom
hangt de instelling die de telefoon gebruikt af van het menu dat u het
laatst hebt gebruikt om de instelling door te voeren.
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Oproepinstellingen

Antwoordmodus

• Willekeurige toets: Hiermee kunt u met behulp van elke
toets behalve B een inkomende oproep aannemen. In deze stand
wordt B gebruikt om een inkomende oproep te weigeren en niet
aan te nemen.

• Versturen-toets: Hiermee kunnen inkomende oproepen alleen
worden aangenomen door op A te drukken.

Waarschuwing antwoord ontvanger

Met deze functie kan de telefoon een beltoon laten horen of het

trilalarm gebruiken, of de verlichting laten knipperen wanneer de

ontvanger van een oproep heeft opgenomen.

Elk uur biepen

Als u deze functie inschakelt, laat de telefoon één pieptoon per

minuut horen tijdens een gesprek.

Nummer tonen

U kunt bepalen of u al dan niet wilt dat uw telefoonnummer op de

telefoon van de ontvanger wordt weergegeven wanneer u belt.

Aan: Wanneer u iemand belt, wordt op de telefoon van de ontvanger

uw telefoonnummer weergegeven.

Uit: Uw telefoonnummer wordt niet weergegeven op de telefoon van

de ontvanger (anoniem bellen).

$ Als deze functie is uitgeschakeld, kunt u mogelijk geen
gesprekken voeren met bepaalde landen, zoals Singapore ene
China.

Standaard: Of uw telefoonnummer wordt weergegeven op de

telefoon van de ontvanger, wordt bepaald door de standaardinstelling

van de provider.
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Oproep doorschakelen

$ Dit moet door de provider worden ondersteund.

Alles doorsturen
Hiermee worden alle inkomende oproepen doorgestuurd naar
een daarvoor aangewezen telefoonnummer of voicemailinbox.
Wanneer u deze functie gebruikt, moet u een telefoonnummer
invoeren waarnaar inkomende oproepen worden doorgestuurd.

$ Wanneer de modus Alles doorsturen is ingeschakeld,
wordt in het stand-byscherm het pictogram „
weergegeven.

Indien in gesprek
De telefoon schakelt inkomende oproepen door naar een ander
nummer wanneer u bezig bent met een gesprek.

Geen antwoord
Hiermee worden inkomende oproepen doorgestuurd naar een
ander nummer wanneer u niet opneemt.

Onbereikbaar
Hiermee worden inkomende oproepen doorgeschakeld wanneer
uw telefoon is uitgeschakeld of geen netwerkbereik heeft.

Alle annuleren
Hiermee worden alle doorschakelopties geannuleerd.
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Oproep blokkeren

U kunt uw provider vragen om het kiezen of ontvangen van bepaalde
nummers te blokkeren. Voor de onderstaande
nummerblokkeringsservices is ondersteuning door provider nodig.
Als u een van de volgende opties in of uit wilt schakelen, moet u het
netwerkwachtwoord invoeren dat u van de provider hebt gekregen.

Alle uitgaande
Hiermee blokkeert u het kiezen van alle nummers vanaf de
telefoon.

Intern. uitgaand
Als deze optie is ingeschakeld, kunnen met uw telefoon geen
nummers in een ander land worden gebeld.

Intern. behalve thuis
Als deze optie is ingeschakeld, kan uw telefoon alleen worden
gebruikt voor lokale gesprekken en om uit het buitenland naar
uw eigen land te bellen. Andere internationale gesprekken zijn
geblokkeerd.

Alle inkomende
Hiermee weigert u alle inkomende oproepen.

Inkomende bij roamen
Als u in het buitenland bent (en roamen gebruikt), zorg u er door
het inschakelen van deze optie voor dat de telefoon alle
inkomende oproepen weigert.

Alle annuleren
Hiermee worden alle nummerblokkeringsinstellingen
geannuleerd. U moet het netwerkwachtwoord invoeren om deze
instellingen te annuleren.
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Wachtwoord wijzigen
U kunt het netwerkwachtwoord dat u van de provider hebt
gekregen, wijzigen.

Oproep in wachtrij

Als er een inkomende oproep is wanneer u met een gesprek bezig
bent, wordt op het scherm het nummer van de inkomende oproep
weergegeven, samen met het bericht dat er een oproep in de wachtrij
staat. U kunt deze functie vanuit dit menu inschakelen, annuleren of
de status ervan bekijken.

$ U moet de oproepwachtrijservice bij de provider aanvragen om
deze functie te kunnen gebruiken.

Automatisch opnieuw oproepen

Als er op het nummer dat u hebt gekozen niet wordt opgenomen,

kiest de telefoon automatisch opnieuw.

Vast nummer

Wanneer deze functies is ingeschakeld, kan de telefoon alleen

nummers kiezen uit de lijst Vaste nummers. Als een nummer niet in

de lijst staat, kan het niet worden gekozen.

$ Wanneer u deze functie inschakelt of annuleert, moet u de
PIN2-code invoeren.

! 

Als drie keer achter elkaar een onjuiste PIN2-code wordt
ingevoerd, wordt de PIN2-code geblokkeerd. U hebt de
PUK2-code nodig om de PIN2-code te deblokkeren. Neem
contact op met uw provider voor de PUK2-code.
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Voordat u de functie Vaste nummers inschakelt, moet u op >
(Weergvn) en vervolgens op > (Optie) drukken en dan
Toevoegen selecteren om een lijst met vaste nummers te maken. U
moet de PIN2-code invoeren en vervolgens een nieuw nummer aan
uw lijst Vaste nummers toevoegen.

Wanneer u deze lijst hebt gemaakt, kunt u nummers in de lijst

bekijken, bewerken en verwijderen.

Actieve lijn

Met deze functie kunt u twee verschillende telefoonnummers op één

telefoon gebruiken. U kunt één nummer aanwijzen voor het kiezen

van nummers, terwijl inkomende oproepen gericht kunnen worden

aan beide nummers zonder twee telefoons te hoeven gebruiken.

Selecteer Lijn 1 of Lijn 2. Het nummer dat u selecteert ( ~ of ‚)

verschijnt op het stand-byscherm.

$ Deze functie moet door de provider worden ondersteund.

Gebruikersgroep

Gebruikersgroep
Hiermee maakt u een gesloten groep bellers op basis van een
service die wordt aangeboden door de provider. De leden van een
gebruikersgroep kunnen elkaar bellen, maar kunnen geen
gesprekken voeren met iemand buiten de groep, tenzij er speciale
voorzieningen worden getroffen. Met deze optie kunt u kiezen of
deze service al dan niet wordt ingeschakeld.

Externe toegang
Wanneer de service Gebruikersgroep wordt ingeschakeld, stelt u
met Externe toegang gebruikers in de groep in staat om
gesprekken te voeren buiten de groep. Inkomende oproepen
blijven echter nog steeds beperkt tot oproepen vanuit de groep.
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Netwerk
Over het algemeen wordt de keuze van het netwerk dat uw telefoon

gebruikt automatisch geconfigureerd. Wanneer de telefoon wordt

ingeschakeld, maakt deze automatisch verbinding met het netwerk van

uw provider, of met het roaming-netwerk wanneer u zich buiten het

bereik van uw reguliere netwerk bevindt.

Als u de verbinding met het netwerk wilt wijzigen, kunt u met dit menu

het netwerk selecteren dat u wilt gebruiken. Wanneer u zich buiten het

bereik van uw reguliere netwerk in uw eigen land bevindt of als u in het

buitenland bent, kunt u handmatig het lokale netwerksysteem selecteren.

$ U kunt de functie voor het selecteren van een netwerk alleen
gebruiken als uw provider dit ondersteunt.

Netwerkmodus

U kunt kiezen of de netwerkselectiemodus die de telefoon gebruik
wanneer deze is ingeschakeld, automatisch of handmatig is.

Automatisch: Als deze optie is geselecteerd en u zich buiten het

bereik van uw reguliere netwerk bevindt, zoekt de telefoon

automatisch naar bruikbare netwerken.

Handleiding: Als deze optie is geselecteerd en u zich buiten het bereik

van uw reguliere netwerk bevindt, geeft de telefoon een lijst van alle

netwerken van telecomproviders weer en kunt u een keuze maken.
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Beschikbare lijst

Hiermee kunt u handmatig een netwerk selecteren. Uw telefoon geeft

een lijst weer van alle netwerken van telecomproviders zodat u een

keuze kunt maken.

$ Niet alle netwerken die vermeld staan hoeven beschikbaar te zijn
voor gebruik. Neem indien nodig contact op met uw provider
voor meer informatie hierover.

Bandinstellingen

Overeenkomstig uw vereisten kunt u een geschikte band in het

GSM netwerksysteem instellen.

Aansluiting

Dit wordt gebruikt om in te stellen of de telefoon ook zoekt naar een

GPRS-netwerk wanneer deze wordt ingeschakeld.

• GPRS & GSM: Wanneer de telefoon wordt ingeschakeld, zoekt
deze naar beschikbare GPRS- en GSM-netwerken.

• Alleen mobiele telefoon: Wanneer de telefoon wordt ingeschakeld,
zoekt deze alleen naar een GSM-netwerk.

Diensttoon

Dit wordt gebruikt om in te stellen of de telefoon een geluid laat

horen wanneer deze een beschikbaar netwerk heeft gevonden.
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Beveiliging
U kunt een PIN-code, telefoonwachtwoord en verificatie van SIM-

kaartblokkering gebruiken om onbevoegd gebruik van de telefoon te

voorkomen.

Pincode 

Een PIN-code (Personal Identification Number) is een wachtwoord

dat door uw provider wordt verstrekt. Wanneer verificatie van de

PIN-code is ingeschakeld, voorkomt u onbevoegd gebruik van de

SIM-kaart. Alleen wanneer de juiste PIN-code wordt ingevoerd

wanneer de telefoon wordt ingeschakeld, kan de SIM-kaart worden

gebruikt, ook al wordt deze in een andere telefoon gestoken.

Pincode
Dit wordt gebruikt om de PIN-code in/uit te schakelen of
te wijzigen. Voordat u instellingen voor de functie PIN-code
wijzigt, moet de eerder ingesteld PIN-code worden ingevoerd.

Als u de PIN-code wilt wijzigen, moet u op D drukken in het

item Inschakelen om Aan te selecteren, zodat u het nieuwe
wachtwoord kunt invoeren en bevestigen.

PIN2-code
Dit wordt gebruikt om de PIN2-code te wijzigen. De procedure is
gelijk aan die voor de PIN-code.

! 

Als drie keer achter elkaar een onjuiste PIN-code wordt
ingevoerd, wordt de SIM-kaart geblokkeerd en moet de
PUK1-code die u van de provider hebt gekregen worden
gebruikt om deze te deblokkeren. Na het deblokkeren wordt de
PIN-code automatisch ingesteld om in te schakelen wanneer de
telefoon wordt ingeschakeld.
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Telefoonvergrendeling

Zodra de telefoonvergrendeling is ingeschakeld, moet u de

telefooncode invoeren wanneer de telefoon wordt ingeschakeld. U

moet de juiste code invoeren om de telefoon te ontgrendelen (de

standaard telefooncode is 1234). Wanneer de telefoon is vergrendeld,

kunt u alleen alarmnummers bellen.

Vergrendeling SIM-kaart

Wanneer u Vergrendeling SIM-kaart inschakelt, moet u het

wachtwoord voor de vergrendeling van de SIM-kaart invoeren

(het standaardwachtwoord voor de vergrendeling van de SIM-kaart is

1234). Het wachtwoord moet uit 4 tot 8 cijfers bestaan. U kunt in uw

telefoon drie verschillende SIM-kaarten gebruiken en u moet het

wachtwoord voor de SIM-kaart invoeren als de kaart die u gebruikt

anders is dan de eerste drie.

Schermvergrendeling

Dit wordt gebruikt voor een beveiligingsscreensaver. Wanneer u
gedurende een vooraf ingestelde tijd geen handelingen met de
telefoon hebt uitgevoerd, schakelt de telefoon automatisch de
screensaver in.

Energiebesparende modus
Wanneer u de energiebesparende modus hebt ingeschakeld, worden de

verlichting van het toetsenblok en het display uitgeschakeld om energie te

sparen.

Taal
U kunt de taal kiezen waarin de informatie op het display wordt

weergegeven.
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Input
U kunt de standaard invoermodus instellen die automatisch wordt

ingeschakeld wanneer u het bewerkingsvenster opent voor het invoeren

van gegevens in een bericht, het telefoonboek, enzovoort.

Herstellen
Hiermee zet u alle instellingen van de telefoon terug op de

fabrieksinstellingen.
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Verzorging en onderhoud
Lees de onderstaande punten om er zeker van te zijn dat u uw telefoon op
de juiste manier gebruikt en de levensduur ervan zolang mogelijk laat zijn.

• Houd de telefoon en de accessoires buiten bereik van kinderen.

• Houd de telefoon en de accessoires droog, en gebruik de telefoon in een

omgeving met een temperatuur tussen -10° C en 45° C. Bij hoge of lage

temperaturen buiten dit bereik kan de telefoon beschadigd raken.

• Gebruik of bewaar de telefoon, indien mogelijk, niet in een zeer stoffige

of vuile omgeving.

• Verwijder niet het garantiezegel op de telefoon zelf, en laat ook een

officiële dealer dit niet doen.

• Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen of organische

oplosmiddelen om de telefoon schoon te maken.

• Als uw telefoon of de bijbehorende accessoires niet naar behoren

werken, moet u onmiddellijk contact opnemen met een officiële dealer.

• Gebruik uitsluitend originele Benq-accessoires zoals batterijen,

batterijlader en handsfree-set, om te zorgen dat de telefoon naar

behoren werkt en de levensduur van de batterij gegarandeerd is, en

bovendien de veiligheid van uzelf en uw bezittingen beschermd is. Als u

andere accessoires dan die van Benq gebruikt, levert uw telefoon geen

optimale prestaties en kan deze defect raken. Alle eventuele defecten of

schade die is veroorzaakt door het gebruik van accessoires van andere

leveranciers, valt buiten de productgarantie en maakt de

productgarantie ongeldig.

• Laat geen voorwerpen die de elektriciteit zouden kunnen ontladen

contact maken met het laadcontactpunt aan de onderkant van de

telefoon of de metalen contactpunten van de batterij, omdat dit

kortsluiting kan veroorzaken en gevaar voor u kan opleveren.
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Kwaliteitskeurmerk van de batterij
De capaciteit van uw batterij vermindert elke keer wanneer deze wordt

geladen/ontladen. Ook het bewaren van de batterij bij te hoge of te lage

temperaturen heeft een geleidelijk capaciteitsverlies tot gevolg. Daardoor

kan uw mobiele telefoon aanzienlijk kortere bedrijfstijden per

gebruikscyclus vertonen.

De batterij moet binnen zes maanden nadat u de telefoon heeft gekocht,

steeds volledig worden geladen en ontladen. Indien er na deze zes

maanden een aanzienlijk capaciteitsverlies van uw batterij optreedt, moet

u de batterij vervangen. Koop uitsluitend originele batterijen.

Kwaliteitskenmerk van het display
Technisch gezien kunnen in zeldzame gevallen enkele punten (dots) met

een afwijkende kleur op het display verschijnen. 

Bedenk dat bij lichtere of donkerdere weergave van enkele beeldpunten in

het algemeen geen sprake is van een defect.
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Problemen oplossen
Als u problemen ondervindt tijdens het gebruik van de telefoon of als deze
onbetrouwbaar werkt, kunt u de informatie in het volgende overzicht
bekijken. Als een bepaald probleem niet kan worden verholpen aan de
hand van de informatie in het overzicht, neemt u contact op met de dealer
waar u de telefoon hebt aangeschaft.

Vraag Mogelijke oorzaak Oplossing

Slechte
ontvangst

•Het netwerksignaal is te zwak
op uw huidige locatie -
bijvoorbeeld in een kelder of
in de buurt van een hoog
gebouw - want de telefoon is
niet goed bereikbaar voor
draadloze transmissies. 

Ga naar een locatie waar het
netwerksignaal beter te ontvangen
is.

•Het netwerk is momenteel
bezet (tijdens piekuren kan er
bijvoorbeeld te veel
netwerkverkeer zijn om nog
meer gesprekken te kunnen
afhandelen).

Bel niet op dergelijke tijden of
probeer het korte tijd later nog een
keer.

•U bent te ver verwijderd van
een basisstation van uw
netwerkprovider.

U kunt een plattegrond met
servicebereiken aanvragen bij uw
netwerkprovider.

Echo of ruis

• Slechte netwerkkwaliteit op
een deel van het netwerk van
uw provider.

Hang op en kies opnieuw. U kunt
naar een netwerklijn of
telefoonlijn met een betere
kwaliteit worden geschakeld.

• Slechte kwaliteit van de
plaatselijke telefoonlijn.
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Korte
stand-bytijd

•De stand-bytijd is gerelateerd
aan de systeemconfiguratie
van uw netwerkprovider. Als
dezelfde telefoon wordt
gebruikt met systemen van
verschillende
netwerkproviders krijgt u
niet dezelfde stand-bytijd.

Als u zich in een gebied bevindt
waar het signaal zwak is, schakelt u
de telefoon tijdelijk uit.

•De batterij is leeg. Bij hoge
omgevingstemperaturen gaat
een batterij minder lang mee.

Gebruik een nieuwe batterij.

•Als u geen verbinding met
het netwerk kunt maken,
blijft de telefoon signalen
uitzenden om te proberen
een basisstation te vinden.
Hierdoor raakt de batterij
leeg en zal de stand-bytijd
dus korter zijn.

Ga naar een locatie waar het
netwerk toegankelijk is of schakel
uw telefoon tijdelijk uit.

U kunt uw
telefoon niet
inschakelen.

•De batterij is leeg. Laad de batterij van de telefoon.

Fout
SIM-kaart

•Defecte of beschadigde
SIM-kaart.

Laat de SIM-kaart testen door uw
netwerkprovider.

• SIM-kaart niet correct
geplaatst.

Plaats de SIM-kaart op de correcte
manier.

•Vuil op de contactpunten van
de SIM-kaart.

Maak de contactpunten van de
SIM-kaart schoon met een zachte
droge doek.

Kan geen 
verbinding 
maken met 
het netwerk.

• SIM-kaart is ongeldig. Neem contact op met uw
netwerkprovider.

•U bevindt zich niet binnen
het bereik van de
netwerkservice.

Controleer wat het servicebereik is
van uw netwerkprovider.

•Zwak signaal. Ga naar een open ruimte of ga, als
u zich in een gebouw bevindt,
dichter bij een raam staan.

Vraag Mogelijke oorzaak Oplossing
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U kunt geen
inkomende
oproepen
aannemen.

•U hebt de functie Oproep
blokkeren ingeschakeld.

Ga naar Instellingen >
Oproepinstellingen > Oproep
blokkeren en selecteer Alle
annuleren.

U kunt geen
uitgaande
oproepen
doen.

•U hebt de functie Oproep
blokkeren ingeschakeld.

Ga naar Instellingen >
Oproepinstellingen > Oproep
blokkeren en selecteer Alle
annuleren.

•U hebt de functie Vast
nummer ingeschakeld.

Ga naar Instellingen >
Oproepinstellingen > Vast
nummer en selecteer Uit om deze
functie uit te schakelen.

De PIN-code
is
geblokkeerd.

•U hebt drie keer achter elkaar
een onjuiste PIN-code
ingevoerd.

Neem contact op met uw
netwerkprovider. Als de
netwerkprovider de PUK-code
van de SIM-kaart verstrekt,
gebruikt u de PUK-code om de
SIM-kaart te deblokkeren.

De batterij 
laadt niet op.

•De batterij of de batterijlader
is beschadigd.

Neem contact op met de dealer.

•De temperatuur van de
telefoon ligt onder 0°C of
boven 45°C.

Laad de batterij in een andere
omgeving om extreme
temperaturen te vermijden.

• Slecht contact tussen de
batterij en de lader.

Controleer alle aansluitingen om
te zien of deze goed contact
maken.

Kan geen 
informatie 
invoeren in 
het 
telefoonboek.

•Het geheugen van het
telefoonboek is vol.

Verwijder overbodige gegevens uit
het telefoonboek.

Kan bepaalde
functies niet
selecteren.

•Uw netwerkprovider
ondersteunt deze functies
niet of u hebt geen
abonnement op de services
die deze functies bieden.

Neem contact op met uw
netwerkprovider.

Vraag Mogelijke oorzaak Oplossing
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Klantenservice (Customer Care)

In de landen waar onze producten niet door geautoriseerde dealers

worden verkocht, wordt geen service op de onderdelen en/of reparatie

gegeven.

In geval van een reparatie of eventuele aanspraken op de garantie

ontvangt u snelle en adequate hulp van onze servicecentrale:

Abu Dhabi .........................0 26 42 38 00

Argentinië .....................0 81 02 22 66 24

Australië ...........................13 00 66 53 66

Oostenrijk ........................05 17 07 50 04

Bahrein.......................................40 42 34

Bangladesh.........................0 17 52 74 47

België..................................0 78 15 22 21

Bolivia ................................0 21 21 41 14

Bosnië-Herzegovina ..........0 33 27 66 49

Brunei ...................................02 43 08 01

Bulgarije................................02 73 94 88

! 

Via onze on-line support op internet ontvangt u snel een duidelijk
antwoord op al uw technische vragen en vragen over de bediening
van uw toestel: 

www.siemens.com/mobilephonescustomercare 

Altijd en overal bereikbaar. U krijgt 24 uur per dag ondersteuning bij
onze producten. U treft er een interactief foutopsporingssysteem
aan, de meest gestelde vragen en bijbehorende antwoorden,
gebruiksaanwijzingen en actuele software-updates die u kunt
downloaden.
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Cambodja .............................12 80 05 00

Canada ..........................1 88 87 77 02 11

Chili....................................8 00 53 06 62

China................................40 08 88 56 56

Colombia ....................01 80 07 00 66 24

Kroatië ...............................0 16 10 53 81

Tsjechië...............................2 33 03 27 27

Denemarken .........................35 25 65 29

Dubai .................................0 43 96 64 33

Ecuador............................18 00 10 10 00

Egypte ................................0 23 33 41 11

Estland ....................................6 30 47 97

Finland.............................09 22 94 37 00

Frankrijk ..........................01 56 38 42 00

Duitsland ......................0 18 05 33 32 26

Griekenland .....................80 11 11 11 16

Hong Kong ...........................28 61 11 18

Hongarije .........................06 14 71 24 44

IJsland .....................................5 20 30 00

India ............. 22 24 98 70 00 Extn: 70 40

Indonesië ......................0 21 46 82 60 81

Ierland..............................18 50 77 72 77

Italië .................................02 24 36 44 00

Ivoorkust...............................05 02 02 59

Jordanië..............................0 64 39 86 42

Kenia .......................................2 72 37 17

Koeweit ...................................2 45 41 78

Letland ....................................7 50 11 18
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Libanon.................................01 44 30 43

Libië .................................02 13 50 28 82

Litouwen ............................8 70 07 07 00

Luxemburg............................43 84 33 99

Macedonië .........................0 23 13 18 48

Maleisië ..................... + 6 03 77 12 43 04

Malta ....................... + 35 32 14 94 06 32

Mauritius ................................2 11 62 13

Mexico.........................01 80 07 11 00 03

Marokko ...............................22 66 92 09

Nederland .....................0 90 03 33 31 00

Nieuw-Zeeland ................08 00 27 43 63

Nigeria ...............................0 14 50 05 00

Noorwegen ...........................22 70 84 00

Oman .........................................79 10 12

Pakistan............................02 15 66 22 00

Paraguay.............................8 00 10 20 04

Peru ....................................0 80 05 24 00

Filippijnen .........................0 27 57 11 18

Polen ................................08 01 30 00 30

Portugal..............................8 08 20 15 21

Qatar .....................................04 32 20 10

Roemenië .........................02 12 09 99 66

Rusland .........................8 80 02 00 10 10

Saoedi Arabië.....................0 22 26 00 43

Servië................................01 13 07 00 80

Singapore ..............................62 27 11 18

Slowakije ..........................02 59 68 22 66
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Slovenië..............................0 14 74 63 36

Zuid-Afrika......................08 60 10 11 57

Spanje.................................9 02 11 50 61

Zweden...............................0 87 50 99 11

Zwitserland ......................08 48 21 20 00

Taiwan..............................02 23 96 10 06

Thailand.............................0 27 22 11 18

Tunesië ..................................71 86 19 02

Turkije...........................0 21 64 59 98 98

Oekraïne .......................8 80 05 01 00 00

Verenigde Arabische 

Emiraten (VAR).................0 43 66 03 86

Verenigd Koninkrijk.....0 87 05 33 44 11

Uruguay ...........................00 04 05 46 62

VS ..................................1 88 87 77 02 11

Venezuela ......................0 80 01 00 56 66

Vietnam ...........................84 89 20 24 64

Zimbabwe .............................04 36 94 24
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SAR

Europese Unie (RTTE) en internationaal
(ICNIRP)
INFORMATIE OVER RF-BLOOTSTELLING / SPECIFIEKE

ABSORPTIEGRAAD (SAR)

DIT MODEL VOLDOET AAN INTERNATIONALE RICHLTIJNEN

VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN

Uw mobiele apparaat is een radiozendtoestel en een ontvanger. Het is

zodanig ontworpen dat het de grenswaarden voor blootstelling aan

radiogolven, die zijn vastgesteld door internationale richtlijnen, niet

overschrijdt. Deze richtlijnen zijn ontworpen door de onafhankelijke

wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges die

zijn ontworpen om alle personen te beschermen, ongeacht leeftijd en

gezondheid.

Deze richtlijnen gebruiken een maateenheid die bekend staat als SAR

(Specific Absorption Rate ofwel specifieke absorptiegraad). De SAR-limiet

voor mobiele apparaten is 2 W/kg en is opgenomen in de Europese norm

EN 50360 en andere nationale normen. De CE-markering toont dat er aan

vereisten van de EU is voldaan.  

De hoogste SAR-waarde voor dit apparaat bij testen bij het oor was 

0.621 W/kg1. Aangezien mobiele apparaten allerlei functies bieden,

kunnen ze in andere posities worden gebruikt dan het hoofd, bijvoorbeeld

op het lichaam.

1. De tests worden uitgevoerd volgens internationale
testrichtlijnen.
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Aangezien SAR wordt gemeten bij het hoogste zendvermogen van het

apparaat, is de werkelijke SAR van dit apparaat tijdens bediening meestal

lager dan hierboven wordt aangegeven. Dit komt doordat het

stroomniveau van het apparaat automatisch wordt aangepast om zo

weinig mogelijk stroom te gebruiken om toegang tot het netwerk te

krijgen.  

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft vastgesteld dat huidige

wetenschappelijke informatie niet aangeeft dat er speciale

voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen bij het gebruik van

mobiele apparaten. Ze geven aan dat als u toch uw blootstelling wilt

reduceren, u dit kunt doen door de lengte van de gesprekken te beperken

of door handsfree te bellen zodat u de mobiele telefoon uit de buurt van

uw hoofd en lichaam houdt. 

Verdere informatie kunt u vinden op de websites van de

Wereldgezondheidsorganisatie (www.who.int/emf) of BenQ Mobile

(www.siemens.com/mobilephones).
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Garantiecertificaat 
Ongeacht zijn aanspraken ten opzichte van de dealer, kan de gebruiker

(klant) aanspraak maken op fabrieksgarantie onder de onderstaande

voorwaarden:

• Wanneer het nieuwe apparaat en bijbehorende componenten binnen

24 maanden na aankoop defecten vertonen als gevolg van productie-

en/of materiaalfouten, zal Siemens naar eigen keuze het apparaat

kosteloos repareren of vervangen door een ander apparaat volgens de

laatste stand van de techniek. In geval van delen die aan slijtage

onderhevig zijn (bijvoorbeeld batterijen, toetsen, de behuizing, kleine

delen van de behuizing, beschermhoezen – voorzover meegeleverd)

geldt deze duurzaamheidsgarantie voor zes maanden vanaf de aankoop.

• Deze garantie is niet van toepassing voor zover het defect aan het

apparaat het gevolg is van onoordeelkundig gebruik en/of het niet in

acht nemen van de informatie zoals vermeld in de

gebruiksaanwijzingen.

• Deze garantie geldt niet voor diensten die zijn uitgevoerd door

geautoriseerde dealers of de klant zelf (zoals installatie, configuratie,

software-downloads). Gebruiksaanwijzingen en eventueel op aparte

informatiedragers meegeleverde software zijn eveneens van deze

garantie uitgesloten.

• Als garantiebewijs geldt de aankoopbon met de aankoopdatum.

Aanspraken die onder deze garantie vallen, dienen binnen twee

maanden nadat het defect zich heeft voorgedaan  geldend te worden

gemaakt.

• Vervangen apparaten resp. bijbehorende componenten die in het kader

van de vervanging aan Siemens zijn geretourneerd, worden eigendom

van Siemens.
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• Deze garantie geldt voor nieuwe apparatuur die gekocht is in de

Europese Unie. De garantie wordt verleend door Siemens Nederland

N.V., Werner von Siemensstraat 1, 2712 PN Zoetermeer. 

• Verdergaande resp. andere aanspraken dan vermeld in deze garantie

van de fabrikant zijn uitgesloten, behoudens voor zover

aansprakelijkheid berust op bepalingen van dwingend recht, zoals de

wettelijke regeling inzake productaansprakelijkheid.

• De duur van de garantie wordt niet verlengd door diensten die in het

kader van de garantie tijdens de duur van de garantie worden verleend. 

• Voor zover het niet om een garantiegeval gaat, behoudt Siemens zich

het recht voor, de klant  voor het vervangen of repareren kosten in

rekening te brengen. 

• De bovenvermelde bepalingen beogen geen verandering in de

bewijslast ten nadele van de klant. 

Voor het nakomen van deze garantie kunt u naar onze on line

ondersteuning op internet gaan www.siemens.com/

mobilephonescustomercare of contact opnemen met de telefoonservice

van Siemens. Het telefoonnummer vindt u in de gebruiksaanwijzing.
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Licentieovereenkomst 
Deze licentieovereenkomst ("Overeenkomst") is tussen u en BenQ Mobile

GmbH & Co. OHG ("BenQ"). De overeenkomst geeft u bevoegdheid om

de gelicentieerde software te gebruiken, die hierna in clausule 1 wordt

beschreven. Deze software is mogelijk bij uw telefoon inbegrepen, op een

cd-rom opgeslagen, via e-mail of via de ether verzonden, gedownload

vanaf webpagina’s of servers van BenQ of vanuit andere bronnen onder de

voorwaarden en condities die hieronder worden uiteengezet.

Lees deze overeenkomst zorgvuldig door voordat u uw telefoon gebruikt.

Door uw telefoon te gebruiken of de gelicentieerde software te installeren,

te kopiëren en/of te gebruiken, erkent u dat u de overeenkomst hebt

gelezen en begrepen, en dat u instemt met alle voorwaarden en condities

die hieronder worden genoemd. U stemt er tevens mee in dat indien

BenQ of licentiehouders van BenQ ("Licentiehouder") gedwongen zijn

juridische of andere stappen te ondernemen om hun rechten onder deze

overeenkomst af te dwingen, BenQ en/of haar licentiehouders gerechtigd

zijn om redelijke advocatenkosten, andere kosten en vergoedingen van u

te vorderen. Als u niet instemt met alle voorwaarden en condities in deze

overeenkomst, dient u de gelicentieerde software niet te installeren of te

gebruiken. Deze overeenkomst geldt tevens voor updates, releases, revisies

of verbeteringen aan de gelicentieerde software. 

1. GELICENTIEERDE SOFTWARE. De term "Gelicentieerde software"

zoals in deze overeenkomst wordt gebruikt, betekent alomvattend: alle

software in uw telefoon, alle inhoud van de disk(s), cd-rom(s), e-mail en

bijlagen, of andere media waarbij deze overeenkomst wordt geleverd, en

tevens verwante software en upgrades van BenQ of derden, gewijzigde

versies, updates, toevoegingen en kopieën van de gelicentieerde software,

indien aanwezig, gedistribueerd via de ether, gedownload van webpagina’s

of servers van BenQ of vanuit andere bronnen. 
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2. COPYRIGHT. De gelicentieerde software en alle verwante rechten,

inclusief en zonder beperking de toepasselijke eigendomsrechten, zijn

eigendom van BenQ, haar licentiehouders of dochtermaatschappijen en

worden beschermd door internationale verdragsbepalingen en andere

landelijke reglementen die van toepassing zijn. Deze overeenkomst maakt

geenszins kenbaar en staat u niet toe eigendomsrechten of -belangen in de

gelicentieerde software of de rechten die in deze overeenkomst worden

uiteengezet te verkrijgen. De structuur, organisatie, gegevens en code van

de gelicentieerde software zijn waardevolle handelsgeheimen en

vertrouwelijke informatie van BenQ, haar licentiehouders of

dochtermaatschappijen. U dient de copright-informatie te reproduceren

en toe te voegen aan alle toegestane kopëeen die u van de gelicentieerde

software maakt. 

3. LICENTIE EN GEBRUIK. BenQ verleent u een niet-exclusief

eindgebruikersrecht dat niet kan worden overgedragen om de

gelicentieerde software te installeren of om de gelicentieerde software die

op de telefoon is geïnstalleerd te gebruiken. De gelicentieerde software

wordt samen met de telefoon onder licentie verstrekt als één geïntegreerd

product en kan uitsluitend worden gebruikt met de telefoon zoals bepaald

onder deze licentievoorwaarden.

4. BEPERKINGEN VAN DE LICENTIE. U mag de gelicentieerde

software niet kopiëren, distribueren of er afgeleide producten van maken

behalve in de volgende gevallen:

(a) U mag één kopie van de gelicentieerde software maken, zonder de

documentatie, om te archiveren als back-upkopie van het origineel. Alle

andere kopieën die u maakt van de gelicentieerde software vormen een

schending van deze overeenkomst.
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(b) U mag het recht om de gelicentieerde software te gebruiken, wijzigen

of over te dragen uitsluitend gebruiken met de bijbehorende hardware en

u mag de gelicentieerde software alleen maar kopiëren zoals uitdrukkelijk

is vermeld in de overeenkomst.

(c) U mag geen sublicentie verlenen voor de software of deze uitlenen of

leasen.

(d) U mag geen reverse-engineering op de programma’s van de

gelicentieerde software toepassen en u mag deze niet decompileren,

wijzigen en deassembleren tenzij en voor zover dit, niettegenstaande deze

beperking, uitdrukkelijk is toegestaan op grond van de desbetreffende

wetten.

Delen van de gelicentieerde software worden mogelijk door derden

geleverd en zijn onderhevig aan afzonderlijke licentievoorwaarden.

Dergelijke voorwaarden worden uiteengezet in de documentatie. 

5. BenQ VERBIEDT MISBRUIK VAN DE GELICENTIEERDE

SOFTWARE OF VAN GEGEVENS DIE MET DE GELICENTIEERDE

SOFTWARE WORDEN GEGENEREERD TEN STRENGSTE.

DERGELIJK MISBRUIK KAN EEN SCHENDING BETEKENEN VAN

DUITSE, AMERIKAANSE EN ANDERE WETTEN EN U KUNT

HIERVOOR AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD. U alleen bent

verantwoordelijk voor misbruik van de gelicentieerde software onder deze

overeenkomst en voor aansprakelijkheid of schade die te maken hebben

met uw gebruik van de gelicentieerde software als deze in schending is met

deze overeenkomst. U bent tevens verantwoordelijk voor het gebruik van

de gelicentieerde software in overeenstemming met de beperkingen van

deze overeenkomst. 
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6. BEËINDIGING. Deze overeenkomst is van kracht vanaf de datum

waarop u de gelicentieerde software installeert, kopieert of op andere

wijze gebruikt. U kunt deze overeenkomst te allen tijde beëindigen door

de gelicentieerde software, alle back-upkopëeen en alle verwante

materialen die u door BenQ zijn aangeboden te verwijderen of te

vernietigen. Uw licentierechten worden automatisch en onmiddellijk

zonder voorafgaande kennisgeving beëindigd als u niet voldoet aan de

bepalingen van deze overeenkomst. De rechten en verplichtingen onder

delen 2, 5, 6, 7, 9, 12 en 13 van deze overeenkomst gelden ook na

beëindiging van deze overeenkomst.

7. U ERKENT HIERMEE DAT DE GELICENTIEERDE SOFTWARE

WORDT GELEVERD ''AS IS'' EN DAT NOCH BenQ NOCH HAAR

LICENTIEHOUDERS VERKLARINGEN OF GARANTIES

VERSCHAFFEN, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, MET

INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN

VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD

DOEL OF DAT DE GELICENTIEERDE SOFTWARE GEEN INBREUK

MAAKT OP OCTROOIEN, COPYRIGHTS, HANDELSMERKEN OF

ANDERE RECHTEN VAN DERDEN. BenQ, HAAR

LICENTIEHOUDERS OF DERDEN GARANDEREN NIET DAT DE

FUNCTIES IN DE GELICENTIEERDE SOFTWARE VOLDOEN AAN

UW VEREISTEN OF DAT DE WERKING VAN DE GELICENTIEERDE

SOFTWARE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN EN BenQ

EN HAAR LICENTIEHOUDERS NEMEN HIERBIJ AFSTAND VAN

ALLE AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING HIERTOE.

MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF ADVIES

VERSTREKT DOOR EEN VERTEGENWOORDIGER VAN BenQ

VORMT GEEN GARANTIE EN IS OP GEEN ENKELE WIJZE VAN
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INVLOED OP DIT BEWIJS VAN AFSTAND. U NEEMT ALLE

VERANTWOORDELIJKHEID OP ZICH VOOR HET BEREIKEN VAN

DE DOOR U BEOOGDE RESULTATEN EN VOOR DE INSTALLATIE,

HET GEBRUIK EN DE RESULTATEN DIE HIERUIT WORDEN

VERKREGEN. 

8.GEEN ANDERE VERPLICHTINGEN. Deze overeenkomst schept geen

verplichtingen voor BenQ behalve de verplichtingen die hierin worden

uiteengezet. 

9. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. IN GEEN GEVAL ZIJN

BenQ OF HAAR WERKNEMERS, LICENTIEHOUDERS,

DOCHTERMAATSCHAPPIJEN OF TUSSENPERSONEN

VERANTWOORDELIJK VOOR DIRECTE SCHADE, WINSTDERVING,

VERLOREN GEGEVENS OF ZAKEN, OF KOSTEN VOOR HET

VERWERVEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES,

SCHADE AAN EIGENDOMMEN, ONDERBREKING VAN DE

BEDRIJFSVOERING OF VOOR SPECIALE, INDIRECTE,

INCIDENTELE, EXEMPLAIRE, ECONOMISCHE, VOORTVLOEIENDE

SCHADE OF SCHADEVERGOEDING, ONGEACHT HOE DEZE ZIJN

VEROORZAAKT, EN OF ZE NU ZIJN VOORTGEKOMEN ONDER

CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID OF EEN

ANDERE AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE, OF UIT HET GEBRUIK

VAN OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE GELICENTIEERDE

SOFTWARE TE GEBRUIKEN, ZELFS ALS BenQ OP DE HOOGTE WAS

VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING IS NIET VAN TOEPASSING ALS

EN IN DE MATE WAARIN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BenQ

WORDT BEPAALD DOOR VAN TOEPASSING ZIJNDE WETTEN BIJV.

VOLGENS DE PRODUCTAANSPRAKELIJKHEIDSWET OF IN GEVAL

VAN OPZETTELIJK WANGEDRAG, PERSOONLIJK OF DODELIJK

LETSEL.
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10. TECHNISCHE ONDERSTEUNING. BenQ en haar licentiehouders

hebben geen verplichting u technische ondersteuning te bieden tenzij dit

schriftelijk afzonderlijk is overeengekomen tussen u en BenQ of de van

toepassing zijnde licentiehouder.

BenQ en – indien van toepassing – haar licentiehouders in de

gelicentieerde software mogen alle feedback die ze van u hebben

ontvangen als gevolg van uw toegang tot en gebruik van de gelicentieerde

software gebruiken voor alle doeleinden, inclusief (zonder beperking) de

productie, marketing en het onderhoud of de ondersteuning van

producten en services.

11. EXPORTBEHEER. De gelicentieerde software kan technische

gegevens en gecodeerde software bevatten en is onderhevig aan

exportregelingen van Duitsland, de Europese Unie en de VS en kan tevens

onderhevig zijn aan import- en exportregelingen in andere landen. U

stemt ermee in u streng te houden aan alle toepasselijke import- en

exportwetten en -reglementen. U stemt er specifiek mee in, in de mate die

vereist is door de reglementen van de Amerikaanse "Export

Administration", dat u de gelicentieerde software of een deel ervan die

onder deze verklaring is geleverd niet openbaar zult maken of op andere

wijze (opnieuw) zult exporteren naar (a) Cuba, Iran, Irak, Libië, Noord-

Korea, Soedan, Syrië of andere landen (inclusief aan een staatsburger of

bewoner van deze landen) waarnaar de VS de export van goederen of

diensten heeft beperkt of verboden.

12. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN FORUM. Voor deze

overeenkomst gelden de wetten van Duitsland. U hebt geen keuze in de

juridische reglementen van andere rechtsgebieden. Als u handelaar bent,

zullen de gerechtshoven in München mogelijke geschillen afhandelen die

voortkomen of te maken hebben met deze overeenkomst.
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13. OVERIGE. Deze overeenkomst vertegenwoordigt de volledige

overeenkomst tussen u en BenQ met betrekking tot de gelicentieerde

software en (i) vervangt alle vorige of gelijktijdige mondelinge of

schriftelijke communicatie, voorstellen en offertes met betrekking hiertoe

en (ii) heeft voorrang boven alle strijdige of extra voorwaarden van

erkenning of soortgelijke communicatie tussen de partijen gedurende de

termijn van deze licentie. Ongeacht het voorgaande is het bij sommige

producten van BenQ mogelijk dat u instemt met extra voorwaarden via

een on line "click-wrap"-licentie en dat dergelijke voorwaarden dienen als

aanvulling op deze overeenkomst. Als een bepaling van deze voorwaarde

ongeldig wordt verklaard, blijven alle andere bepalingen geldig tenzij een

dergelijke geldigheid het doel van de overeenkomst teniet zou doen en

deze overeenkomst zal worden nageleefd in de mate die is toegestaan door

de van toepassing zijnde wetten. Wijzigingen in deze overeenkomst zijn

uitsluitend bindend als ze schriftelijk zijn opgesteld en ondertekend door

een geautoriseerde vertegenwoordiger van beide partijen. Deze

overeenkomst is bindend en komt ten goede aan de erfgenamen,

opvolgers en cessionarissen van de partijen die hiervan deel uitmaken. Als

een van beide partijen nalaat rechten af te dwingen als gevolg van een

overtreding van een bepaling in deze overeenkomst door de andere partij,

kan de andere partij hier geen vrijstelling aan ontlenen. Niettegenstaande

tegenstrijdige bepalingen in deze overeenkomst, kunnen BenQ en/of haar

licentiehouders rechten afdwingen, inclusief maar niet beperkt tot

copyright, handelsmerken of handelsnamen in overeenstemming met de

wettelijke reglementen in elk land.
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