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E-mail
Met uw telefoon e-mailberichten controleren en 
verzenden.

Gmail/Google Mail

Als u zich bij uw Google-account hebt aangemeld toen u 
de telefoon voor het eerst hebt ingesteld, kunt u berichten 
via Gmail/Google Mail verzenden en ontvangen. Druk in 
het beginscherm op  > Gmail/Google Mail.

Uw andere e-mailaccounts toevoegen

Gebruik de Mail-app om uw webmail en andere POP3- of 
IMAP-e-mailaccounts toe te voegen.

1. Tik in het beginscherm op   > Mail.

2. Tik in het scherm Een mail provider zoeken op Andere 
(POP3/IMAP).

 Druk op MENU als u dit scherm niet ziet en tik op 
Nieuwe account > Andere (POP3/IMAP).

3. Typ het E-mailadres en Wachtwoord voor uw e-
mailaccount.

4. Volg de aanwijzingen op het scherm om het instellen 
van uw e-mailaccount af te ronden.

Als u een Microsoft Exchange ActiveSync-account op uw 
werk hebt, kunt u dit ook op uw telefoon instellen. Zie de 
volledige handleiding als u wilt weten, hoe dat moet.

Een e-mailbericht sturen

1. Tik in het beginscherm op  > Mail.
2. Als u meerdere e-mailaccounts hebt, kiest u een 

account die u wilt gebruiken.
 

3. Tik in het Postvak IN van de e-mailaccount op Nieuw 
bericht.

4. Tik op . Selecteer vervolgens de e-mailadressen 
waarheen u het bericht wilt sturen.

 U kunt ook rechtstreeks e-mailadressen in het veld Aan 
typen, gescheiden met komma's.

5. Typ het onderwerp en stel het bericht verder op. 
6. Tik op Verzenden.

Gemeenschappelijk Postvak IN 
voor al uw e-mailaccounts

Bekijk e-mail van al uw accounts 
op één plek zonder naar andere 
accounts te moeten schakelen.

Tik op de balk die de huidige 
e-mailaccount toont en tik 
vervolgens op Alle accounts.

Locations
Locations is uw perfecte reisgenoot, of u nu thuis of in een 
ander land bent. Bekijk landkaarten, zoek naar interessante 
plaatsen in de omgeving, en haal routebeschrijvingen op 
naar plekken waar u heen wilt gaan.

Gratis kaarten

Op uw telefoon is reeds een kaart 
geïnstalleerd. Welke kaart u hebt, 
is afhankelijk van het land waar u 
de telefoon hebt gekocht.

Voordat u naar andere landen 
reist, kunt u gratis meer 
landkaarten naar uw telefoon 
downloaden. Daarna hoeft u 
de data-verbinding niet meer 
te gebruiken bij het bekijken 
van kaarten en het zoeken naar 
plaatsen, zodat u geen dure 
kosten voor data roaming hoeft 
te betalen.

  

Diensten opwaarderen

Als u nauwkeurige GPS-navigatie, verkeersinformatie en 
informatie over beveiligingscamera's nodig hebt, kunt u 
deze als aanvullende diensten kopen.

1. Tik in het beginscherm op  > Locations.

2. Druk op MENU en tik op Bijwerken.

3. Ga naar het tabblad van de dienst en tik op wat u wilt 
kopen.

4. Tik op Aanschaffen.

Zie de volledige handleiding als u meer wilt weten over het 
werken met Locations.

HTC Sync ophalen
Met HTC Sync kunt u contacten, agenda- en andere 
gegevens synchroniseren tussen uw computer en uw 
telefoon. Kopieer HTC Sync van de microSD-kaart die met 
uw telefoon is geleverd en installeer het op uw computer.

1. Sluit de telefoon aan op uw computer met de 
meegeleverde USB-kabel.

2. Als het dialoogvenster Verbinden met PC verschijnt, 
selecteert u Diskdrive en tikt u op Gereed.

3. Open de opslagkaart van uw telefoon op uw computer; 
deze wordt als verwisselbare schijf herkend.

4. Kopieer HTCSync.exe naar uw computer.

5. Ontkoppel uw telefoon volgens de richtlijnen van het 
besturingssysteem van uw computer om deze veilig te 
verwijderen.

6. Dubbelklik op uw computer op HTCSync.exe en volg de 
aanwijzingen op het scherm om HTC Sync te installeren.

Bezoek regelmatig de HTC support website (www.htc.
com/support) om te controleren of er een update voor 
HTC Sync is die u kunt downloaden en installeren.

HTCSense.com
Met HTC Sense op uw telefoon kunt u deze geheel naar 
uw eigen wensen aanpassen en belangrijke mensen in uw 
leven in uw omgeving houden.

HTC Sense werkt nu ook online. Mocht u ooit uw telefoon 
kwijtraken, dan kunt u deze rechtstreeks in de browser van 
uw computer vinden om deze te laten bellen, hem met een 
bericht op het scherm te vergrendelen, of de inhoud te 
wissen. Door het gemak van het grotere computerscherm 
kunt u veel prettiger typen, kijken en zoeken in uw 
tekstconversaties. Het is ook gemakkelijker om ergens 
heen te gaan. Zoek een bestemming op uw computer en 
pak deze met uw telefoon.

Aanmelden voor uw HTCSense.com-account

Als u bij het instellen van uw telefoon het aanmelden voor 
uw HTCSense.com-account hebt overgeslagen, gaat u 
naar Instellingen en tikt u op Accounts & synchronisatie > 
Account toevoegen > HTCSense.com

U kunt u ook in de webbrowser van uw computer 
aanmelden. Ga naar www.htcsense.com en volg de 
aanwijzingen op het scherm.

Zie de volledige handleiding als u meer wilt weten over 
HTCSense.com. 



Lees dit eerst voordat u iets 
anders gaat doen
De batterij opladen
De batterij in de telefoon is nog niet geladen. U mag het batterijpak 
beslist niet verwijderen terwijl de telefoon oplaadt. Daardoor kan uw 
telefoon beschadigen. Probeer ook niet om de telefoon uit elkaar te 
halen. (Daarmee maakt u de garantie ongeldig.)

Kies met beleid een abonnement
Uw telefoon kan heel snel heel veel internet-bandbreedte 
verbruiken. Voordat u de telefoon gebruikt, adviseren we om met 
uw mobiele leverancier over de tarieven te overleggen. 

Ken de privacy-wetten
Sommige landen hebben strenge regels over hoe en wanneer u 
telefoongesprekken kunt vastleggen. Het is een goed idee om 
eerst te bepalen wat deze wetten zijn waar u woont voordat u de 
opnamemogelijkheden van de telefoon gebruikt.

En tenslotte een paar belangrijke opmerkingen van ons 
juridische team (BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID)
Voor zover maximaal is toegestaan door toepasselijke wetgeving 
kunnen HTC of diens leveranciers in geen geval door de gebruiker of 
een derde partij aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte, 
speciale of incidentele schade, gevolgschade of schadevergoeding 
van welke aard dan ook, door contract of een onrechtmatige daad, 
met inbegrip van, maar niet beperkt tot letsel, verlies van inkomsten, 
verlies van goodwill, verlies van zakelijke kansen, gegevensverlies en/
of winstverlies, ongeacht of dit te voorzien was door HTC of diens 
leveranciers. En onder geen enkele omstandigheid zal de totale 
aansprakelijkheid van HTC of diens leveranciers hoger zijn dan het 
van u ontvangen bedrag, ongeacht de juridische regels waaronder 
de actie is ontstaan. Het voorafgaande heeft geen invloed op enige 
wettelijke rechten welke niet kunnen worden afgewezen.

Houd contact
Er zijn verschillende manieren om contacten toe te voegen 
op uw telefoon.

Alle contacten vanaf uw SIM-kaart importeren

1. Tik in het beginscherm op   > Mensen.

2. Druk in het tabblad Allen op MENU. Tik vervolgens op 
Importeren/Exporteren > Van SIM-kaart importeren.

Als u op uw telefoon een Google en/of Exchange 
ActiveSync-account hebt, selecteert u het account waar 
u uw contacten wilt installeren.

3. Druk op MENU en tik op  Alles selecteren > Opslaan. 

Een nieuwe contactpersoon toevoegen

1. Tik in het beginscherm op   > Mensen.

2. Tik op Contact toevoegen. Typ vervolgens de 
contactgegevens in de betreffende velden.

3. Schuif omlaag naar de onderkant van het scherm. Tik 
op Opslaan.

Contacten van uw online-accounts synchroniseren

U kunt uw telefoon synchroniseren met contacten 
in uw Google Account, Facebook en zelfs Exchange 
ActiveSync-account. Zie de volledige handleiding voor een 
beschrijving.

Uw telefoon instellen
Als u de telefoon voor het eerst aanzet, hoeft u alleen de 
aanwijzingen op het scherm te volgen om de telefoon in 
te stellen.

Meld u aan bij uw Google-account zodat u Google-
toepassingen kunt gebruiken, zoals Gmail™ / Google Mail. 
U kunt ook uw andere e-mailaccounts en uw favoriete 
sociale netwerken instellen, zoals Facebook®, Twitter™ 
enzovoort. U kunt zelfs met Bluetooth eenvoudig 
contacten en andere informatie overbrengen van uw oude 
naar uw nieuwe HTC-telefoon.

Uw beginscherm maken
Laat uw beginscherm er precies zo uitzien als u dat wilt. 
Selecteer uit scenes die gepersonaliseerde lay-outs zijn. Of 
maak er zelf een en kies een andere skin en achtergrond.

Behalve het hoofd-
beginscherm kunt u 
op maximaal zes extra 
beginschermen toevoegen 
wat u zoal nodig hebt. Voeg 
widgets, apps, snelkoppelingen 
en mappen toe voor directe 
toegang.
Dat is nog niet alles. U kunt de 
beginschermen ook in de door 
u gewenste volgorde plaatsen. 
Knijp met uw vingers op het 
hoofd-beginscherm om de 
weergave Spring te openen. 
Versleep vervolgens een 
beginscherm.

  

Verbinding maken met 
internet
Ga online met de data-verbinding of WiFi van de telefoon.

Een data-verbinding gebruiken

Dat gaat heel eenvoudig. Als u de telefoon voor het eerst 
aanzet (waarbij de SIM-kaart is geplaatst) moet deze 
automatisch verbinding maken met de data service van 
uw mobiele aanbieder.

Wi-Fi gebruiken

1. Druk in het beginscherm op MENU.

2. Tik op Instellingen > Draadloos en netwerken.

3. Schakel het selectievakje Wi-Fi in om Wi-Fi in te 
schakelen.

4. Tik op Wi-Fi-instellingen en Tik vervolgens op een Wi-
Fi-netwerk om verbinding te maken.

 Als u een open netwerk selecteert, wordt u automatisch 
verbonden. Als u een beveiligd netwerk hebt 
geselecteerd, typt u de beveiligingssleutel en tikt u 
vervolgens op Verbinden.

Surfen op het Internet

1. Tik in het beginscherm op  > Internet.

2. Druk in het browserscherm op MENU. Tik vervolgens op 
de adresbalk bovenin het scherm.

3. Typ het webadres en tik op de Enter-toets  .. 

4. Gebruik vingerbewegingen om door de webpagina te 
bladeren en in of uit te zoomen.

Bijpraten met vrienden in 
uw sociale netwerken

Friend Stream verbindt u met 
uw sociale netwerken. Deel en 
ontvang updates van vrienden, 
van populaire netwerken 
zoals Facebook en Twitter 
in een widget. Met Friend 
Stream kunt u gemakkelijk de 
statusberichten, foto-uploads, 
meldingen enzovoort van uw 
vrienden bijhouden - of er 
commentaar op leveren en die 
van uzelf posten.

Leg uw grote momenten vast
Gebruik de 5 megapixelcamera van uw telefoon om 
foto's met een hoge resolutie te maken.Hij beschikt 
over automatische gezichtsdetectie en u kunt effecten 
toevoegen om uw foto's er uit te laten zien of ze met 
speciale lenzen en filters zijn gemaakt. U kunt foto's 
ook labelen en uploaden naar sociale netwerken zoals 
Facebook.

De camera neemt zelfs video op in HD. U kunt uw video's 
op YouTube delen.

Zie de volledige handleiding voor meer details. 

Kennismaking met uw telefoon Voordat u uw telefoon inschakelt
Zorg er voor dat alles in orde is voor u op de AAN/UIT-
knop drukt.

De dunne film van de batterij verwijderen

1. Schuif de grendel van de achterklep omlaag en licht de 
achterklep op om deze te verwijderen.

Grendel 
batterijdeksel

2. Haal de batterij er uit en verwijder de dunne film die er 
omheen is gedraaid.

De SIM-kaart plaatsen

Steek de SIM-kaart in de gleuf met de schuine hoek naar 
voren en de gouden contactpunten naar beneden en druk 
hem in de gleuf.

De geheugenkaart plaatsen

De telefoon bevat reeds een microSD-kaart. Als u deze 
opnieuw moet plaatsen of vervangen:

1. Schuif de houder van de kaart 
omlaag en licht hem op om 
deze te openen.

2. Om de geheugenkaart te 
plaatsen, schuift u hem in 
de houder met de gouden 
contactpunten in de richting 
van de aansluitingen in de 
gleuf.

3. Sluit de houder en schuif 
hem omhoog om hem te 
vergrendelen.

De batterij plaatsen

Plaats eerst de zijde 
met de contactpunten 
van de batterij en duw 
de batterij vervolgens 
voorzichtig op zijn 
plaats.

De batterij opladen

Gebruik de meegeleverde voedingsadapter en USB-kabel 
om de telefoon te laden.
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