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1.	 Inleiding
HTC biedt u nieuwe aanpassingsmogelijkheden en betere manieren om contact 
te houden met hen die voor u van belang zijn, evenals een prettiger manier om 
optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden van uw telefoon. Dat alles is 
gebouwd bovenop Windows Mobile® 6.5 Professional—de nieuwste upgrade 
van het Windows Mobile-platform. Deze handleiding helpt u om optimaal 
gebruik te maken van de nieuwe mogelijkheden van de telefoon.

2.	 Installatiewizard
Als u de telefoon voor het eerst inschakelt, bereidt Windows Mobile deze op 
het eerste gebruik voor. Daarna wordt u door een reeks schermen geleid die u 
helpen bij het instellen en gebruiken van uw telefoon. Stel uw telefoon in om 
automatisch de tijd aan te passen volgens de huidige locatie, leer hoe u het 
schermtoetsenbord moet gebruiken, enzovoort

3.	 Weer	op	het	tabblad	Begin
De klok op het tabblad Begin nu weerinformatie voor uw huidige locatie. 
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Om de weerinformatie automatisch te laten bijwerken, schuift u naar het tabblad 
Weer. Klik op Menu > Instellingen en klik in het keuzevakje Weer automatisch 
downloaden. Hiermee maakt u ook automatische updates voor het tabblad 
Weer mogelijk.
Tip Tik om de weersinformatie direct te downloaden op Nu bijwerken in het tabblad 

Weer.

4.	 Scherm	Meldingen	
In het scherm Meldingen wordt nu ook de batterijstatus getoond. Verder kunt u 
op de pictogrammen rechts van netwerk en batterij tikken om de bijbehorende 
instellingen aan te passen.

 

5.	 Tabblad	Programma
Aan het tabblad Programma kunt u snelkoppelingen toevoegen voor 
veelgebruikte programma's.

Een	snelkoppeling	voor	een	programma	toevoegen
Tik in het tabblad Programma op een van de lege ruimtes voor een 
snelkoppeling (aangeduid met een plusje). Als het scherm gevuld is met 
reeds gedefinieerde snelkoppelingen, schuift u omlaag tot u een lege 
ruimte voor een snelkoppeling ziet.
Tik in de lijst Alle programma's op de naam van een programma.

1.

2.
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Een	snelkoppeling	voor	een	programma	verwijderen
U kunt een snelkoppeling voor een programma verwijderen om ruimte te 
maken voor een andere snelkoppeling. Dit verwijdert het programma zelf niet 
van de telefoon.

Tik in het tabblad Programma op Verwijderen.

Selecteer de snelkoppeling die u wilt wissen en tik op Gereed.

6.	 Scherm	Start	
In het scherm Start hebt u toegang met één knop tot alle programma's en 
instellingen van uw telefoon. Tik om het scherm Start te openen op Start in de 
linkerbovenhoek van het scherm of druk op de knop START (  ).

Schuif omhoog om 
meer pictogrammen 
voor programma's 
te bekijken.

Open het 
tabblad 
Begin. 

Vergrendel 
uw telefoon. 
Zie voor meer 
informatie “Scherm 
Vergrendelen”

Tik op een 
pictogram om 
de bijbehorende 
toepassing te 
openen.

De 
telefooninstellingen 
aanpassen.

1.
2.
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Een	pictogram	voor	een	programma	bovenin	het	scherm	Start	plaatsen
U kunt veelgebruikte programma's verplaatsen naar de bovenkant van het 
scherm Start zodat u er gemakkelijk bij kunt.

1.	 Houd het pictogram ingedrukt dat u wilt verplaatsen.
2.	 Tik op Naar boven verplaatsen.

Het pictogram wordt bovenin het scherm Start geplaatst.

Tip Om het pictogram voor een programma terug te zetten op de oorspronkelijke locatie, 
houdt u het pictogram ingedrukt en tikt u op Omlaag verplaatsen.

7.	 Scherm	Vergrendelen
Het scherm Vergrendelen verschijnt als uw telefoon vergrendeld is. U kunt uw 
telefoon vergrendelen om te voorkomen dat u per ongeluk op een toets of knop 
drukt als u de telefoon in uw zak of tas hebt. 

Uw	telefoon	vergrendelen
Als u een eenvoudig PIN-wachtwoord voor uw 
telefoon hebt ingesteld, verschijnt het scherm 
Vergrendelen als de niet-actieve periode is verlopen 
die u hebt ingesteld. 

Opmerking Tik om een wachtwoord in te stellen op 
Start > Instellingen > Alle instellingen > 
Vergrendeling.

U kunt de telefoon ook handmatig vergrendelen.	Tik 
op Start > Vergrendeling.

De	telefoon	ontgrendelen
Schuif als u het scherm Vergrendelen ziet de knop 
Vergrendeling (  ) naar links of rechts. Als u 
een wachtwoord hebt ingesteld, wordt u naar dat 
wachtwoord gevraagd als u de telefoon ontgrendelt. 
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Meldingen	bekijken	terwijl	de	telefoon	is	vergrendeld
Terwijl de telefoon is vergrendeld, wordt u nog steeds op de hoogte gehouden 
van gemiste gesprekken,  nieuwe berichten, en aanstaande afspraken. In het 
scherm Vergrendelen wordt de volgende aanstaande afspraak getoond en de 
knop Vergrendeling geeft het aantal meldingen weer.

Meldingen	bekijken.
1.	 Tik in het scherm Vergrendelen op de knop Vergrendeling (  ). 

Onder de knop Vergrendeling verschijnen knoppen voor elk type 
binnenkomende informatie, zoals gemiste gesprekken, nieuwe e-mail en 
nieuwe SMS-berichten.

2.	 Schuif een meldingsknop naar rechts of links om de betreffende informatie 
te bekijken. Verschuif bijvoorbeeld de knop Gemist gesprek (  ) om de 
Oproepen te openen en de gemiste gesprekken te bekijken.

1

Aanstaande 
afspraak

2
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43

Opmerking Als u een wachtwoord hebt ingesteld, wordt u daarnaar gevraagd voordat 
u de informatie kunt bekijken.

Een	gesprek	ontvangen	als	de	telefoon	vergrendeld	is
U kunt gesprekken ontvangen en beantwoorden ook als de telefoon 
vergrendeld is. Na afloop van een gesprek blijft de telefoon vergrendeld en is 
het scherm Vergrendelen zichtbaar. U moet de telefoon ontgrendelen om hem 
te kunnen gebruiken.
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8.	 Facebook®	Updates	en	gebeurtenissen	in	de	lijst	Mensen
Op het scherm Mensen kunt u zich aanmelden bij uw Facebook-account om 
berichten te ontvangen over de updates en gebeurtenissen van uw contacten. 
Als u uw contacten koppelt aan hun Facebook-accounts, kunt u kiezen om hun 
profielfoto's van Facebook als contactfoto's op uw telefoon weer te geven.

1.	Ga in het Beginscherm naar het tabblad Mensen. Tik op Volgende als het 
scherm Mijn visitekaartje verschijnt.

Opmerking Het instelscherm voor Mijn visitekaartje verschijnt automatisch als u 
het tabblad Mensen voor het eerst bekijkt. Tik op Alle mensen > Mij 
als u uw visitekaartje wilt wijzigen.

2.	Tik op het scherm Mijn visitekaartje op Koppelen, typ uw 
aanmeldgegevens voor Facebook, tik op Gereed en kies of u uw foto wilt 
opslaan in Mijn visitekaartje.

3.	Tik op Opslaan.
4.	Om uw contacten te koppelen aan hun Facebook-accounts, schuift u naar 

de tab Updates en gebeurtenissen in het scherm Mensen en tikt u op 
Profielen koppelen.

9.	 E-mail	en	berichten	groepen	in	Contacten
U kunt nu e-mail of SMS-berichten naar een groep mensen sturen zonder dat 
u telkens iedere contact met de hand moet invoeren. Voeg in het programma 
Contacten een e-mailgroep of berichtengroep toe. Als u een bericht naar alle 
groepsleden wilt sturen, hoeft u alleen maar de groepsnaam te selecteren en uw 
bericht te typen.

Een	e-mail	of	berichtengroep	maken
1.	 Tik op Start > Contacten.

2.	 Tik op Nieuw en kies E-mailgroep of Berichtengroep.
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3.	 Voer een naam in voor de groep.

4.	 Tik op Lid toevoegen.

5.	 Tik in de lijst contacten op de namen die u aan de groep wilt toevoegen. 
Tik nogmaals op een contact om de keuze op te heffen. Gebruik het veld 
Een naam invoeren om naar een contact te zoeken.

6.	 Tik op Gereed. De lijst met groepsleden verschijnt. 
Tip Rechts staat de contactmethode voor ieder lid. Zo is bijvoorbeeld, m het 

standaard mobiele nummer van de contact en e het hoofd-e-mailadres. Tik 
om een ander telefoonnummer of e-mailadres te gebruiken, bijvoorbeeld 
E-mail2, op het groepslid en tik op de gewenste contactmethode.

E-mails voor de 
groep worden naar 
het secundaire 
e-mailadres van de 
contact gezonden.

7.	 Tik op OK om de groep op te slaan.

Een	bericht	naar	een	e-mail-	of	berichtengroep	sturen.
1.	 Tik op het scherm Contacten op de naam van de groep.

2.	 Tik op de optie linksonder op het scherm (E-mail of Tekst). Selecteer voor 
een e-mailgroep de e-mailaccount die u wilt gebruiken of tik op MMS om 
een multimedia-bericht naar de groep te sturen.

3.	 Schrijf het bericht en tik op Verzenden. Het bericht wordt naar alle 
groepsleden gestuurd.
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10.	Microsoft®	My	Phone
Microsoft® My Phone synchroniseert informatie tussen uw telefoon en een met 
een wachtwoordbeveiligde website die beheerd wordt door Microsoft. U kunt 
back-ups maken van uw contacten, afspraken, foto's en andere informatie en 
deze weer herstellen. 
Opmerking U kunt contacten, de agenda en taken alleen met My Phone synchroniseren 

als uw telefoon geen synchronisatierelatie met een Exchange Server heeft.

Uw	My	Phone-account	instellen
Of u nu een nieuwe account instelt of met een 
bestaande account synchroniseert, de eerste stap 
is My Phone instellen op uw telefoon.

1.	 Tik op Start > Microsoft My Phone.

2.	 Volg de aanwijzingen van de wizard om uw 
My Phone-account in te stellen. Tijdens het 
instellen:

Meld u aan met uw Hotmail- of Windows 
Live-adres en wachtwoord.

Stel de synchronisatiemethode in op 
Automatisch of Handmatig volgens uw 
voorkeur. 

•

•

Synchronisatie-instellingen	veranderen
Om synchronisatie-instellingen te wijzigen zoals het schema en de te 
synchroniseren onderdelen, moet u de instellingen vanuit het menu openen.

Veranderen	welke	onderdelen	u	wilt	synchroniseren
1.	 Tik op Start > Microsoft My Phone.

2.	 Tik op Menu > Opties.

3.	 Selecteer de items die u wilt synchroniseren en tik op Gereed.
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Het	synchronisatieschema	en	de	instellingen	voor	roaming	instellen
1.	 Tik op Start > Microsoft My Phone.
2.	 Tik op Menu > Schema.
3.	 Maak een keuze uit de beschikbare schema-opties
4.	 Om automatisch synchroniseren tijdens roaming in te schakelen (als u 

buiten het bereik van uw eigen netwerk bent), klikt u in het keuzevakje 
Gebruik deze instellingen tijdens het roamen.

5.	 Tik op Gereed.

De	synchronisatie	met	uw	My	Phone	Web-account	stoppen
U kunt de synchronisatie met uw My Phone web-account op uw telefoon stoppen. 
Hiermee wist u niet de gegevens die met uw telefoon zijn gesynchroniseerd en de 
gegevens die op uw My Phone Web-account zijn opgeslagen.

1.	 Tik op Start > Microsoft My Phone.

2.	 Tik op Menu > Account.

3.	 Selecteer Dienst stoppen en tik op Gereed.

Uw	My	Phone	Web-account	vanaf	uw	computer	beheren
U kunt een webbrowser op uw computer gebruiken om uw My Phone Web-
account te openen en:

• Contacten, afspraken en andere soorten informatie toevoegen, bewerken 
of verwijderen. Wijzigingen worden met uw telefoon gesynchroniseerd.

• Foto's en video bekijken die op uw My Phone-account zijn opgeslagen, ze 
wissen, op uw computer opslaan enzovoort.

Ga om uw My Phone Web-account vanaf uw computer te openen naar  
http://myphone.microsoft.com, en meld u aan met uw Hotmail- of Windows 
Live-adres en wachtwoord.



14  Handleiding nieuwe opties

11.	Toepassing	Facebook®	
Met de toepassing Facebook op uw telefoon kunt u:

• De Facebook-informatie van uw vrienden bekijken, waaronder hun foto-
albums.

• Uw status wijzigen en berichten naar uw vrienden sturen.

• Foto's en video direct naar uw Facebook-account uploaden.

• Uw vrienden bellen als hun telefoonnummers in hun profielen zijn 
opgenomen.

De	toepassing	Faceboek	openen	en	gebruiken
1.	 Tik op Start > Faceboek.

2.	 Volg de aanwijzingen op het scherm om een nieuwe Facebook-account te 
maken (als u er nog niet een hebt) of om u aan te melden bij uw account.

3.	 Tik op de verschillende tabs bovenin het scherm om de verschillende 
functies van Facebook te gebruiken.

12.	Windows®	Marketplace	for	Mobile
Op Windows® Marketplace for Mobile kunt u eenvoudig nieuwe programma's 
downloaden die aan uw behoeften voldoen en die uw telefoon echt persoonlijk 
maken. Er is een grote verscheidenheid beschikbaar aan gratis en betaalde 
programma's, van spelletjes tot krachtige zakelijke toepassingen. U kunt zowel 
via uw telefoon als uw pc veilig winkelen en programma's downloaden.

Tik om Windows® Marketplace vanaf uw telefoon te bereiken op Start > 
Marketplace. 
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13.	Synchroniseren	met	uw	computer
U kunt op uw computer opgeslagen informatie overal mee naar toe nemen door 
die met uw telefoon te synchroniseren.

Om te leren hoe u Microsoft ActiveSync (voor Windows XP) of Windows Mobile 
Apparaatcentrum (voor Windows Vista) naar uw computer kunt downloaden en 
installeren, bezoekt u de volgende website:  
http://www.windowsmobile.com/getstarted

ActiveSync	instellen
1.	 Sluit uw telefoon aan op de computer. De installatiewizard voor het 

synchroniseren start automatisch. Klik op Volgende om door te gaan.

2.	 Wis het keuzevakje Direct	synchroniseren	met	een	server	met	Microsoft	
Exchange om uw telefoon met de computer te synchroniseren, klik 
vervolgens op Volgende.

3.	 Selecteer de gegevenstypen die u wilt synchroniseren en klik op Volgende.

4.	 Selecteer of wis het keuzevakje Draadloze	gegevensverbinding	toestaan 
in overeenstemming met uw voorkeur.

5.	 Klik op Voltooien.

Windows	Mobile	Apparaatcentrum	instellen	
1.	 Sluit uw telefoon aan op de computer. Windows Mobile Apparaatcentrum 

configureert zichzelf en wordt vervolgens geopend.

2.	 Klik in het scherm met de licentieovereenkomst op Accepteren.

3.	 Klik in het Beginscherm van Windows Mobile Apparaatcentrum op Toestel	
instellen.

4.	 Selecteer de items die u wilt synchroniseren en klik op Volgende.

5.	Voer een naam in van uw telefoon en klik op Instellen.
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14.	Andere	nieuwe	mogelijkheden

Eenvoudiger	en	sneller	tekstinvoer
Door de verbeterde woordvoorspelling en auto-correctie kunt u sneller en 
nauwkeuriger tekst invoeren. 

Geavanceerde indelingen van het schermtoetsenbord zijn nog 
gemakkelijker te gebruiken, doordat de toetsen die u nodig hebt direct 
onder handbereik zijn.

De nieuwe indeling voor het Compact QWERTY-toetsenbord biedt een 
andere invoeroptie.

Suggestielijst	voor	contacten
Als u een e-mail, SMS of MMS-bericht schrijft, typt u de eerste paar letters van 
de naam van de ontvanger in het veld Aan voor een vingervriendelijke lijst met 
overeenkomstige namen van uw contacten. Tik op een contact om zijn of haar 
gegevens in het veld Aan te plaatsen.

De	wizard	E-mailinstellingen
De wizard voor e-mailinstellingen van HTC is nu nog gemakkelijker te gebruiken, 
met een snelle instelling van de standaardsoorten e-mailaccounts en een optie 
om uw e-mailaccount handmatig in te stellen.

	 Afwijkingen
Let op de volgende verbeteringen voor de snelstartgids en de handleiding:

Het besturingssysteem van uw Windows®-telefoon is Windows® Mobile 6.5 
Professional, niet Windows® Mobile 6.1 Professional.

Het pictogram Start dat op uw Windows®-telefoon wordt getoond, is: , 
niet dit: .

Bij uw telefoon wordt slechts één disc meegeleverd.

•

•

•

•

•

•


