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Lees eerst dit voor u verder gaat 
Dit toestel is niet opgeladen als het uit de verpakking komt. Verwijder de batterij 
niet terwijl het toestel oplaadt.  
De garantie vervalt op het moment dat het toestel geopend wordt of als er aan 
de buitenkant bewijs van een poging tot repareren is.  
 
EXPLOSIEVE ATMOSFEER  
Indien u zich bevindt in een gebied met een potentieel explosieve atmosfeer of 
ontvlambare materialen moet het product uitgeschakeld worden en de gebruiker moet 
alle instructies volgen. Vonken kunnen in dergelijke omgevingen een explosie 
veroorzaken die kan leiden tot verwondingen of zelfs de dood. We adviseren 
gebruikers om het toestel niet te gebruiken bij pompstations of garages en te letten op 
de restricties in verband met het gebruik van radio apparatuur in olie depots, 
chemische fabrieken of op plaatsen waar met explosieven gewerkt wordt. Gebieden 
met een potentieel explosieve atmosfeer zijn over het algemeen, maar niet altijd, 
duidelijk aangegeven. Tot deze behoren pomp stations, etages beneden het dek van 
schepen, opslag of distributieplaatsen van olie of chemische stoffen en gebieden waar 
de lucht chemicaliën bevat of deeltjes zoals korrels, stof of metaalpoeder.  
 
PRIVACY RESTRICTIES  
Bepaalde landen eisen een volledige openheid van gevoerhet toestel conversaties, en 
bepalen dat je de persoon met wie je spreekt moet informeren over het feit dat het 
gesprek wordt opgenomen. U moet te allen tijden de gerelateerde wetten van uw land 
volgen als u de opname functie van uw toestel gebruikt.  
Tijdens het gebruik van dit product moet u de veiligheidsmaatregelen in acht nemen 
om gerechtelijke gevolgen en schade te voorkomen.  
 

ELECTRISCHE VEILIGHEID 
Dit product is bedoeld om te gebruiken indien gevoed door de elektriciteit van de 
batterij. Gebruik op een andere manier kan gevaarlijk zijn en zorgt ervoor dat er 
geen garantie op dit product rust.  
 

VEILIGHEID IN VLIEGTUIGEN  
Het gebruik van dit toestel aan boord van een vliegtuig is verboden aangezien het 
mogelijk het navigatie- en communicatiesysteem van het vliegtuig kan verstoren.  

 
OMGEVINGS RESTRICTIES  
Gebruik dit product niet bij pompstations. Het gebruik van dit product is ook verboden 
in olie opslagplaatsen, chemische fabrieken en locaties waar explosieven 
opgeslagen zijn.  
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VEILIGHEID VOOR DE OMGEVING 
Gebruik dit product niet bij pompstations, chemische fabrieken of plaatsen waar 
explosiegevaar is zoals pompstations, benedendek op boten, opslag of 
distributieplaatsen van olie of chemische stoffen, en gebieden waar de lucht 
chemische bestanddelen of deeltjes zoals korrels, stof en metaal deeltjes bevat. 
Wees ervan bewust dat vonken in dergelijke gebieden kunnen leiden tot een 
explosie of vuur dat weer kan leiden tot verwondingen of zelfs de dood. 
 

VEILIGHEID OP DE WEG  
Bestuurders van een motorvoertuig mogen het toestel niet gebruiken indien zij niet 
beschikken over een hands-free toestel.  

 
STORING IN VERBAND MET MEDISCHE APPARATUUR 
Dit product kan de oorzaak zijn van het slecht functioneren van medische 
apparatuur. Het gebruik van dit toestel is verboden in de meeste ziekenhuizen en 
medische klinieken. 
 

NIET-IONISERENDE STRALING  
Dit product moet gebruikt worden volgens de voorgeschreven condities zodat de 
stralingsprestaties en de veiligheid met betrekking tot storing gewaarborgd zijn. Net 
als met andere mobiele radiografische apparatuur worden gebruikers geadviseerd 
dat geen enkel deel van het menselijk lichaam te dicht bij de antenne komt tijdens het 
gebruik van het toestel zodat het toestel met genoegen en veiligheid voor het 
personeel gebruikt kan worden.  
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1.1 Kennismaking met het toestel en de accessoires  

Voor- en linkerzijaanzicht 
 

  
 
 

 

No.  Item Functie 

1 Notificatie LED  Tweekleurig LED Power indicator, status van de batterij oplader.  

2 Ontvanger  Luister naar audio media of telefoontjes.  

3 Touch Screen  Gebruik om te schrijven, tekenen,of een selectie maken met de stylus.  

4 Spreek knop 
(G1 en G2 knop) 

Druk en houd de G1 of G2 knop in om de Wireless Manager te openen op 
het today scherm. 
Klik op de G1 of G2 knop om een inkomend gesprek aan te nemen. 
In telefoons met een dubbele SIM-kaart klik op de G1 knop om te bellen met 
SIM-kaart1 en op de G2 knop om te bellen met SIM-kaart twee zodra het 
nummer of de naam op het scherm staat.; Als er geen naam of nummer 
toont klik op G1 of G2 om het telefoonscherm te openen; Indien er 
inkomende gesprekken zijn tegelijkertijd klik op G1 om het gesprek te 
accepteren met SIM-kaart 1 en klik op G2 om het te accepteren met 
SIM-kaart 2.; Terwijl één SIM-kaart actief is kun je niet bellen met de andere 
kaart. 
In een enkele kaart modus is de functie van de G1 en G2 knop hetzelfde.  

5 Linkse Soft Knop  Voert de functie uit die getoond wordt in het label boven de knop.  

6 Navigatie Pad  
Klik op de navigatie knop om links te scrollen of rechts of naar beneden of 
boven op het display; Klik op de Action (in het midden) knop om te 
selecteren  

7 Rechtse Soft Knop  Voert de functie uit die getoond wordt in het label boven de knop.  

1 
2 
 
 
 
 
 
 

3 
 

4 
5 

6 
7 
 

8 
 

9 
10 
11 
 

12 

13 
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8 Einde Knop 
Klik op deze knop om een einde te maken aan een gesprek of ga terug naar 
het Today scherm. Klik op deze knop om het primaire gesprek the 
beëindigen indien er tegelijkertijd inkomende gesprekken zijn.  

9 OK knop  Klik op deze knop om de huidige toepassing te sluiten. 

10 Start Menu Knop  Klik op deze knop om het start menu te activeren.  

11 Microfoon  Bedek de microfoon niet met je hand tijdens het telefoongesprek. 

12 Sync Connector  Je kunt een USB kabel aansluiten of een AC adapter of een koptelefoon die 
meegeleverd wordt met het toestel. 

13 Volume Knoppen  Klik op de volume knoppen om het volume aan te passen.  

 
 

Achter- en rechterzijaanzicht 
 

  

 
 

No.  Item Function 

14 Zoom knop Gebruik deze knop zodat je lens aan de micro modus kunt aanpassen. 

15 Zelfontspanner 
Spiegel Gebruik het als je een foto van jezelf neemt. 

16 Camera Lens  Gebruik deze ingebouwde camera om foto’s of video clips te maken. 

17 Externe Speaker  Stelt je in staat te luisteren naar naar audio media of hands-free calls.  

18 Afdek plaatje  Schuif dit plaatje om de batterij sluiting te ontgrendelen.  

19 MicroSD Card Slot  Plaats een geheugenkaart (micro SD) om data op te slaan.  

19 
 
 
 
 
20 
 
21 
 
 
 
 
22 
 
 
23

14 
 
15 
 
16 
 
17 
 
 
 
 
18 
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20 Power knop 

Klik op deze knop om je toestel tijdelijk uit te schakelen en het toestel in 
sleep mode te zetten, en houd deze knop ingedrukt om het toestel 
helemaal uit te schakelen. Je kunt nog steeds gesprekken ontvangen in de 
sleep mode, maar het toestel functie werkt niet als het toestel helemaal 
uitgeschakeld is. 

21 RESET Knop Klik op de RESET knop de stylus om het toestel te resetten. 

22 Camera knop  Klik op de knop om de camera in te schakelen. Druk nog eens op de knop 
om een foto te maken.  

23 Stylus Gebruik de stylus om te schrijven, tekenen, of items te selecteren op het 
touch scherm. 

 
Let op   Als er niet uitdrukkelijk wordt gezegd “druk”op een knop wordt ervanuit 

gegaan dat de knop wordt ingedrukt.  

 
Accessoires 
De volgende assecoires worden geleverd met het toestel:   

 
 
 
 

No. Item  Functie  

1  AC Adapter  Het opladen van de batterij 

2  USB kabel  Sluit je toestel aan op de PC en synchroniseer de data.  

3 Hoofdtelefoon 
De hoofdtelefoon heeft een Talk/End knop. Je kunt de knop gebruiken om 
op te pakken en om op te hangen bij inkomende en uitgaande gesprekken. 
Om het te gebruiken sluit het aan op Earphone Jack. 
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4 Handleiding  Instructies over de toepassingen van het toestel. 

5 Batterij Oplaadbare Li-ion polymeer batterij. 

 
1.2 De SIM-kaart plaatsen 

Volg deze stappen om de GSM SIM (Subscriber Identity Module) kaart die 
geleverd wordt door de locale netwerk provider te plaatsen in het toestel. De 
SIM-kaart kan je telefoon nummer bevatten. Telefoonnuymmer, service details, 
en telefoonboek, berichten geheugen. Het toestel is geschikt voor SIM-kaarten 
van 1.8V en 3V. Bepaalde bestaande SIM-kaart zullen niet geschikt zijn voor dit 
toestel. De klant zal moeten overleggen met de provider over een vervangende 
SIM-kaart. Aan deze dienst kunnen kosten verbonden zijn.  

1. Zet het toestel altijd uit en ontkoppel de oplader voordat de batterij 
verwijderd wordt.  
2. Klik op de cover rand en schuif de achter cover zodat het los komt van het 
toestel.  
 

    
 

3. Als de batterij is geïnstalleerd gebruik de grip om de batterij uit de batterij 
afdeling te liften. Vervolgens kunt u de SIM-kaart plaatsen in het SIM-kaart slot 
met de gouden contactpunten naar beneden (de afgesneden hoek van de 
SIM-kaart moet overeenkomen met de afgesneden hoek in het toestel). 
 

    
 

  
 

4. Vervang de batterij en druk de batterij zachtjes naar beneden zodat deze op 
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de juiste plaats vast klikt.  
5. Plaats de cover terug over de batterij. (trek de stylus iets terug alvorens de 
cover terug te plaatsen)  
 

1.3 Batterij 

U wordt geacht dit toestel te combineren met een Li-on polimeer batterij. Gebruik 
alleen batterijen, opladers en hulpmiddelen die door de fabrikant goedgekeurd 
zijn. De werking van de batterij is afhankelijk van vele factoren zoals de 
configuratie van het draadloze netwerk, signaal sterkte, temperatuur van de 
omgeving, de instellingen die u gebruikt, apparaten die aangesloten zijn op uw 
telefoon, en uw gebruikspatroon.  
Vermoedelijke levensduur batterij (benadering):  

. • Standby tijd: ongeveer 150 uur  

. • Spreek tijd (Scherm uit): tot 4 uur  
 

Let op Het gebruik van niet goedgekeurde of beschadigde batterijen kan 
gevaarlijk zijn.  

Waarschuwing! Dit om het risico op brand of brandwonden te verkleinen.  
 

. • Probeer niet de batterij te openen, uit elkaar te halen of te reparen..  
• Batterij niet in elkaar druken, lek steken, of gebruiken in andere apparaten 
en niet weggooien in open vuur of in water.  

. • Niet blootstellen aan temperaturen boven de 45
o
C (113

o
F).  

. • Alleen vervangen met een batterij die geschikt is voor dit product.  

. • Volg locale richtlijnen bij het weggooien of recyclen van de batterij.  
 

Het controleren van de batterij status  
• Raak het pictogram van de batterij aan ( ) op het Today scherm.  

• Selecteer Start > Settings > System raak > Power.  
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Let op Je kunt het Backlight aanpassen en instellingen Beamen om energie 

te sparen. Je kunt ook het LED licht uitschakelen door Power Saving 
aan te raken .  

Om de batterij op te laden  
Nieuwe batterijen worden gedeeltelijk opgeladen verzonden. Installeer en laadt 
de batterij op voor gebruik van het toestel. De volle kracht van de batterij wordt 
pas bereikt na een aantal malen volledig opgeladen te zijn en leeg te zijn. Om de 
batterij op te laden:  
. • Koppel het toestel direct aan een externe energiebron  
. • Stop de sync kabel van het toestel in de USB poort van uw PC. 
.  
Wat te doen bij een lage batterij sterkte  
Als de waarschuwing voor lage batterij sterkte verschijnt kunt u de volgende 
acties ondernemen:  
. • Alle informatie onmiddellijk opslaan.  
. • De batterij opladen.  
. • Het toestel uitschakelen.  

 
1.4 Opstarten 

Het toestel aan- en uitzetten  
Om het toestel aan te zetten, klik op de Power knop en houd deze enkele 
seconden ingedrukt. Als u het toestel voor de eerste maal aanzet, wordt 
gevraagd om een kalibreer proces te starten. Voor meer informatie zie de 
afdeling: “Het kalibreren van het toestel”.  
Om het toestel uit te zetten, klik opnieuw op de Power knop en houdt deze 
ingedrukt.  

Notitie Het drukken op de Power knop schakelt uw toestel tijdelijk uit en zet het 
toestel in sleep mode. Terwijl het toestel in sleep mode staat kunnen 
telefoontjes nog steeds ontvangen worden. 

Selecteer de power aan mode 
 • Als het toestel twee SIM-kaarten detecteert zal het toestel de dubbele 

SIM-kaart mode kiezen. Nu kun je kiezen tussen Both SIMs active of SIM1 of 
SIM2. 
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 • Als het toestel maar één kaart detecteert zal het toestel de enkele SIM-kaart 
mode kiezen. Dan voer het Today scherm in en gebruik het als hoofdkaart.  

 

      
 

 • Als het toestel geen SIM-kaart herkend ziet u het volgende scherm:  
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Notitie Op het selectie scherm zoals hierboven kunt u het touch screen niet 
gebruiken, maar wel de navigator kan gebruikt worden. De 
geselecteerde modus zal als er binnen 5 seconden niets gebeurt in 
werking treden.  

 
 
 
 
Het toestel calibreren  
Het kalibreren van het toestel wordt gedaan met de stylus, door het centrum van 
een kruis aan te tikken dat over het scherm beweegt.  
Als het toestel niet goed reageert op het aanraken van het scherm volg dan de 
volgende stappen om te kalibreren.  

1. Selecteer Start > Settings > System raak aan  > Screen.  
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2. Op de General scherm, selecteer Align Screen, en volg de instructies op 
het scherm.  
 

Het omgaan met de scherm instellingen  
Het touch screen van het toestel heeft drie oriëntatie modes: Portrait, 
Landscape (right-handed) en Landscape (left-handed). Portrait mode geeft je 
een beter beeld of een betere toepassing van bepaalde programma’s op je 
toestel, terwijl de  Landscape mode optimaal ingesteld kan worden voor lange 
teksten. 

 
 
1.5 Het scherm “Today” (Vandaag) 

Het Today scherm toont belangrijke informatie, zoals aankomende afspraken 
en status indicatoren. Om het programma te openen, raak de desbetreffende 
sectie op het scherm aan.  

 
• Om het Today scherm te openen, raak Start > Today.  
• Om het Today scherm te personaliseren, inclusief het achtergrond image, selecteer 
Start > Settings > Personal raak aan > Today. 
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1 Tik om het Start menu te openen.  

2 Tik op het scherm om de status van de connectiviteit te checken.  

3 Geeft de kracht van het signaal aan. Tik op het scherm om het toestel 
instellingen te configureren. 

4 Tik op het scherm om het volume van de ringtone te regelen.  

5 Geeft de status van de batterij aan. Tik het scherm aan om de Power Setting 
te  

openen. 
6 Toont de huidige tijd aan.  
7 Toont de huidige datum aan. Raak het scherm om de datum, tijd en alarm 

in 
  te stellen. 

8 Tik het scherm om de Wireless Manager te starten. : Om de hoofdkaart te  
tonen. 
9 Tik het scherm aan om de informatie van de eigenaar te tonen, wijzigen. 

10 In één oogopslag je hele dag met alle herinneringen. Tik het scherm aan om 
de gerelateerde programma te openen: Berichten, Taken, en Afspraken.  

11 Raak het scherm aan om het toestel te blokkeren of deblokkeren. :      
geblokkeerd; : gedeblokkeerd. 

 

7 
 
8 
 

 

9 
 

10 
 
 
 
 
 
 
11 
 

6 

12 13 

 

1 3  2  3  4  5  
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12 Raak het scherm aan om het Phone scherm te openen.  
13 Raak het scherm aan om het Contacts scherm te openen.  

 
Indicatoren 
Hier volgen enkele iconen die je kunt zien op je toestel.  

Icon Description 

 Toont aan dat de batterij volledig is opgeladen.  

 Toont aan dat de batterijspanning erg laag is.  

 Batterij laadt op.  

 Geluid aan.  

 Geluid uit.  

 Vibratie mode staat aan.  

 De connectie is actief.  

 De connectie is niet actief.  

 Synchronisatie aan de gang.  

 Fout bij de synchronisatie.  

 Geen SIM-kaart in slot 1. 

 Geen SIM-kaart in slot 2. 

 Toont maximale signaalsterkte voor GSM1. 

 Toont maximale signaalsterkte voor GSM2. 

 Geen signaal voor GSM1.  

 Geen signaal voor GSM2. 

 Geen service voorGSM1.  

 Geen service voor GSM2.  

 GSM1 zoeken 

 GSM2 zoeken 

 Slot 1 staat uit.  

 Slot 2 staat uit.. 

  Telefoon 1 belt.  

  Telefoon 2 belt. 

 Telefoontjes worden doorgestuurd.  

 
Gemiste oproepen 

 
Spreek 

  GSM1 GPRS aangesloten. 

 GSM2 GPRS aangesloten. 

  GSM1 GPRS en GSM2 GPRS zijn allebei klaar. 

 

GSM1 GPRS is klaar. 

 

GSM2 GPRS is klaar. 

 

GSM1 EDGE en GSM2 EDGE zijn beiden klaar. 

 

GSM1 EDGE is klaar. 

 

GSM2 EDGE is klaar. 

 

GSM1 EDGE en GSM2 GPRS zijn beiden klaar. 
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GSM1 GPRS and GSM2 EDGE zijn beiden klaar. 

 

GSM1 is zoekende. 

 

GSM2 is zoekende. 

 GSM1 en GSM2 zijn beiden aan het zoeken 

 Nieuwe e-mail of MMS. 

 Nieuw Tekst bericht 

 Nieuwe IM 

 Er zijn geen berichten. Raak het icon aan voor een overzicht.. 

 Geeft aan dat het toestel geblokkeerd is.  

 Geeft aan dat het bericht gedeblokkeerd is. 

 
1.6 Gebruik van het Start Menu 

Het Start menu staat bovenaan links op de pagina van het Today scherm en toont 
een lijst van programma’s. Het stelt u in staat een scherm te sluiten en te wisselen 
tussen programma’s. Om een programma te starten, scroll door de 
programmalijst en klik op de Action knop, of raak een programma aan met de 
stylus.   

 

 
  

 
 
1 Raak het scherm aan om het Today scherm te openen. 
2 Raak het scherm aan om een programma te starten. De items getoond in het 
Start menu kunnen aangepast worden door het aantippen van Start > Settings > 
Personal raak aan >Menus. 
3 Raak het scherm om een recentelijk opgestart programma te starten. 
4 Raak het scherm om meer programma’s te zien en te selecteren die 
geïnstalleerd zijn op je toestel. 
5 Raak het scherm aan om je instellingen te veranderen. 
6 Raak het scherm om een Help onderwerp op het huidige scherm op te roepen. 

 

1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
4
5
6
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Programma Indicatoren  
De volgende indicatoren zijn enkele van de iconen voor de programma’s die al 
geïnstalleerd zijn op je toestel. 

Icoon Beschrijving  

 
ActiveSync Synchroniseer informatie tussen uw toestel en de PC.  

 
Calculator Voert basis berekeningen en wiskunde, zoals optellen, aftrekken, 
vermenigvuldigen, en delen.  

 
Calendar Houd uw afspraken bij en leg afspraken vast.  

  Camera Maakt foto’s of video clips met bijbehorende audio. 

 
Contacts Legt de vrienden en bekenden vast.  

 
File Explorer Stelt u in staat om bestanden te organiseren en beheren op het toestel. 

 
Games Stelt u in staat twee van te voren ingestelde spellen te spelen : Bubble 
Breaker and Solitaire.  

 
Help Stelt u in staat om de Help onderwerpen te zien voor de programma’s op je 
toestel.  

 
Internet Explorer Internet Explorer browses Web en WAP sites, en downloads 
nieuwe programma’s en bestanden van het Internet.  

 

Internet Sharing Het stelt u in staat een toestel dat op Windows Mobile draait te 
linken aan het internet en te dienen als een Network Access Point voor apparaten die 
ermee verbonden zijn. 

 
JAVA Stelt u in staat om Java toepassingen te downloaden en te installeren,  zoals 
spellen en tools op je toestel. 

 Messaging Stuur en ontvang en e-mail tekst berichten. 

 
Messenger Stuur en ontvang berichten onmiddellijk via MSN messenger 
contactpersonen  

 
Notes Het creëren van handgeschreven of getypte briefjes, tekeningen en opnames. 

 
Office Mobile Stelt u in staat om Excel bladen, Powerpoints en Word documenten te 
creëren, bekijken en veranderen. 

 
Phone Om te bellen en gebeld te worden, u kunt switchen tussen telefoontjes en 
conference calls starten. 

 
Pictures & Videos Verzamelt, organiseert, en sorteert foto en video bestanden  in 
de My Pictures map van het toestel of op een geheugenkaart. 

 
Search Stelt u in staat om contactpersonen te zoeken, of andere informatie op het 
toestel. 

 
Contact Manager U kunt informatie beheren die op uw SIM-kaart opgeslagen is. U 
kunt ook de SIM contactpersonen kopiëren naar het toestel, of andersom. 

 
Tasks Houdt al uw taken bij. 

 
Windows Live Zorgt voor een internet connectie. U kunt Contacts 
(Contactpersonen), Messenger en E-mail synchroniseren. 

 
Windows Media Zorgt dat de multimedia functie werkt op het toestel. 

 
WorldCard Mobile Zoekt en past uw business card aan en exporteer Business Cards 
informatie. De zoom knop op de achterkant van het toestel dient verzet te worden 
(aangegeven op de overzicht pagina) om de micro mode in te stellen voor het starten. 
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2.1 Introductie  
Als u een programma start of een gebied selecteert dat tekst of nummers nodig 
heeft zal het Input Paneel automatisch verschijnen. Het Input Paneel geeft u 
verschillende input methodes die voorradig zijn op het toestel inclusief de Block 
Recognizer, Keyboard, Letter Recognizer, en Transcriber. Bij gebrek aan een 
keuze het Input Paneel icoon verschijnt op het menu om aan te geven welke 
invoermethode geselecteerd is. De Input Selector pijl (staat rechts van de Input 
Paneel pictogram) opent een lijst van mogelijke invoermethoden.  

Het Input Paneel openen of verbergen  
• Raak het input Paneel pictogram op het menu.  

    Bijvoorbeeld: 

  
  

     Input Paneel pictogram  

 
 

Icoon  Input method  

 Het toetsenbord op het scherm.  

 Letter Recognizer of Block Recognizer.  

 Transcribeer  

 
 
 
2.2 Gebruik van het Keyboard  

Om tekst symbolen en nummers in te voeren kunt u typen via van het Keyboard 
op het scherm.  

Input Selector pijl 

Input Paneel  
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Het gebruik van het standaard Keyboard op het scherm  
Het Keyboard op het scherm is beschikbaar als er tekst ingevoerd kan worden.  
U kunt de tekst invoeren door de letters aan te raken op het getoonde keyboard.  

Tekst invoeren met het gebruik van het Keyboard op het scherm  
1. In een programma, raak de Input Selector pijl aan ,en selecteer Keyboard.  
2. Voer de tekst in door de letters aan te raken op het Keyboard op het scherm.  

 
Het Keyboard op het scherm vergroten 

1. Raak de Input Selector pijl, en selecteer Options.  
2. Op de Input method lijst, selecteer Keyboard.  
3. Raak Large Keys aan.  

 
2.3 Gebruik van de Letter Recognizer  

Met Letter Recognizer, kunt u onafhankelijke letters, nummers, en lettertekens 
invoeren die omgezet kunnen worden in getypte tekst.  

Het gebruik van de Letter Recognizer  
1. In een programma, raak de Input Selector pijl, en selecteer de  Letter 
Recognizer.  
2. Schrijf letters, nummers, en symbolen in de daarvoor bestemde gebieden.  

 
. • Voer hoofdletters in door te schrijven in het ABC (links) deel van de box.  
. • Voer kleine letters in door het schrijven in het abc (middel) deel van de 

box.  
. • Voer nummers in door te schrijven in het 123 (rechts) deel van de box.  
. • Voer leestekens in en symbolen door in één van de boxen te schrijven en 

de gewenste karakters in te voeren.  
.  

Notitie  Letter Recognizer is alleen beschikbaar als er tekst ingevoerd kan 
worden.  

 
Tip  Om hulp te krijgen met de karakters van de Letter Recognizer, raak 

het vraagteken aan vlak bij het schrijfgedeelte.  

 
2.4 Gebruik van de Block Recognizer  

Met Block Recognizer, enkele slagen kunnen gebruikt worden om letters te 
schrijven, nummers, symbolen, en leestekens, die omgezet kunnen worden in 
getypte tekst. 

Het gebruik van de Block Recognizer  
1. In een programma, raak de Input Selector arrow aan ,en selecteer de Block 
Recognizer.  
2. Schrijf karakters, nummers, en symbolen in het daarvoor aangegeven 
gebied.  

 
. • Voer de letters in door te schrijven in het abc (links) deel van de box.  
. • Voer de nummers in door te schrijven in het 123 (rechts) deel van de box.  
. • Voer symbolen en leestekens in door in één van de boxen te schrijven en 

de karakters in te voeren.  
.  

Notitie  De Block Recognizer is alleen beschikbaar als u tekst in kunt voeren.  
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Tip  Om hulp te krijgen met de karakters van de Block Recognizer, raak het 
vraagteken aan valk bij het schrijfgedeelte  

 
2.5 Gebruik van de Transcriber  

Transcriber is een handschrift herkenningsprogramma waarmee u in cursief of 
blokletters kunt schrijven of allebei. Transcriber werkt op de achtergrond van 
programma’s en herkent worden via een geïntegreerd woordenboek. Als de 
transcriber aan staat, interpreteert het de bewegingen van de stylus op het 
scherm als handschrift input. Om meer informatie te krijgen over het gebruik van 
de Transcriber, gebruik de Help functie op je toestel.  

Om de Transcriber te starten  
1. Start een programma dat de input van de gebruiker accepteert, zoals Word 
Mobile.  
2. Raak de Input Selector pijl, en selecteer Transcriber. Het Transcriber 
introductie scherm verschijnt.  

 
Het schrijven met de Transcriber  

1. In een programma, zet de cursor waar u wilt dat de text verschijnt.  
2. Gebruik de stylus om ergens op het scherm te schrijven. Het handschrift 
werd omgezet in tekst zodra u de stylus van het scherm haalt.  

 
Het invoeren van leestekens en symbolen  
Transcriber heeft een keyboard op het scherm waarmee het gemakkelijk is om 
leestekens of een speciaal symbool in een bestaande tekst in te voeren. 

• In een programma, raak  op de Transcriber menu balk. Het keyboard 
blijft zichtbaar totdat de knop weer is aangeraakt.  
 

Tips Om de positie van het keyboard te veranderen raak de menu balk en 
houdt deze vast om vervolgens deze te slepen naar de gewenste 
locatie. Als er geen tekst is geselecteerd kunt u ook het keyboard 
openen door het   gebaar.  

Een tekst bijwerken 
1. In een programma, trek een lijn over de tekst die u wilt bewerken.  
2. Nadat u de stylus van het scherm hebt getild, zal de lijn verdwijnen en de 
geselecteerde tekst zal oplichten.  
3. Voer één van de volgende acties uit:  

 
• Herschrijf de tekst.  
• Gebruik applicaties om hoofdletters te maken, voer een spatie in, etc. Voor 
informatie over applicaties ga naar “Transcriber Gestures” in dit hoofdstuk. 
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Transcriber Applicaties  
Gebruik snelle bewegingen van de stylus om uw tekst aan te passen of om 
enters, spaties en tabs in te voeren.  

 
Doen        Om 

 
Voer een paragraaf in op de plek van de cursor. De horizontale streep van het 
gebaar moet twee maal langer zijn dan het verticale gebaar.  

 
Voer een spatie in op de plaats van de cursor. Het horizontale gebaar moet ten 
minste twee maal langer zijn dan het verticale deel.  

 
Beweeg de cursor terug en verwijder de tekst. Maak het gebaar door een lijn van 
rechts naar links te maken.  

 
Open het alternatieve words menu als een woord is geselecteerd of op de  
Transcriber keyboard op het scherm als geen tekst is geselecteerd. Maak het 
gebaar door een lijn recht naar beneden en weer naar boven te maken.  

 
Verander de hoofdletters van een geselecteerde letter, woord, of blok tekst. Maak 
het gebaar door een lijn recht omhoog te trekken.  

 
Verwijder de laatste actie. Maak het gebaar door een lijn recht omhoog en weer 
recht naar beneden te trekken.  

 
Kopieer de geselecteerde tekst. Maak het gebaar door een lijn van links naar rechts 
te trekken en terug. 

 
Verwijder de geselecteerde tekst. Maak het gebaar door een lijn te trekken van 
rechts naar links en terug.  

 
Plak gekopieerde of geknipte tekst. Maak het gebaar door een lijn te trekken van 
links onder in het scherm diagonaal omhoog en diagonaal naar rechts beneden.  

 
Voer een tab in. Het horizontale deel van het gebaar moet ten minste twee maal zo 
lang zijn als het verticale gedeelte.  

 
Tip U kunt ook de Enter, Space of Backspace knoppen op de Transcriber 

gebruiken. 

De Transcriber toolbar  
De Transcriber menu balk, die verschijnt onder aan het scherm als de Transcriber 
geopend is, geeft toegang tot de applicaties, Enter, Spatie, Backspace knoppen, 
Linkse en Rechtse pijl knoppen.  

Tap        To  

 
Open de Options dialoog box, waar je instellingen kunt openen zoals schrijfregels, 
tekst ingeven en steno. 

 
Open Letter Shapes, daar kunt u persoonlijke schrijfstijl instellen om herkenning te 
maximaliseren. 

 
Gebruik het kleine keyboard om snel nummers, leestekens, en andere symbolen in 
te voeren. 

 

Verander de herkenningsinstelling van de karakters. 
• a modus. Dit is de instelling voor optimale handschrift erkenning. 
• 123 modus. Nummers en sommige letters zijn toegestaan en de rekenmachine 
is geactiveerd. 
• A modus. Alle letters krijgen automatisch hoofdletters. 

Als je in A of 123 modus bent, gaat erkenning automatisch terug naar de niet 
ingestelde modus als je de stylus van het scherm haalt. 

 Voer een spatie in op de plaats van de cursor. 
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 Voer een enter in op de plaats van de cursor 

 Verplaats de cursor één plaats naar links. 

 Verplaats de cursor één plaats naar rechts. 

 Verplaats de cursor één plaats terug en verwijder tekst. 

 Open de Help functie van de Transcriber. 

 
2.6 Tekenen op het scherm  

Je kunt met dit toestel direct op het scherm tekenen of schrijven en de 
aantekeningen in uw eigen handschrift opslaan. Voor meer informatie over de 
mogelijkheden met Notes ga naar “Notities” in hoofdstuk 7.  

 
2.7 Gegevens zoeken  

U kunt zoeken naar bestanden en andere zaken opgeslagen in het toestel, in de 
map My Documents of op een geheugenkaart. U kunt zoeken onder de 
bestandsnaam of onder woorden die zijn gebruikt in het document. U kunt 
bijvoorbeeld zoeken in e-mail berichten, notities, afspraken, contacten, taken en in 
online Help.  
Het zoeken naar een bestand of item  

1. Raak Start > Programs > Search aan.  
2. In Search for, voer de bestandsnaam in, het woord, of andere informatie die 
u wilt vinden.  
3. Indien u dit item eerder hebt opgezocht, raak de Search for pijl en selecteer 
het item van de lijst.  
4. In Type, om het zoekgebied te beperken voer het type informatie in dat u 
zoekt.  
5. Raak Search aan. De My Documents map en submappen worden 
doorzocht.  
6. In de Results lijst, raak het item aan dat u wilt openen.  
 
Notitie Het geheugenkaart symbool  wordt getoond naast de namen en 

bestanden die op de geheugenkaart opgeslagen zijn.  
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3.1 Gebruik van het toestel  
Net als een normale telefoon, kunt u de dualsim PDA gebruiken om telefoontjes te 
plegen en ontvangen, telefoonverkeer bij te houden en SMS/MMS berichten te 
versturen en ontvangen. U kunt ook notities maken terwijl u belt, direct vanuit 
contactpersonen bellen en gemakkelijk SIM contactpersonen kopiëren naar het 
toestel.  

 Het telefoon scherm  
Vanuit het scherm Phone (Telefoon), heeft u toegang tot de Call History  
(Oproepgeschiedenis), Speed Dial (Snelkeuze), en Phone instellingen 
(Oproepinstellingen). Om het scherm Phone, te openen kunt u één van de 
volgende acties ondernemen:  

• Gebruik de stylus en raak Start > Phone aan.  
• Klik op de G1 knop of G2 knop om het telefoon scherm te openen terwijl er 
geen nummer op het scherm staat.   

 
PIN invoeren 
De meeste SIM-kaarten zijn uitgerust met een PIN (persoonlijk identificatie 
nummer) code die wordt verschaft door de service provider. Als dit zo is dient u 
de pin in te voeren als u dit toestel gebruikt.  

1. Geef de aangegeven PIN in verschaft door de service provider.  
2. Raak Enter aan.  

 
Notitie Als u uw PIN drie maal incorrect ingeeft, zal de SIM geblokkeerd 

worden. Als dit gebeurt dient u de SIM-kaart te deblokkeren met de 
PUK (PIN Unblocking Key) verschaft door de service provider.  

 
De vluchtstand aan en uit zetten 
In veel landen is het wettelijk verplicht om het toestel uit te zetten an boord van 
een vliegtuig. U moet Flight mode inschakelen om het toestel uit te schakelen.  
Als u het toestel en andere functies aan wil laten, kunt u flight mode 
inschakelen. 

• Raak het signaal pictogram ( or ) aan en selecteer Wireless Manager, of 
u kunt het pictogram ( ) op het Today scherm aanraken. En dan raak Phone 
1 of Phone 2 aan om de functie Off te activeren in verband met de wireless 
manager.  

• Om het toestelfunctie te continueren, raak Phone1 en Phone2 weer aan om 
de On functie te activeren. 

Het volume aanpassen  
1. Raak het Speaker pictogram aan ( ).  
2. In Volume doet u het volgende :  
• Pas het volume van het toestel aan ( ) of van het toestel ( ) door de 

schuif te verplaatsen naar het gewenste volume niveau. 
• Raak On, Vibrate, of Off aan om het systeem en de beltoon qua volume te 
veranderen. 
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Volume Aanpassen 

 
Notities Om het volume van het gesprek tijdens de conversatie aan te passen 

kunt u dit doen gedurende een gesprek. Het volume aanpassen zal 
invloed hebben op de beltoon, sms-toon en MP3 geluidsniveaus.  
Als de vibratie instelling is geactiveerd, zal het geluid uit zijn en het 
toestel zal vibreren als een telefoontje binnenkomt. Het vibratie 
pictogram ( ) zal verschijnen in de menu balk waar de vibratie stand 
geactiveerd is.  

 
3.2 Een uitgaande oproep starten 
Met het toestel kunt u telefoneren vanuit Phone, Contacts, Speed Dial, en Call 
History.  
Om te telefoneren dient u op de Talk knop druken die bestaat uit de G1 en G2 knop. U 
dient de Talk knop te gebruiken om een oproep te plegen. Bij het gebruik van G1 en 
G2 knop dient u het volgende in gedachten houden: 

In twéé SIM-kaart modus: Terwijl het uitgaande gesprek of naam op het scherm 
verschijnt klik op de G1 knop en bel met card1 of klik op de G2 knop en bel met card 
2. 

In één SIM-kaart modus: De functie van de G1 en G2 knop zijn hetzelfde. Selecteer of 
voer een gewenst nummer in en klik op de G1 of G2 knop om te telefoneren. 

Notitie   Zie de afbeelding in hoofdstuk 1 voor meer informatie over de Talk 
knop. 

Een oproep starten vanuit Phone (Telefoon) 
• Op het Phone scherm, voer het gewenste nummer in, en raak Talk aan. Je 
kunt ook op de Talk knop drukken op het toestel.  
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 . 

Phone Screen  
Tip  Om een incorrect karakter te verwijderen, raak de Back arrow 

( ), om alle karakters te verwijderen houdt de Back arrow 
ingedrukt.  

Een oproep starten vanuit Contacts (Contactpersonen) 
• Raak Start > Contacts aan.  
• Raak de gewenste contactpersoon aan, en klik op de Talk knop.  
• U kunt ook het gewenste contact uit de lijst selecteren, en selecteer het 
telefoonnummer dat u wilt bellen. Of raak het gewenste contact aan houdt het 
ingedrukt, in het shortcut menu, raak Call Work, Call Home, of Call Mobile 
aan.  

 
Aangeven welk nummer moet worden gekozen  
Het mobiele telefoonnummer van een contactpersoon wordt gebeld bij gebrek 
aan specificatie als je belt vanuit contactpersonen. Maar je kunt ook specificeren 
dat een ander nummer gebeld wordt. 

1. Raak Start > Contacts aan.  
2. Klik op navigatie omhoog of naar beneden om een contactpersoon te 
selecteren.  
3. Druk navigatie links of recht in. De letters die voor het nummer staan  
(m: mobile tel.; w: work tel.; h: home tel.) veranderen als u er doorheen 
navigeert.  

 
Een oproep starten vanuit Call History (Oproepgeschiedenis) 

1. Op het telefoonscherm klik op de Call History knop.  
2. Raak Menu > Filter aan en klik op een categorie.  
3. Navigeer naar de gewenste contactpersoon of telefoonnummer en klik op 
Talk.  
 

Een oproep opstarten vanuit Speed Dial (Snelkeuze)  
Gebruik Speed Dial (Snelkeuze) om veelgebelde nummers te bellen met een klik 
op de knop. Wijs een telefoonnummer toe aan de nummers 2-9. Bijvoorbeeld, als 
u een contactpersoon toekent aan locatie 2 in Speed Dial dan kunt u simpelweg 
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de knop  ingedrukt houden op het Phone scherm om die contactpersoon te 
bellen. Als een speed dial nummer 2 nummers is, voer dan het tiental eerst in en 
dan het andere nummer en houd deze ingedrukt. Voordat u een Speed Dial 
nummer kunt creëren moet het nummer bekend zijn in contactpersonen.  

Een Speed Dial (Snekeuze) nummer maken 
1. Raak Start > Contacts aan.  
2. Raak een telefoon nummer aan waar u een speed dial nummer voor wil 
creëren.  
3. Raak Menu > Add to Speed Dial aan om het Speed Dial scherm te 
openen. 
4. In de Location box, selecteer een beschikbare locatie voor de nieuwe 
Speed Dial.  

 
Notitie  Lokatie 1 wordt over het algemeen bewaard voor je voice-mail, en 

Speed Dial zal de volgende beschikbare plaats toewijzen als er geen 
voorkeur aangegeven wordt.. Als je een nummer wil zetten op een 
plaats die al bezet is zal het nieuwe nummer het oude vervangen.  

Tip Om een Speed Dial nummer te verwijderen op het Phone scherm ga 
naar  Menu > View > Speed Dial en raak het contactpersoon aan om 
op het Speed Dial scherm te komen. Dan raak je Delete aan.  

 
3.3 Een oproep ontvangen   

Als u een oproep ontvangt zal een bericht verschijnen dat u de optie geeft om 
de oproep te beantwoorden of te negeren.  

Het antwoorden of verwerpen van een oproep  
• Om een oproep te beantwoorden, klik op Answer, of druk de G1 of G2 knop 
op het toestel. Terwijl er meerdere oproepen tegelijk binnenkomen, klik op de 
G1 knop om een telefoontje te accepteren met card 1 en druk de G2 knop in 
om een gesprek met card 2 te accepteren. Beantwoord een inkomend gesprek 
en het andere gesprek zal overblijven. 
• Om een gesprek niet te accepteren, klik op Ignore, of klik op de End knop op 
het toestel. Als er meerdere gesprekken tegelijk binnenkomen, klik op de End 
knop om het primaire gesprek te negeren en het andere gesprek blijft staan. 

 
Notitie  Als u op één kaart belt en op de andere kaart komt een oproep binnen, 

zal de eerste oproep onderbroken worden en het toestel toont de 
inkomende oproep. 

Het beëindigen van een oproep  
Op het moment dat een oproep gaande is kunt u drukken op End of de End 
knop op het toestel om deze te beëindingen.  

 
3.4 Opties tijdens een oproep  

Een andere oproep beantwoorden  
Met uw toestel kunt u medere oproepen tegelijk beheren. Als u een oproep 
heeft  en u ontvangt een ander inkomende oproep zal er een bericht 
verschijnen, dat u de optie geeft om deze oproep te accepteren of negeren. 
Als u tijdens een oproep bent en een nieuwe oproep accepteert, kunt u ervoor 
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kiezen om te wisselen tussen beide oproepen, of een conference call starten 
met alle drie de partijen.  

1. Klik op Answer om een tweede oproep te accepteren, en zet de eerste 
oproep op hold.  
2. Om de tweede oproep te beëindigen en terug te keren naar de eerste 
oproep, klik op End of klik op de End knop op het toestel.  

 
Notitie  Terwijl één kaart in een gesprek bezig is en een andere kaart on 

hold is, kunt u niet allebei de kaarten een inkomend gesprek laten 
behandelen. Terwijl één kaart tegelijk een actief gesprek heeft en 
een gesprek on hold, kan alleen deze kaart het inkomende gesprek 
accepteren en een andere kaart niet. Terwijl één kaart in gesprek is, 
kunt u een telefoongesprek aangaan van deze kaart of van een 
andere kaart.  

Het wisselen tussen twee oproepen  
• Raak Swap aan.  

Een conference call beginnen  
1. Zet een nummer op hold en bel een ander nummer, of accepteer een 
tweede inkomende oproep als een andere oproep al actief is.  
2. Klik op Conference.  

 
Notitie  Niet alle service providers ondersteunen conference calling. Neem 

contact op met uw service provider voor details.  

Notitie  Als één kaart in een conference call bezig is, alleen deze kaart kan 
het inkomende gesprek accepteren en deze kaart kan een inkomend 
gesprek accepteren, een andere kaart niet.  

De luidspreker in- en uitschakelen  
De ingebouwde Speakerphone op je toestel stelt u in staat om hands-free te 
bellen of anderen mee te laten luisteren tijdens een conversatie.  

• Als de Speakerphone aangaat, het speakerphone pictogram ( ) verschijnt in 
het menu.  
• Om de speakerphone uit te schakelen klik op Speaker Off, of klik op de Talk 
knop en houd deze ingedrukt totdat de speakerphone uit gaat.  

 
Een oproep dempen (geluid uitschakelen)  
Luister naar de huidige conversatie, terwijl u stem niet gehoord kan worden door 
de andere partij.  

• Tijdens een gesprek, klik op Mute.  
• Als de microfoon uitstaat, het pictogram mute ( ) verschijnt op het scherm. 
Raak Unmute aan om de microfoon weer aan te zetten.  
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3.5 Aanvullende oproepinformatie  
 
Een alarmnummer kiezen 

•  Voer het lokale alarmnummer in en klik op Talk.  

Tip  Meer noodnummers kunnen toegevoegd zijn op de SIM-kaart. 
Contacteer uw service provider voor details.  

Een internationaal gesprek aangaan  

1. Houd de  knop ingedrukt op het keyboard van het toestel totdat het + 
teken verschijnt. Het + teken vervangt het international voorvoegsel van het land 
dat u belt.  

2. Zet het volledig nummer dat u wiltr bellen in het toestel, en klik op Talk. Het 
volledige nummer is inclusief de landcode, netnummer (zonder de 0 indien 
aanwezig) en het telefoonnummer.  
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Hoofdstuk 4 
 

Gegevens synchroniseren 

4.1 ActiveSync gebruiken  
 
4.2 Gegevens synchroniseren 
 
4.3 Synchroniseren via Bluetooth 
 
4.4 Muziek en videobeelden synchroniseren  
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4.1 ActiveSync gebruiken 
ActiveSync synchroniseert informatie op het toestel met informatie op uw PC, 
zoals Outlook. ActiveSync kan ook met Microsoft Exchange server informatie 
synchroniseren via een mobile of wireless netwerk server, als uw bedrijf of service 
provider werkt met Microsoft Exchange Server en met Exchange ActiveSync. Als 
u synchroniseert, vergelijkt ActiveSync de informatie op het toestel met de 
informatie op uw PC en/of Exchange Server en zorgt voor updates op alle locaties 
met de meest recente informatie.  
Met ActiveSync, kunt u:  

• Informatie synchroniseren, zoals Outlook E-mail, Contacts, Calendar, of 
Tasks informatie vanuit het toestel met uw  PC, ook foto’s, video, and muziek.  
• Synchroniseer Outlook E-mail, Contacts, Calendar afspraken, en Tasks op 
het toestel direct met Exchange Server zodat u op de hoogte blijft zelfs als uw 
PC uit staat.  
• Wissel bestanden uit tussen het toestel en uw PC zonder te synchroniseren.  
• Selecteer welke soort informatie gesynchroniseerd wordt en specificeer hoe 
veel informatie wordt gesynchroniseerd. U kunt bijvoorbeeld bepalen hoeveel 
weken van de Calender gesynchroniseerd worden..  
 

Voordat u kunt synchroniseren met een PC moet u Activsync installeren op de PC 
en een synchronisatie relatie tot stand brengen tussen het toestel en de PC. U 
moet zelf ActiveSync installeren op uw pc. ActiveSync is al geïnstalleerd op je 
toestel.  
Als je eenmaal ActiveSync hebt geïnstalleerd en een synchronisatie relatie 
opgezet hebt, herkent de ActiveSync op de PC het toestel onmiddellijk indien u 
het aansluit en zal het de synchronisatie instellingen die ingesteld zijn op het 
toestel automatisch overnemen.  

 
U kunt misschien het toestel synchroniseren met Exchange Server via uw bedrijf 
de wireless provider. Als u dit wil doen zorg ervoor dat u de naam van de 
Exchange Server weet, uw gebruiksnaam, het paswoord en de domein naam 
van uw administrator voordat u de Sync Setup Wizard start.  

Het installeren en instellen ActiveSync  
1. Installeer ActiveSync op uw PC. Als de Setup complete is, start de Sync 
Setup Wizard automatisch als u het toestel aansluit op de PC.  
2. Volg de insructies op het scherm om de wizard te voltooien. In de Sync 
Setup Wizard kunt u één van de volgende dingen doen:   

•  Creëer een synchronisatie relatie tussen uw PC en het toestel.  
•  Configureer een Exchange Server connectie om direct te synchroniseren 

met de Exchange Server.  
3. Kies het type informatie dat u wil synchroniseren.  

Notitie Als u de wizard afsluit zal ActiveSync het toestel automatisch 
synchroniseren. Als het synchroniseren voltooid is kunt u het toestel 
losmaken van uw PC. 

 
  

 
 
4.2 Gegevens synchroniseren  

Wanneer u het toestel aansluit op de PC met een USB kabel of serie kabel of 
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Bluetooth zal ActiveSync onmiddellijk synchroniseren. Terwijl het toestel is 
aangesloten zal ActiveSync telkens als er een verandering op het toestel of de 
PC wordt aangebracht synchroniseren.  

Het Synchroniseren van Outlook informatie  
Als u een synchronisatie relatie heeft tussen het toestel en de PC zal de 
synchronisatie de Outlook informatie op beide computers up to date houden. 
ActiveSync synchroniseert een beperkte hoeveelheid informatie zonder bevel om 
opslagruimte op het toestel te sparen. U kunt de hoeveelheid informatie die 
gesynchroniseerd wordt veranderen voor een bepaald type in Settings.  
U kunt u toestel zo instellen dat het met meer dan één PC synchroniseer of met 
een combinatie van één of meer PC’s en een Exchange Server. Zodra u 
synchroniseert met meer dan één computer zal de informatie die 
gesynchroniseerd wordt op alle computers verschijnen. Bijvoorbeeld, als er 
synchronisatie plaatsvindt met twee PC’s (PC1 en PC2) die verschillende items 
hebben en je synchroniseert Contacts en Calendar op het toestel en de twee 
computers zal het resultaat er als volgt uitzien:   

Locatie  Nieuwe status 

PC1  Alle Outlook contacts en calendar afspraken die op PC2 stonden staan nu ook 
op PC1.  

PC2  Alle Outlook contacts en calendar afspraken die op PC1 stonden staan nu ook 
op  PC2.  

Device  Alle Outlook contacts en calendar afspraken van zowel PC1 als PC2 staan op 
het toestel..  

 
Notitie  Outlook e-mail kan slechts met één computer gesynchroniseerd worden.  

 
Het beginnen en eindigen van de synchronizatie  

•  Om de Outlook informatie te synchroniseren en andere locale informatie 
op de PC zoals media bestanden moet u het toestel via Bluetooth of met 
een kabel aansluiten op de PC.  

•  Als u direct synchroniseert via de Exchange Server, kunt u de deze 
connectie met de PC gebruiken om tot het netwerk toegang te krijgen.  

•  In ActiveSync, klik op Sync. Om een synchronisatie te beëindigen 
voordat het compleet is raak Stop aan. 
 

De informatie veranderen die gesynchroniseerd is. 
1. In ActiveSync op het toestel, raak Menu > Options aan.  
2. Doe één of beide van de volgende acties:  

•  Selecteer de check box om items te selecteren die je wil synchroniseren. 
Als u geen check box kunt selecteren, dient u misschien de check box 
leeg maken om hetzelfde type informatie ergens anders in de lijst op te 
sporen.  

•  Maak de check box leeg voor de bestanden waarmee je het 
synchroniseren wil afbreken.  

3. Om het synchroniseren met één PC volledig te stoppen, klik op PC en klik 
op Delete.  

Notities  Outlook e-mail kan slechts met één computer tegelijk 
synchroniseren. Om de beschikbare synchronisatie instellingen te 
veranderen, selecteer het type informatie en klik op Settings.  
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Direct synchroniseren met de Exchange Server  
U kunt de Exchange Server installeren op het toestel als het beschikbaar is via 
uw bedrijf of draadloze service provider. U moet de administrator altijd om de 
volgende informatie vragen voordat u verder gaat met de volgende stappen: 
Exchange Server Naam, gebruikersnaam, paswoord en een domein naam.  

1. In ActiveSync op het toestel, klik op Menu > Configure Server. Als er nog 
geen contact gemaakt is met Exchange Server, zult u zien Add Server 
Source.  
2. In Server address, voer de naam in van de server waarop de Exchange 
Server draait, en klik op Next.  
3. Voer uw gebruikersnaam in, paswoord, domein en klik op Next. Om de 
regels te veranderen voor het synchronisatie oplossingen in geval van 
conflicten klik op Advanced.  
4. Selecteer de check boxes voor de verschillende types informatie bestanden 
die u wilt synchroniseren met de Exchange Server.  
5. Om de beschikbare synchronisatie instellingen te veranderen, selecteer het 
type informatie en klik op Settings.  
6. Klik op Finish.  

 
4.3 Synchroniseren via Bluetooth  

U kunt het toestel op de PC aansluiten met lokale draadloze middelen zoals 
Bluetooth.  

Het synchroniseren met een PC via Bluetooth  
1. Volg de instructies in ActiveSync Help op uw PC om Bluetooth the 
configureren op uw PC om ActivSync te ondersteunen. 
2. Op het toestel, klik op Start > Programs > ActiveSync.  
3. Klik op Menu > Connect via Bluetooth. Zorg dat Bluetooth aanstaat op het 
toestel en op de PC and dat ze dicht bij elkaar staan.  
4. Als het de eerste keer is dat uw PC verbonden heeft met Bluetooth moet u 
eerst de Bluetooth wizard op het toestel voltooien en de het Bluetooth 
verbinding tussen het toestel en de PC.  

 
Voor meer informatie over het configureren met Bluetooth zie Hoofdtuk 6.  

Notitie U kunt ook de Sync Setup Wizard gebruiken om het toestel in te stellen 
zodat het op afstand synchroniseert met de Exchange Server. Deze 
wizard wordt gestart als u uw mobiele toestel aansluit op de PC na het 
installeren van ActiveSync op de PC.  

 
4.4 Muziek en videobeelden synchroniseren  

Met de functie Sync (Synchronisatie) in Windows Media Player op uw PC  
synchroniseert (kopieert) u digitale mediabestand van uw Pc naar uw toestel. Het 
gebruik van Sync (Synchr.) waarborgt dat beveiligde bestande en albumhoezen 
(voorweergave) op de juiste wijze naar uw toestel worden gekopieerd.  
Voordat de media gesynchroniseerd kan worden moet de volgende actie 
ondernomen worden:  

•  Installeer Windows Media Player Versie 10 op de PC.  
•  Sluit het toestel aan op uw PC met een USB kabel. Als het toestel 

aangesloten is met Bluetooth, dient u deze connectie te beëindigen 
voordat er kan worden gesynchroniseerd.  

•  Steek een geheugenkaart in het toestel (32MB of groter is aanbevolen).  
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•  Start een synchronisatie partnerschap tussen de geheugenkaart en de 
Windows Media Player.  

 
Het veranderen van de Media synchronisatie instellingen  
Zodra u het type Media Informatie heeft geselecteerd in ActiveSync dat u wil 
synchroniseren kunnen al uw favoriete muziek, video en foto bestanden in 
Windows Media Player playlists worden gesynchroniseerd. U hoeft alleen maar 
de synchronisatie in Windows Media Player voor deze media bestanden te 
starten.  

Een synchronisatie relatie opzetten met een geheugenkaart  
1. Open de Windows Media Player.  
2. Klik op de Sync knop.  
3. Selecteer de geheugenkaart.  
4. Klik op Set up Sync.  

 
Voor meer informatie over het gebruik van de Windows Media Player,  
zie hoofdstuk 8.  
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5.1 Het toestel aan uw persoonlijke wensen aanpassen 

Het Today scherm aanpassen  
Het Today scherm toont aankomende afspraken, actieve taken, en informatie 
over e-mail berichten. U kunt het Today scherm op het toestel aanpassen.  

1. Klik op Start > Settings > Personal klik op > Today.  
2. Raak Appearance aan ,selecteer het gewenste thema voor de achtergrond 
van het Today scherm.  
3. Raak Items aan, selecteer de items die u wilt zien op het Today scherm.  

 
Tip  Om de volgorde van de manier waarop de items getoond worden op 

het Today scherm, klik op het item, en klik op Move Up of Move Down.  

Een persoonlijke achtergrond afbeelding toevoegen  
U kunt één van uw eigen foto’s als achtergrond op het Today scherm instellen. 
Wees ervan bewust dat foto’s effect kunnen hebben op de leesbaarheid van het 
Today scherm.  

1. Klik op Start > Settings > Personal klik op> Today.  
2. Selecteer de Use this picture as the background check box, en klik op 
Browse om een lijst te zien van fotobestanden.  
3. Klik op de bestandsnaam van de foto die u wilt gebruiken.  
4. Klik op OK.  

 
Als u een groot aantal afspraken hebt, wilt u misschien de afspraken die op het 
Today scherm te zien zijn specificeren.  

1. Klik op Start > Settings > Personal klik op > Today.  
2. Klik op Items.  
3. Selecteer Calendar en klik op Options. 
4. Doe één van de volgende zaken:  

• Selecteer Next appointment om de volgende afspraak in het schema te 
tonen of Upcoming appointments om meerdere afspraken te laten zien.  
• Maak het getoonde check box all day events leeg als u niet wil dat all-day 
events getoond wordt.  

 
Instellingen voor het tonen van taken op het Today scherm  
Als u een groot aantal taken hebt, kun je specificeren welke taken getoond dienen 
te worden op het Today scherm.  

1. Klik op Start > Settings > Personal klik op > Today.  
2. Klik op Items.  
3. Selecteer Tasks en klik op Options. 
4. Doe één van de volgende zaken:  

• Onder Display number, selecteer het type taak dat u wilt laten 
verschijnen op het Today scherm.  
• In de Category lijst, selecteer of alleen taken in een bepaalde category 
getoond mogen worden of alle taken.  
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Het personaliseren van het Start menu  
U kunt kiezen welke items verschijnen in het Start menu.  

1. Klik op Start > Settings > Personal klik op > Menus.  
2. Selecteer de check boxes van de items die dienen te verschijnen in het 
Start menu. U kunt tot zeven items selecteren.  

 
Tip U kunt ook folders en shortcuts creëren die verschijnen op het Start 

Menu. In ActiveSync op je PC, klik op Explore. In de Mobile Device 
window, dubbelklik op My Windows Mobile-Based Device > Windows > 
Start Menu, dan kunt u folders creëren en shortcuts. Na het 
synchroniseren ziet u de toegevoegde items.  

De klok en het alarm instellen  
Klik op Start > Settings > System klik op > Clock & Alarms of raak de datum en 
tijd aan op het Today scherm om de Clock & Alarms te activeren.  

Notitie  Tijdens het synchroniseren wordt de tijd op het toestel geupdate via de 
tijd op je PC.  

• Tijd: Je kunt de juiste tijdzone selecteren en de datum veranderen of de 
tijd. Als je iemand bezoekt of communiceert met iemand ineen bepaalde 
tijdzone, kun je deze zone selecteren als jouw bezoektijdzone. 
 
• Alarm: Klik op <Description> en voer een naam in voor het alarm.  
Raak de dag van de week aan voor het alarm. U kunt meerdere dagen 
selecteren door elke dag aan te raken. Raak de tijd knop aan om de klok te 
zien en zet het alarm. Klik op het pictogram ( ) om het sort alarm te 
specificeren. U kunt een licht, een enkelvoudig geluid, een herhalend geluid 
of vibratie selecteren. Om een geluid te beluisteren, klik op de lijst naast de 
Play sound check box en klik op het geluid dat u wilt. 

 
De taal en regionale instellingen wijzigen 
De stijl waarin nummers, geldeenheden, data, en tijden getoond worden is 
gespecificeerd in regionale instellingen.  

1. Klik op Start > Settings > System klik op > Regional Settings.  
2. Klik op Region, selecteer uw region en uw taal.  
3. De region die u selecteert bepaalt welke opties beschikbaar zijn op de 
andere tabbladen.  
4. Om de instellingen verder aan te passen, klik op de juiste tabbladen en 
selecteer de gewenste opties.  

 
Programma’s herschikken of shortcut knoppen naar programma’s 
Uw toestel heeft programma’s die al toegewezen hardware knoppen hebben. U 
kunt deze knoppen aanpassen van de programma’s die u het meest gebruikt of 
om shortcuts te maken zoals het scherm te veranderen, het Today scherm te 
openen of het openen van het Input Paneel.  

1. Klik op Start > Settings > Personal tabblad > Buttons.  
2. Een lijst list met knoppen en hun huidige opdrachten worden getoond op het 
Program Buttons tabblad.  
3. Klik op de knoppen die u opnieuw wil instellen. Om u te helpen de knoppen 
te identificeren, zijn er nummers en pictogrammen die de originele functie van 
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de knop tonen.  
4. In het Assign a program box, klik op het programma of de shortcut die je 
wil toewijzen.  
5. Klik op OK.  

 
Het vergroten of verkleinen van de grootte van de tekst op het scherm  

1. Klik op Start > Settings > System tabblad > Screen > Text Size tabblad.  
2. Beweeg de lat om de tekstgrootte te vergroten of te verkleinen.  

 
Het invoeren van informatie van de eigenaar  
Het invoeren en tonen van de informatie van de eigenaar zijn aan te bevelen; zij 
maken het mogelijk dat het toestel naar u terugkeert indien u het kwijtraakt.  

1. Klik op Start > Settings > Personal tabblad > Owner Information.  
2. Op het Identification tabblad kunt u uw persoonlijke informatie invoeren.  

 
Tip Als de informatie van de eigenaar wordt getoond op het Today scherm 

kunt u de informatie direct openen en wijzigen vanuit het Today scherm. 
Klik op dat deel van het scherm.  

Hoe wilt u herinnert worden aan evenementen of acties?  
1. Klik op Start > Settings > Personal tabblad > Sounds & Notifications.  
2. Op het Sounds tabblad, kies de manier waarop u op de hoogte gesteld wil 
worden door de juiste check box te selecteren. 
3. Op het Notifications tabblad, in Event, klik op een naam van een 
evenement en kies hoe u herinnert wil worden door de juiste check box te 
selecteren. U kunt kiezen uit verschillende opties zoals een speciaal geluid, 
een bericht of een licht.  

 
Het tempo van het browsen aanpassen  
Klik op de navigatie naar boven of beneden en houdt deze ingedrukt. Navigeer 
door de items in de lijst.  

1. Klik op Start > Settings > Personal tabblad > Buttons > Up/Down Control 
tabblad.  
2. Voer één van de volgende acties uit:  

• Onder Delay before first repeat, beweeg de balk om de tijd te verkorten 
of verlengen die verstrijkt voor het browsen begint.  
• Om de tijd te veranderen die nodig is om van het ene item naar het 
andere te browsen ga naar Repeat rate, en pas de balk aan om het tempo 
te veranderen.  

 
Het vinden operationele systeeminformatie  
Klik op Start > Settings > System tabblad > About, de versie van het 
operationeel systeem van het toestel zal op het scherm verschijnen.  

•  Het Version tabblad toont belangrijke informatie over het toestel, 
inclusief het type van de processor en de hoeveelheid geheugen die 
geïnstalleerd is. 

•  Op het Device ID tabblad kun je de naam van het toestel veranderen.  
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Notitie De naam van het toestel moet beginnen met een letter en bestaan uit 
de letters A-Z en nummers 0-9 en kan geen spaties bevatten. Gebruik 
de underscore om woorden te scheiden.  

 
De naam van het toestel is belangrijk en wordt gebruikt om het toestel te 
herkennen in de volgende situaties:  

• Synchroniseren met een PC  
• Verbinden met een netwerk  
• Informatie herstellen met behulp van een backup  

 
Notitie  Als u meerdere apparaten synchroniseert met dezelfde PC, moet elk 

toestel een eigen unieke naam hebben.  

 Ervoor zorgen dat de batterij langer meegaat 
• Klik op Start > Settings > System tabblad Power. Op het Advanced 
tabblad, kunt u specificeren wanneer het toestel zichzelf moet uitschakelen 
om de batterijen te sparen. Voor zuinig gebruik, specificeer 3 minuten of 
minder.  
• Gebruik de AC adapter waar mogelijk om het toestel op een externe 
energie bron aan te sluiten, vooral als u een Micro SD kaart gebruikt of als 
u een modem gebruikt of andere toebehoren.  
• Pas het blacklight aan.  

 
Het backlight instellen  
Om de blacklight instellingen te veranderen, drukt u op Start > Settings > 
System tabblad > Backlight. 

 
• Brightness tabblad: Schuif de balk naar recht om de helderheid te 
vergroten, of naar links om de helderheid te verminderen. 
• Battery power tabblad of External power tabblad: Selecteer de check 
box, en specificeer de vertraging.  

 
Telefooninstellingen  
U kunt heel eenvoudig instellingen bekijken en wijzigen die voor binnenkomende 
oproepen moeten worden gebruikt, zoals het type beltoon, en de toetsenbordtoon 
die moet worden gebruikt wanneer u telefoonnummers invoert. U kunt uw 
telefoon bovendien beveiligen tegen ongeoorloofd gebruik. U kunt 
telefooninstellingen op 2 manieren wijzigen: 
 

• Om het toestelinstellingen in te voeren, klik op Menu > Options als u 
telefooninstellingen vanaf het toetsenbord van de telefoon wilt wijzigen.  
• Of klik op Start > Settings > Personal tabblad > Phone 
 
Als er twee kaarten in het toestel zitten, kunt u SIM-kaart 1 of SIM-kaart 2 
selecteren en dan drukken op Change Settings om het instellingenscherm te 
openen. 



DUALSIM PDA handleiding  44 

©2008 Multi Mobile™ 

 
 

 • Phone tabblad: u kunt het toestelinstellingen aanpassen zoals het bel 
type (de manier waarop het toestel overgaat), de ring tone (gebruikt voor 
inkomende gesprekken), en de toetsenbord toon (gebruikt met het 
invoeren van nummers). U kunt ook de PIN in- of uitschakelen. 
 

Tip Om persoonlijke *.wav, *.mid, *.mp3, of *.wma bestanden als ring 
tones te gebruiken, gebruik de ActiveSync om bestanden te kopiëren 
naar File Explorer/My Documents/My Ringtones folder of het My 
Documents folder op het toestel. Dan kunt u het geluid vanuit de lijst 
met ringtones selecteren. Voor meer informatie over het kopiëren van 
bestanden naar het toestel, zie ActiveSync Help op je PC.  

• Services tabblad: Toont telefoon services, zoals Call Barring, Call 
Forwarding, en Call Waiting enzovoort. Selecteer de gewenste service and 
klik op Get Settings om de instellingen te openen. 
 
• Network tabblad: ziet u de beschikbare netwerken,kunt u de volgorde 
opgeven waarin verbindingen met andere netwerken worden gemaakt als 
het huidige netwerk niet beschikbaar is en egt u vast of het netwerk 
handmatig of automatisch moet worden gewijzigd. Het huidige netwerk 
blijft actief totdat u dit wijzigt, het signaal verloren gaat of de SIM-kaart 
wordt vervangen.  
Voor meer informatie over netwerk instellingen, kijk op Help op het toestel. 

 
 

Tip Zonder te selecteren toont het toestel het huidige aangeboden netwerk 
door uw service provider. U kunt het geprefereerde netwerk zelf 
instellen.  

5.2 Programma’s toevoegen en verwijderen 

Voordat u programma’s voor het toestel aanschaft, moet u letten op de naam van 
het toestel, de versie van Windows Mobile die op het toestel draait en het type 



DUALSIM PDA handleiding  45 

©2008 Multi Mobile™ 

processor. Deze informatie zal helpen om een programma te kiezen dat goed 
aansluit bij het toestel. Voor meer informatie zie “Het vinden van de versie van 
het operationele system in dit hoofdstuk.  
Programma’s die gekocht worden hebben normal een Setup programma (ookwel 
genoemd "setup.exe") die u eerst moet instellen op uw PC. Daarna kunt u 
ActiveSync gebruiken om programma’s toe te voegen aan het toestel, of 
programma’s direct van het internet toevoegen.  
 
Programma’s toevoegen  

1. Download het programma op uw PC (zet de CD of disk in de computer die 
het programma bevat). Misschien ziet u een *.exe bestand, een *.zip bestand, 
een Setup.exe bestand, of verschillende versies of bestanden voor 
verschillende types en processors. Ben er zeker van dat u een programma 
selecteert dat geschikt is voor uw toestel en processor.  
2. Lees de installatie instructies of documenten die bij het programma zitten. 
Veel programma’s hebben speciale instructies.  
3. Sluit het toestel op een PC aan.  
4. Dubbelklik op het*.exe bestand.  

 
•  Als het uit te voeren bestand een installation wizard is, volg de instructies 

op het scherm. Als het programma op uw PC is geïnstalleerd, zal de 
wizard automatisch het programma naar het toestel sturen.  

•  Als een installatie wizard niet start ziet u een error bericht waarin staat 
dat het programma compatable is maar gemaakt is voor een ander type 
computer. U moet het programma kopiëren naar het toestel. Als u geen 
installatie instructies kunt vinden voor het programma, gebruik 
ActiveSync om de programma bestanden te kopiëren naar de Program 
Files folder op het toestel.  

 
Programma’s verwijderen  
U kunt alleen programma’s verwijderen die u geïnstalleerd hebt. Standaard 
programma’s kunnen niet verwijderd worden.  

1. Klik op Start > Settings > System tabblad > Remove Programs.  
2. In de Programs in storage memory lijst, selecteer het programma dat u 
wiltverwijderen, en klik op Remove.  
3. Klik op Yes. Indien een andere bevestigingsvraag zich toont klik op Yes.  

 
5.3 Taak- en geheugenbeheer 

U moet een programma afbreken als een programma onstabiel is of als er te 
weinig geheugen is.  

Bekijken hoeveel geheugen beschikbaar is  
• Klik op Start > Settings > System tabblad > Memory.  
• Op het Main tabblad, de hoeveelheid geheugen is gelinkt aan bestand en 
data opslag versus programma opslag, ook de hoeveelheid gebruikt 
geheugen en nog beschikbaar worden getoond.  

 
Bekijken van het beschikbare geheugen op de geheugenkaart  
U kunt zien hoeveel geheugen beschikbaar is op de kaart in het toestel.  

1. Klik op Start > Settings > System tabblad > Memory.  
2. Klik op het Storage Card tabblad.  
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Tip  Als u meer dan één geheugenkaart hebt geïnstalleerd, klik op de list 
box en selecteer de geheugenkaart die u wilt zien.  

 
Geheugen vrij maken 
Probeer het volgende om geheugen vrij te maken:  

• Sluit programma’s die u op dat moment niet gebruikt.  
• Verplaats e-mail bijlagen naar een geheugenkaart.  
• Verplaats bestanden naar een geheugenkaart. Klik op Start > Programs 
> File Explorer. Klik op het bestand en houd het vast, en klik op Cut. 
Browse door de geheugenkaart folder en klik op Edit > Paste. 
• Verwijder onnodige bestanden. Klik op Start > Programs > File Explorer. 
Klik op het bestand en houd het vast en klik op Delete.  
• Verwijder grote bestanden. Om uw grootste bestanden te vinden, klik op 
Start > Programs > Search. In de Type lijst, klik op Larger than 64 KB, 
en klik op Search.  
• In Internet Explorer Mobile, verwijder tijdelijke internet bestanden en 
maak de geschiedenis leeg. Voor meer informatie zie “Internet Explorer 
Mobile”in hoofdstuk 6.  
• Verwijder programma’s die u niet langer gebruikt.  
• Vernieuw de instellingen van het toestel.  

 
Een programma sluiten 
In de meeste gevallen, sluiten programma’s automatisch om geheugen vrij te 
maken. Maar u kunt ook handmatig programma’s sluiten .  

1. Klik op Start > Settings > System tabblad > Memory > Running 
Programs tabblad. 
2. In de Running Programs lijst, klik op het programma dat ue wil sluiten en 
klik op Stop. 
 

Tip  In de meeste gevallen kunt u de shortcut op het keyboard “Ctl+Q” 
gebruiken om programma’s te sluiten.  

 
5.4 Bestanden beheren en reservekopieën maken 

U kunt een back up maken van uw bestanden naar uw PC met het gebruik van 
AciveSync, of bestanden kopiëren naar een geheugenkaart in het toestel. Het 
toestel heeft een slot waar een Micro SD kaart in geplaatst kan worden.  
Met het gebruik van ActiveSync kunt u informatie kopiëren of verplaatsen van de 
PC naar het toestel en vice versa. Veranderingen op de ene computer zullen de 
andere niet beïnvloeden. Als u automatisch de informatie op de PC en het toestel 
wil updaten kunt u synchroniseren. Voor meer informatie over kopiëren en 
synchroniseren zie ActiveSync Help op uw computer.  

Bestanden kopiëren naar een geheugenkaart  
1. Druk de geheugenkaart in de slot voor de geheugenkaart tot er een klik 
volgt. De kaart zit goed als hij niet boven de basis uitsteekt.  
2. Klik op Start > Programs > File Explorer en ga naar de gewenste folder.  
3. Druk en houd het bestand dat u wilt kopiëren ingedrukt en klik op Copy.  
4. Klik op de folder lijst (genaamd My Documents ) en klik op Storage Card.  
5. Klik op Menu > Edit > Paste.  
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Een bestand kopiëren met ActiveSync  
Het kopiëren van een bestand kan resulteren in een aparte versie van een 
bestand op het toestel of de computer. Omdat de bestanden niet 
gesynchroniseerd zijn, zullen veranderingen op één van de apparaten de ander 
niet beïnvloeden.  

1. Sluit het toestel op de PC aan.  
2. In ActiveSync, klik op Explore, de Mobile Device folder voor het toestel 
wordt geopend.  
3. In de Mobile Device folder, ga naar het bestand dat u wilt kopiëren op de PC 
of toestel.  
4. Voer één van de volgende acties uit:  

• Om het bestand op het toestel te kopiëren, klik met de rechtermuisknop 
op het bestand, en klik Copy. Klik met de rechtermuisknop op de juiste 
folder van  het Mobile Device, en klik op Paste.  
• Om het bestand naar je PC te kopiëren, klik met de rechtermuisknop op 
het bestand en klik op Copy. Klik met de rechtermuisknop op de gewenste 
folder op de PC en klik op Paste.  

 
Bestanden automatisch op een geheugenkaart opslaan 
In Word Mobile, Excel Mobile, en Notes, is het verstandig om alle nieuwe 
documenten op te slaan op een geheugenkaart net als notities en werkboeken.  

1. Vanuit de lijst met programma’s, klik op Menu > Options.  
2. Met een geïnstalleerde geheugenkaart in het toestel, klik op de gewenste 
geheugenkaart in de Save to box.  
3. Klik op OK.  

 
Notitie  In de lijst met bestanden verschijnt een pictogram naast de naam van 

het bestand als het op de geheugenkaart is opgeslagen.  
 
5.5 Het toestel beveiligen 

Er zijn twee manieren om het toestel te beveiligen. U kunt uw telefoon 
beschermen tegen ongeautoriseerd gebruik via een soort paswoord genoemd 
de PIN (persoonlijk identificatie nummer). Of u kunt paswoord protectie 
gebruiken om elk deel van je telefoon te beschermen.  
Uw eerste PIN krijgt u van de service provider. U kunt de PIN later veranderen. 
Als u het toestel in gebruik neemt kunt u het wachtwoord instellen.  

 
Het telefoon beveiligen met een PIN 

1. Op de toetsen van het toestel, klik op Menu > Options > Phone tabblad.  
2. Klik op Require PIN when phone is used.  
3. Om de PIN te veranderen wanneer u wil, klik op Change PIN.  
 

Tip  Noodoproepen kunnen altijd gemaakt worden, zonder het gebruik van 
een PIN.  

 
Het toestel beveiligen met een wachtwoord  
U kunt de informatie beter beschermen als u een wachtwoord eist zodra het 
toestel aangaat.  

1. Klik op Start > Settings > Personal tabblad > Lock.  
2. Selecteer de Prompt if device unused for check box, en in deze box aan 
de rechterkant, selecteer hoe lang het toestel uit moet staan voordat een 
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wachtwoord vereist is. In de Password type box, selecteer het type 
wachtwoord dat u wilt gebruiken. Geeft het wachtwoord in en indien nodig 
bevestig het wachtwoord. Als uw toestel ingesteld is om een met een netwerk 
contact te maken gebruik een goed wachtwoord om het netwerk te 
beschermen. 
3. Op het Hint tabblad, voer een zinsdeel in waardoor u het wachtwoord kunt 
herinneren, maar anderen kunnen het wachtwoord niet raden. De hint wordt 
getoond als het wachtwoord vier maal fout is ingevoerd.  
4. Klik op OK. De volgende keer als het toestel wordt aangezet vraagt het om 
een wachtwoord.  

 
Notitie Elke keer als een verkeerd wachtwoord wordt ingegeven, zal het 

toestel langzamer reageren totdat het niet meer lijkt te reageren. 
Noteer uw wachtwoord ergens. Als u uw wachtwoord vergeet, kunt u 
het toestel niet normaal gebruiken.  
 

Uw wachtwoord veranderen 
1. Klik op Start > Settings > Personal tabblad > Lock. U wordt gevraagd een 
geldig wachtwoord in te vullen.  
2. In het Password box, voer uw nieuwe wachtwoord in.  
3. Op het Hint tabblad, voer een zin in die uw kan helpen het wachtwoord te 
onthouden, zodat anderen niet uw wachtwoord kunnen raden. De hint zal 
verschijnen als het wachtwoord vier maal fout is ingevoerd.  
4. Klik op OK.  

 
Informatie van de eigenaar op het Today scherm  
De informatie van de eigenaar op het Today scherm zal helpen in geval het 
toestel verloren raakt.  

1. Klik op Start > Settings > Personal tabblad > Owner Information.  
2. Op het Options tabblad, selecteer de Identification information check 
box.  
3. Op het Options tabblad, selecteer de Notes check box en voeg een tekst 
toe zoals “beloning bij het terugbrengen”. 
4. Op het Notes tabblad, voer een tekst in 
.  

Tip Om de informatie van de eigenaar op het Today scherm te laten zien 
klik op Start > Settings > Personal tabblad > Today. Op het Items 
tabblad, selecteer de Owner Info check box.  

 
5.6 De standaardinstellingen van het toestel herstellen  

Soms dient u het toestel. Een normale (of zachte) reset van het toestel verwijdert 
alle actieve programma geheugens en sluit alle actieve programma’s. Dit kan 
nuttig zijn als het toestel langzamer dan normaal is of een programma niet goed 
functioneert. Een zachte reset is ook nodig na de installatie van programma’s. Als 
een zachte reset wordt uitgevoerd als programma’s nog actief zijn zal al het niet 
opgeslagen werk verloren gaan.  
 
U kunt ook een harde reset uitvoeren (een full reset). Een harde reset dient alleen 
uitgevoerd worden als een zachte reset niet helpt. Na een harde reset wordt het 
toestel teruggezet op zijn originele settings — zoals het was toen u voor het eerst 
aan de slag ging met het toestel. Programma’s, data en instellingen zullen allen 
verloren zijn. Alleen Windows Mobile software en andere van te voren ingestelde 
programma’s blijven bestaan.  
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Een soft reset  

• Gebruik de stylus en druk lichtjes op RESET op het toestel. Het toestel start 
opnieuw op en laat het Today scherm zien.  

Een harde reset  
1. Klik op Start > Settings > System tabblad > Master Clear  
2. Op het System tabblad, selecteer het Master Clear pictogram ( )  
3. Ga door met het invoeren van de bevestigingscode: 1234 en klik op de reset 
knop, het systeem zal helemaal opnieuw opstarten.  
 
 

 
 

Waarschuwing!  Na een harde reset staat het toestel op fabrieksinstellingen. 
Alle informatie en programma’s zullen verloren zijn.  
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Hoofdstuk 6 
 

Een verbinding maken 

6.1 Een verbinding maken met het internet 
 
6.2 Internet Explorer Mobile 
 
6.3 Gebruik van Bluetooth 
 
6.4 Gebruik van Wireless Manager 
 
6.5 Stralen/zenden 
 
6.6 Internet Sharing 
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6.1 Een verbinding maken met internet  
Het toestel is uitgerust met krachtige netwerk functies die u in staat stellen om 
verbinding te maken met het internet via een GPRS netwerk of een Bluetooth 
modem. De GPRS is een nieuwe waardevolle service die u in staat stelt om 
informatie te zenden en ontvangen via het mobiele telefoonnetwerk. U kunt 
verbindingen met het internet tot stand brengen of met een zakennetwerk om het 
Internet te gebruiken,  en e-mail te wisselen of MSN te gebruiken.  
 
Het toestel heeft twee verbindingeninstellingen: My ISP (Internet Service Provider) 
and My Work Network. De My ISP instellingen worden gebruikt om met het 
internet verbinding te maken, terwijl My Work Network instellingen gebruikt kan 
worden om een privé of zakelijk netwerk te verbinden.  
 
Met het internet verbinden via ISP  

1. U moet de volgende informatie van u ISP bemachtigen: 
• ISP server telefoonnummer  
• Gebruikersnaam  
• Wachtwoord 
• Naam van Acces Point (nodig voor de GPRS verbinding)  

2. Klik op Start > Settings > Connections tabblad > Connections.  
3. Klik op Add a new modem connection.  
4. Voer een naam in voor de verbinding.  
5. Selecteer een modem van de lijst. Bijvoorbeeld, als u het mobiele telefoon 
netwerk wil gebruiken selecteer Cellular Line.  
6. Klik op Next.  
7. Voltooi de wizard verbinding door de vereiste informatie in te vullen en klik 
op Finish. 
 

 
Connectie Instellingen 

 
Notitie  Om extra informatie te zien op een scherm klik op Help. Om de 

verbindingeninstellingen te wijzigen, klik op Manage existing 
connections op het Connections scherm, en voltooi de verbinding 
wizard. 
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Notitie  Klik op Start > Settings > Connections tabblad > Network 
Switch en je kunt selecteren welke kaart verbinding moet maken 
met het internet. 

Verbinding maken met een privé netwerk  
1. U moet de volgende informatie van uw netwerk beheerder krijgen:  

• Server telefoonnummer  
• Gebruikersnaam 
• Wachtwoord 
• Domein (indien geleverd door een ISP of een netwerk beheerder) 

2. Klik op  Start > Settings > Connections tabblad > Connections.  
3. In My Work Network, volg de instructies voor elk type verbinding.  
4. Voltooi de verbinding wizard, en klik op Finish.  

 
Notitie  Om te beginnen met het browsen van het Internet of een privé 

netwerk klik op Start > Internet Explorer.  

6.2 Internet Explorer Mobiel  
Internet Explorer Mobile is een volledige Internet browser, voor optimaal gebruik 
op het toestel.  

Het starten van uw Internet Explorer Mobile  
• Klik op Start > Internet Explorer.  

Een Home page kiezen   
1. In Internet Explorer Mobile, klik op Menu > Tools > Options > General 
tabblad.  
2. Voer één van de volgende zaken uit:  

• Om de getoonde pagina als je Home Page te gebruiken, klik op Use 
Current.  
• Om een standaard Home Page te gebruiken, klik op Use Default.  

 
Tip  Om naar de Home Page te gaan, klik op Menu > Home.  

Favorieten vanuit uw PC doorsturen  
Om favorieten die opgeslagen zijn op de PC door te sturen moet u de Internet 
Explorer synchroniseren op de PC en het toestel.  

1. In ActiveSync op je PC, op het Tools menu, klik op Options, en selecteer 
Favorites.  
2. In Internet Explorer op de PC, bewaar of verplaats favoriete links naar de 
Mobile Favorites folder in de Favorieten lijst.  
3. Verbind u toestel met de PC. Als de synchronisatie niet automatisch start, 
klik op Sync.  

 
Een favoriet toevoegen  

1. In Internet Explorer Mobile, ga naar een favoriete site.  
2. Klik op de pagina en houd deze ingedrukt, en klik op Add to Favorites.  
3. Bevestig of verander de naam, en selecteer een map om de favoriet te 
bewaren.  
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Een favoriet uit een map verwijderen  
1. In Internet Explorer Mobile, klik op Menu > Favorites > Add/Delete tabblad.  
2. Selecteer het item dat u wilt verwijderen en klik op Delete.  

 
De tekstgrootte op de Web pagina aanpassen 

• In Internet Explorer Mobile, klik op Menu > View> Text Size, en klik op 
de grootte die u prefereert.  

Het tonen of verbergen van foto’s op het web   
• In Internet Explorer Mobile, klik op Menu > View > Show Pictures. Een 
tick box naast Show Pictures geeft aan dat foto’s op Web pagina’s 
getoond worden.  

 
De grootte van Web pagina’s aanpassen  

1. In Internet Explorer Mobile, klik op Menu > View.  
2. Klik op één van de volgende opties:  

• One Column. Maak de tekst zo breed als het scherm zodat u minder 
hoeft te browsen.  
• Fit To Screen. Behoud de lay-out van wat u ziet op een computerscherm. 
Dat maakt alles kleiner en verdeelt de inhoud zo dat u weinig hoeft te 
browsen.  
• Desktop. Behoud van de layout en grootte zoals op een computer. U 
moet veel browsen om alles te zien 

 
De History lijst legen  

1. In Internet Explorer Mobile, klik op Menu > Tools > Options >Memory 
tabblad. 
2. Klik op Clear History.  

 
Een foto van een Web Page bewaren  

1. In Internet Explorer Mobile, houd de foto ingedrukt en klik op Save Image.  
2. Voer één van de volgende acties uit:  

• De foto in My Pictures opslaan op je toestel en druk Yes.  
• De foto bewaren op een andere locatie, zoals een geheugenkaart, klik op 
Save As.  

 
Cookies en de bescherming instellen 
Internet Explorer Mobile steunt de procedures gebruikt door Secure Sockets 
Layer (SSL). Een connectie die gebruikt wordt door SSL helpt u om persoonlijke 
informatie veiliger te verzenden.  
Cookies zijn kleine bestanden die informatie bevatten over uw identiteit en 
voorkeuren zodat een pagina alles kan instellen naar u voorkeur. De pagina 
stuurt een bestand en wordt bewaard op het toestel.  

1. In Internet Explorer Mobile, klik op Menu > Tools > Options > Security 
tabblad.  
2. Selecteer de check boxes voor de gewenste opties, en klik op OK.  

 
Tip  Om te voorkomen dat Internet Explorer Mobile cookies accepteert, 

moet u de box cookies accepteren niet selecteren.  
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Tijdelijke internetbestanden verwijderen 
Bepaalde Web inhoud wordt opgeslagen om het tonen van pagina’s te versnellen 
bij frequent bezoek. Deze info kan verwijderd worden om opslagruimte te 
creëren.  

1. In Internet Explorer Mobile, klik op Menu > Tools > Options… > Memory 
tabblad.  
2. Klik op Delete Files. Alle pagina’s die opgeslagen zijn op het toestel, 
inclusief off line favorieten zullen verwijderd worden.  
 

Tip Om de GPRS sessie te beëindigen die begonnen is vanuit de Internet 
Explorer Mobile browser, klik op End en houd deze ingedrukt (Call 
Hang up) totdat de GPRS verbinding is gesloten.  

6.3 Gebruik van Bluetooth  
Bluetooth is een korte afstand draadloze communicatie technologie. Apparaten 
met een Bleutooth capaciteit kunnen informatie uitwisselen over een afstand van 
ongeveer 10 meter zonder een fysieke verbinding. U kunt zelfs informatie sturen 
naar een toestel in een andere kamer zolang het binnen het Bluetooth bereik is. 
 
De software die met het toestel meekomt maakt Bluetooth op de volgende 
manieren mogelijk:  

• Informatie overstralen zoals bestanden, afspraken, taken en 
contactpersonen tussen twee apparaten met Bluetooth.  
• Creëer een inbelmodem tussen uw toestel en een telefoon met Bluetooth 
om deze telefoon als modem te gebruiken in het versturen van informatie.  

 
Bluetooth uitzetten  

1. Op het toestel, klik op Start > Settings > Connections tabblad > 
Bluetooth.  
2. Selecteer de Turn on Bluetooth check box en de Make this device visible 
to other devices check box in het Mode tabblad.  
3. Klik op OK.  

 
Bluetooth standen  
Bluetooth op uw toestel kan in drie standen staan:  

• On. Bluetooth staat aan en is klaar om gebruikt te worden.  
• Off. Bluetooth staat uit en er kan niets gezonden of ontvangen worden. 
Soms is het nodig om de radio uit te zetten om de batterijen te sparen, of 
mag het toestel niet gebruikt worden zoals in ziekenhuizen en vliegtuigen. 
• Visible. Terwijl Bluetooth aan staat, alle andere apparaten met Bluetooth 
kunnen uw toestel zien indien ze binnen de 10 meter zijn.  

 
Notitie Als basis staat Bluetooth uit. Als het toestel uit gaat, gaat Bluetooth ook 

uit. Als het toestel weer aan gaat, gaat Bleutooth ook weer aan.  

Uw toestel zichtbaar maken  
1. Klik op Start > Settings > Connections tabblad > Bluetooth.  
2. Selecteer de Turn on Bluetooth check box en de Make this device visible 
to other devices check box in het Mode tabblad 
3. Klik op OK. 
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Notitie  Als u het toestel zichtbaar maakt voor andere apparaten wordt 
Bluetooth automatisch aangezet  

Bluetooth verbindingen  
Een Bluetooth verbinding is een relatie tussen uw toestel en een ander toestel 
waar Bluetooth op draait, met als doel veilig informatie te wisselen. Om zo’n 
relatie te creëren moeten beide partners dezelfde PIN of wachtwoord invullen. 
Een connectie opbouwen is een eenmalig proces. Als een verbinding eenmaal 
gecreëerd is, kan het toestel de relatie herkennen en informatie uitwisselen 
zonder opnieuw de PIN in te moeten geven. Wees er zeker van dat de beide 
apparaten binnen een straal van 10 meter van elkaar zijn en zichtbaar zijn.  

 
Een Bluetooth verbinding creëren  

1. Op het toestel, klik op Start > Settings > Connections tabblad > Bluetooth. 
2. Op het Devices tabblad, klik op Add new device. Uw toestel zoekt naar 
anderen met Bluetooth en maakt een lijst.  
3. Klik op het gewenste toestel.  
4. Klik op Next.  
5. Voeg een wachtwoord in om een veilige connectie op te zetten (het 
wachtwoord moet tussen de 1 en 16 karakters zijn.) 
6. Klik op Next.  
 
7. Voer hetzelfde wachtwoord in op het andere toestel, en misschien kan de 
naam van het nieuwe toestel aangepast worden.  
8. Klik op Finish. 

Een Bluetooth verbinding accepteren  
1. Wees er zeker van dat Bluetooth aan staat en zichtbaar is 
2. Wees er zeker van dat “Receive all incoming beams” aanstaat in Start > 
Settings > Connections tabblad > Beam.  
3. Klik op Yes als u met een ander toestel een verbinding aangaat.  
4. Voer een wachtwoord in (het wachtwoord geldt voor uw toestel en dat van 
uw partner) voor een veilige relatie. Het wachtwoord moet tussen de 1 en 16 
karakters zijn.  
5. Klik op Next.  
6. Klik op Finish om informatie te gaan uitwisselen.  

 
Een Bluetooth verbinding veranderen van naam  

1. Klik op Start > Settings > Connections tabblad > Bluetooth.  
2. Klik op de partner en houd deze ingedrukt op het Devices tabblad.  
3. Op het short cut menu, klik op Edit.  
4. Voer een nieuwe naam in voor de connectie.  
5. Klik op Save.  

 
Een Bluetooth verbinding verwijderen  

1. Klik op Start > Settings > Connections tabblad > Bluetooth.  
2. Klik op de partner en houd deze ingedrukt op het Devices tabblad.   
3. Klik op Delete in het shortcut menu.  
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Informatie verzenden via Bluetooth 
1. Op het toestel, selecteer het item dat u wilt versturen en houd het ingedrukt. 
Het item kan een afspraak zijn in uw agenda, een taak of een contactpersoon 
of een bestand.  
2. Klik op Beam [type of item].  
3. Klik op de naam van het toestel waar de informatie heen moet. De 
informatie wordt verzonden  

 
Notitie Als het toestel niet verschijnt op de lijst check of het andere toestel 

aanstaat, zichtbaar is en binnen de afstandsbeperkingen.  

Het gebruik van Bluetooth als een modem 
Een actieve Bluetooth verbinding kan als modem voor het toestel dienen, die 
ervoor kan zorgen dat een modem connectie op uw toestel actief wordt en 
informatie kan sturen naar een ander toestel. Het toestel stuurt informatie via 
het netwerk en dan terug naar uw toestel de informatie die u gevraagd had.  
 
Als een modem connectie eenmaal gemaakt is kan deze telkens weer gebruikt 
worden. Zorg ervoor dat je toestel en de bestemming allebei Bluetooth aan 
hebben staan en dicht bij elkaar zijn.  

 
Een Bluetooth verbinding configureren en gebruiken als modem  

1. Op het toestel, klik op Start > Settings > Connections tabblad > 
Connections. 
2. Klik op Add a new modem connection.  
3. Voer een naam in voor de verbinding.  
4. In de Select a modem lijst, klik op Bluetooth.  
5. Klik op Next.  
6. Als het toestel verschijnt in de My Connection lijst, ga naar stap 11.  
7. Als het toestel niet verschijnt in de My Connection lijst, klik op New, en volg 
de volgende stappen.  
8. Selecteer de naam van het toestel en klik op Next.  
9. Voer een wachtwoord in en klik op Next.  

10. Voer hetzelfde wachtwoord in op je eigen toestel en klik op Finish. 
11. In de My Connections lijst, klik op het toestel en klik op Next.  
12. Voer het telefoonnummer in om te bellen voor de verbinding en klik op Next.  
13. Voer de vereiste inloggegevens in voor deze verbinding en klik op Finish. Je 
kunt beginnen met het gebruik van het internet via de bluetooth. 
 

6.4 Gebruik van de Wireless Manager 
De Wireless Manager helpt met het beheren van de toepassingen Phone en 
Bluetooth op het toestel. U kunt het gemakkelijk in of uitschakelen . 
Om toegang te krijgen tot het Wireless Manager scherm drukt u op het pictogram 
( ) op het Today scherm. Anders klik op Start > Settings > Connections 
tabblad > Wireless Manager. 
Op het Wireless Manager scherm 

• Klik op Phone1, Phone2, of Bluetooth om ze in of uit te schakelen. 
• Klik op All om ze allen in of uit te schakelen. 
• Klik op Menu, je kunt de instellingen aanpassen.  
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6.5 Stralen/ zenden 

Stralen/ zenden is een ander woord voor het verzenden van informatie via 
Bluetooth.  
 

Notitie Standaard staat de functie om stralen en te ontvangen uit om de 
batterijen 

 te sparen en het toestel te beschermen. Zorg ervoor dat u “Receive all  
 incoming beams” aanzet in Start > Settings > Connections  
 tabblad Beam. 

 
Een item uitzenden 
In de Kalender, Contactpersonen, Notities, Taken, en Foto programma’s, kunt u 
bestanden verzenden naar andere apparaten via Bluetooth. 

1. Vanuit het programma, selecteer een item dat u wilt zenden, zoals een 
afspraak ui de kalender, een taak, een contactpersoon of een foto uit de map 
foto’s.  
2. Klik op Menu > Beam [type van het item]. In de contacten, ga naar Menu > 
Send Contact > Beam.  
3. Selecteer het toestel waar u naar wilt zenden.  
4. Klik op “Tap to Send”.  
 

6.6 Internet Sharing 
Met Internet Sharing kunt u het toestel als een modem gebruiken. Als het toestel 
een connectie plan heeft kan de PC het toestel gebruiken om contact te maken 
met het Internet. 

 
Beginnen met Internet Sharing 
Klik op Start > Programs > Internet Sharing voor toegang tot Internet Sharing.  
U kunt kiezen uit USB of Bluetooth PAN om een verbinding te maken tussen uw 
toestel en de PC. 
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Een internet verbinding via USB 

1. Klik op Start > Programs > Internet Sharing voor toegang tot Internet 
Sharing.  
2. In het PC Connection scherm, selecteer USB. 
3. Klik op Connect links onder in het scherm. De status verschijnt: kies USB 
om te verbinden. 
4. Verbindt u toestel met uw PC met de USB kabel die meegeleverd is. 
5. Het toestel zal de status tonen: Connected en de PC is verbonden met het 
Internet. 
 
Notitie   Om dit te kunnen uitvoeren moet ActiveSync aanstaan. 
 

Een Internetverbinding via Bluetooth PAN 
1. Zet Bluetooth aan en maak het toestel zichtbaar in Bluetooth.  
2. Creëer een Bluetooth verbinding tussen uw toestel en uw PC. Voor meer 
informatie zie “Het gebruik van Bluetooth”. 
3. Klik op Start > Programs > Internet Sharing om Internet Sharing te 
openen.  
4. In het PC Connection scherm, selecteer Bluetooth PAN. 
5. Kies de modus om de PC te verbinden met het toestel. 
6. Uw PC is nu verbonden met het internet. 
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Hoofdstuk 7 
 

Berichten en Outlook 

 
7.1 Tekstberichten  
 
7.2 E-mail  
 
7.3 MMS berichten 
 
7.4 Windows Live Messenger 
 
7.5 Agenda 
 
7.6 Contactpersonen 
 
7.7 Taken 
 
7.8 Notities 
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7.1 Tekst Berichten  
Tekst berichten (ook bekend als SMS) is een populaire manier om korte 
berichten naar een andere mobiele telefoon gebruiker te sturen. 
 
Een bricht maken 

1. Klik op Start > Messaging > Text Messages.  
2. Klik op Menu > New.  
3. In het To: scherm, vul het nummer van de ontvanger in. Gebruik een punt 
komma (;) tussen meerdere ontvangers. U kunt ook een contactpersoon 
kiezen door te klikken op Menu > Add Recipient. 
4. Klik op Send. De tekstberichten worden onmiddellijk verzonden.  
 
Notitie  Als u send selecteert bij stap 4 zal het bericht standaard worden 

verstuurd van de primaire kaart. Als je drukt op Menu > Send 
Message, kunt u SIM1 Send of SIM2 Send selecteren. 

 
Notitie  In het To: scherm, kunt u snel telefoonnummers uit contactpersonen 

invullen. Klik op To: en een nieuw scherm toont de lijst met 
contactpersonen. Selecteer een contactpersoon en ga terug naar 
het vorige scherm. Herhaal dit voor alle ontvangers van u bericht. 

 
Van te voren ingestelde tekst in een bericht zetten 
Om tijd te sparen als u bericht maakt, kunt u van te voren opgestelde tekst 
invoegen.  

1. Klik op Start > Messaging > Text Messages 
2. Klik op Menu > New. 
3. Klik op Menu > My Text.  
4. Selecteer de tekst die u wilt invoegen door het nummer uit de lijst aan te 
halen. 

 
Een bericht beantwoorden 

1. In de lijst van berichten selecteer een bericht, klik op Menu > Reply, u kunt 
selecteren Reply, of Reply all, of Forward een bericht. 
2. Voer een bericht in, in het tekstgebied.  
3. Klik op Send.  
 

7.2 E-mail  
Een e-mail account aanmaken  
Voordat u mail kunt versturen en ontvangen, moet u een e-mail account 
aanmaken van uw Internet service provider of een account die u gebruikt via een 
VPN server verbinding (typisch voor bedrijven).  

1. Klik op Start > Messaging.  
2. Klik op New E-mail Account.  
3. Voer u E-mail address, en klik op Next.  
4. Zodra Auto configuration voltooid is, klik op Next.  
5. Selecteer Your e-mail provider: Internet e-mail of Exchange server, klik op 
Next voor handmatige setup.  
 
Internet e-mail account type: POP3 en IMAP4. Als u Internet e-mail 
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selecteert vul uw gegevens in volgens de instructies op het scherm, 
Incoming/Outgoing mail server enzovoort, als laatste klik op Finish om uw 
account te voltooien, of klik op Review all download settings om andere 
instellingen te wijzigen.  
 
Als u Exchange Server selecteert, vul het Server adres, gebruikersnaam en 
wachtwoord en Domein in volgens instructies op het scherm. U kunt klikken op 
Finish om de instellingen te voltooien, of selecteer een item en klik op 
Settings… om andere instellingen te wijzigen. 

 
Indien de Auto configuration onsuccesvol is of u heeft geen connectie die u via 
een VPN server kunt verbinden, neem contact op met uw ISP of netwerk 
beheerder voor de volgende informatie en voor deze handmatig in:  

Instelling Beschrijving 

Gebruikersnaam Vul de gebruikersnaam vanuit uw ISP of network beheerder. Het is 
vaak het eerste deel van uw e-mailadres, dat voor het (@) staat. 

Wachtwoord Kies een sterk wachtwoord. Je kunt het opslaan zodat u niet telkens het 
wachtwoord hoeft in te voeren als je op mail server wil. 

Domein Dit is niet vereist voor een connectie met een ISP. Voor een bedrijfs 
account kan het wel vereist zijn. 

Account type Selecteer POP3 of IMAP4. 

Account naam  Maak een unieke naam voor de account, zoals Work of Home. Deze 
naam kan later niet veranderd worden.  

Ontvangende mail server  Vul de naam van uw e-mail server in (POP3 of IMAP4).  

Uitgaande mail server  Vul de naam van uw outgoing e-mail server (SMTP).  

Vereiste SSL connectie 

Het stelt zeker dat u altijd de mail verstuurd vanaf dit adres met het 
gebruik van een SSL connectie, die u in staat stelt persoonlijke 
informatie veilig te ontvangen. Let op: dat indien uw ISP een SSL 
connectie niet ondersteunt, kunt u geen e-mail sturen. 

Uitgaande mail vereist 
Authentificatie 

Het gebeurt als een uitgaande mail (SMTP) authentificatie vereist, en 
uw gebruikersnaam en wachtwoord gebruikt. 

Gebruik gescheiden 
instellingen 

Het wordt gebruikt als een outgoing e-mail server en andere 
gebruikersnaam en wachtwoord vereist dan het gebruikelijke. 

 
Uitgaande server settings: 

Gebruikersnaam Vul uw gebruikersnaam in voor de outgoing e-mail server.  

Wachtwoord Vul uw wachtwoord in voor de outgoing e-mail server.  
Domein Vul het domein in van de outgoing e-mail server.  

Vereist SSL voor 
uitgaande   mail 

Het zorgt ervoor dat u altijd e-mail stuurt van deze account, met het 
gebruik van een SSL connectie, dat u in staat stelt om persoonlijke 
informatie veiliger te versturen. Let op dat als u deze optie selecteert en 
uw ISP ondersteunt geen SSL connectie, kunt u geen mail sturen. 

 
Tip  U kunt meerdere e-mail account aanmaken in uw Outlook E-mail.  

Het maken en sturen van een bericht  

1. Klik op Start Menu > Messaging (Berichten) en selecteer een 
e-mailaccount. 
2. In de berichtenlijst, klik op Menu > New.  
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3. Voer het e-mail adres van één of meerdere ontvangers, telkens met een 
punt komma ertussen. Om de adressen en telefoonnummers op te roepen klik 
op To.  
4. Voer je bericht in. Om snel standaard berichten toe te voegen, klik op Menu 
> My Text en type de gewenste tekst.  
5. Om de spelling te checken, klik op Menu > Spell Check.  
6. Klik op Send.  

 
Tips Om symbolen in te voeren, klik op Shift op het keyboard op het scherm. 

Om de prioriteit in te stellen klik op Menu > Message Options. Als u offline 
werkt worden de berichten in de Outbox mappen opgeslagen en worden 
verstuurd zodra u weer online bent.  
 
Als u wil weten of een tekstbericht ontvangen heeft. Klik op Menu > Tools 
> Options, en dan op Text Messages en selecteer Request delivery 
notifications.  

 
Een bericht doorsturen of beantwoorden  

1. Open het bericht en klik op Reply, of Menu >Reply > Reply All, of Menu 
>Reply > Forward.  
2. Voer u antwoord in. Om snel bekende berichten toe te voegen, klik op Menu 
> My Text en klik op het bericht dat u wilt.  
3. Om de spelling te checken, klik op Menu > Spell Check.  
4. Klik op Send.  

 
Tips  Om meer informatie te zien navigeer naar boven.  

Antwoord of stuur een bericht altijd door inclusief het originele bericht door 
de lijst te bekijken en klik op Menu > Tools > Options > Message tabblad, 
en selecteer When replying to e-mail, include body.  
In de Outlook E-mail account, stuur u minder data als u het originele 
bericht niet aanpast, en dat kan de kosten besparend werken.  
 

Een bijlage toevoegen aan een bericht  
1. In een open bericht, klik op Menu > Insert, u kunt selecteren Picture, Voice 
Note, of File.  
2. Selecteer het plaatje, geluid of bestand dat u wilt toevoegen.  

 
Bijlagen ontvangen 
De bijlage die met een e-mail meekomt of gedownload is van de server verschijnt 
onder het bericht. Je kunt het openen door erop te klikken of het klaar zetten om 
het de volgende keer te openen als je een bericht ontvangt of zend. Met een 
Exchange Server mail account, kunt u automatisch bijlagen downloaden.  

 
Tip Bewaar bijlagen op een geheugenkaart in plaats van op het toestel door te 

klikken op Menu > Tools > Options > Storage tabblad, en selecteer de 
Store bijlagen op een geheugenkaart 

 
Berichten downloaden  
De manier waarop u berichten download wordt bepaald door het systeem dat u 
gebruikt:  

• Om een bericht te ontvangen of zenden vanuit een Outlook E-mail 
account, begin dan met te synchroniseren via ActiveSync. Voor meer 
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informatie zie “Het Synchroniseren van Outlook informatie” in Hoofdstuk 4.  
• Het sturen en ontvangen van e-mail berichten voor een e-mail account 
dat u heeft bij een Internet Service Provider (ISP) of dat u gebruikt via een 
VPN server connection (typisch zakelijk), moet u berichten downloaden via 
een remote e-mail server. Voor meer informatie zie “Download berichten 
van de server” later in dit hoofdstuk.  

 
Berichten van de server downloaden  
Voor het versturen van en ontvangen van e-mail berichten voor een e-mail 
account dat u heeft met een Internet Service Provider (ISP) of dat u gebruikt via 
een VPN server connectie (typisch zakelijk), moet uw toestel eerst verbonden 
zijn met het internet of uw zakelijk netwerk afhankelijk van het netwerk  

1. Klik op Menu > Go To en klik op de account die u wilt gebruiken.  
2. Klik op Menu > Send/Receive. De berichten op het toestel en de e-mail 
server worden gesynchroniseerd: Nieuwe berichten worden gedownload naar 
de  Inbox map van het toestel, en berichten in de Outbox map worden 
verstuurd, en verwijderde berichten worden uit de Inbox map verwijderd.  
 
Tip  Lees het hele bericht, klik op Menu > Download Message in het  

message scherm. In de berichten lijst, houdt het bericht ingedrukt, 
en klik op Menu > Download Message. Het bericht zal gedownload 
worden zodra u een bericht zend of ontvangt. Indien u dit bij de 
instellingen hebt aangegeven kunt u ook bijlagen downloaden. 

 
Mappen beheren  
Elke Berichten account heeft zijn eigen mappen hiërarchie met standaard vijf 
berichten mappen: Inbox, Outbox, Deleted Items, Drafts, en Sent Items. De 
ontvangen en verzonden berichten worden in deze mappen opgeslagen. U kunt 
ook binnen een map een hiërarchie van mappen maken. De Deleted Items map 
bevat berichten die verwijderd zijn. Het gedrag van de Deleted Items en 
Verzonden Items map hangt van de instellingen af die u heeft ingesteld.  
 
Met een Outlook E-mail account, e-mail messages in de Inbox folder in Outlook 
zal automatisch gesynchroniseerd worden met het toestel. U kunt ook andere 
mappen aanwijzen om te synchroniseren. De folders die u maakt en de berichten 
zullen gespiegeld worden op de e-mail server. Bijvoorbeeld als je twee berichten 
van de Inbox map naar een map Familie zet, en u heeft de map Family 
aangewezen om gesynchroniseerd te worden, zal de server een kopie van de 
map Family maken en de berichten naar deze folder kopiëren. U kunt dan 
berichten lezen terwijl u niet achter de PC zit.  
 
In geval van tekstberichten, deze worden opgeslagen in de Inbox.  
 
Met een POP3 account, als u berichten naar een eigen gemaakte map zet 
verbreekt u de link tussen de berichten op het toestel en de kopieën op de e-mail 
server. De volgende keer als u een verbinding tot stand brengt zal de e-mail 
server merken dat er berichten ontbreken in de Inbox map en ze verwijderen van 
de e-mail server, waardoor u geen duplicaat meer heeft van de berichten. Dus u 
heeft geen toegang meer tot deze berichten behalve op het toestel.  
 
 
 
 
 



DUALSIM PDA handleiding  64 

©2008 Multi Mobile™ 

Met een IMAP4 account, de mappen die u creëert en de bestanden die u schuift 
worden gekopieerd naar de e-mail server. Dus berichten zijn beschikbaar zodra u 
contact maakt met de e-mail server of u nu op het toestel of de PC werkt. De 
synchronisatie gebeurt steeds als er verbinding is met de e-mail server, nieuwe 
mappen maakt, of mappen verwijderd en de naam wijzigt als u verbonden bent.  
 
 

7.3 MMS Berichten  
Het creëren en delen van MMS berichten met uw vrienden en familie is 
gemakkelijk met het toestel. U kunt het toestel ook gebruiken om foto’s en video 
fragmenten te maken die later in een MMS bericht verzonden kunnen worden.  

MMS opzetten  
Voor het gebruik van MMS, moet je instellingen op het toestel configureren.  

MMS Beginnen  
• Klik op Start > Messaging > MMS.  

Notitie  U kunt ook direct uit de map Pictures & Videos een MMS sturen. 
Voer  

één van de volgende zaken uit:   
• Selecteer een foto van My Pictures, en klik op Menu > Send.  
In Select an account, klik op MMS.  
• Neem een foto of neem een MMS video clip op met gebruik van de 
camera en klik op Send. In Select an account, klik op MMS.  

 
Een MMS account aanmaken  

• Om u standard MMS Messaging account aan te maken klik op Start > 
Messaging > MMS.  

MMS berichten beheren  
Na het configureren van de instellingen, kunt u de MMS berichten maken en 
wijzigen.  
 
Het maken van een MMS bericht  
Het maken van MMS berichten gebeurt op een aantal schermen, waarin elk 
scherm een foto, video clip of tekst kan bevatten.  
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1. Klik op Start > Messaging > MMS.  
2. Klik op Menu > New, vul in Choose an MMS tabblad.  
3. In To, vul het telefoonnummer of e-mail adres van de ontvanger direct in, of 
klik op To, Cc, of Bcc om een telefoonnummer te kiezen uit Contacts.  
4. Voer een onderwerp in.  

5. Klik op Insert pictogram(  ) om een foto of video clip te selecteren. 
Standaard zal de My Pictures map geopend worden. Voor een andere map die 
foto’s bevat ga met de pijlen naar beneden ( ) om te zoeken naar de map.  
6. Selecteer een foto of video clip. Zodra het geselecteerd is kunt u:  

• Klik op  om alle bestanden als lijst te zien in de My Pictures map. 
• Klik op  om alle bestanden in My Pictures als kleine voorbeelden te 
zien. 
• Klik op  om het bestand te zien. 
• Klik op  om de foto of camera te activeren. 
• Klik op  om de video camera te activeren. 
• Klik op foto of video om het MMS bericht dat je aan het maken bent te 
gebruiken. 
• Druk er opnieuw op zodat het naar de My Pictures lijst gaat. 
• Klik op de kleine foto en houd deze ingedrukt om een shortcut menu te 
openen: Add to Message, Large View, File Info en Delete. Selecteer 
Add to Message voeg het toe aan het MMS bericht dat u aan het maken 
bent. Selecteer Large View om de foto op groot scherm te zien; Selecteer 
File Info om de informatie van de map te tonen; selecteer Delete om een 
foto of videoclip te verwijderen. 

7.  Voeg tekst en geluidsbestanden toe door de gebieden aan te klikken.  
8.  Klik op Send om berichten te sturen.  

 
Notitie De volgende pictogrammen dienen als shortcuts voor toepassingen op 

het MMS message screen:  
• Klik op  om het bericht te zien  
• Klik op   om naar het vorige scherm te gaan  
• Klik op   om naar het volgende scherm te gaan  
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Een MMS bericht creëren van een template  

• Klik op Menu > Template > New from Template om een bericht te 
maken met een duidelijke voorstructurering.  

Notitie  Om een bericht al seen template te bewaren, open het bericht en klik 
op Menu > Template > Save as Template.  

Van tevoren ingestelde tekst toevoegen aan een MMS bericht  
U kunt onmiddellijk tekst toevoegen aan elk scherm vanuit een lijst woorden en 
zinnen genaamd, My Text.  

• Klik op  om tekst van de My Text lijst toe te voegen.  
• Om een zin te wijzigen of verwijderen uit de My Text lijst klik op een 
woord en houd het ingedrukt, klik op Edit of Delete in het shortcut menu. 
Om een nieuwe zin te creëren in de lijst klik op New.  

 
Een audio clip toevoegen aan een MMS bericht  
U kunt audio clips aan uw MMS toevoegen. U kunt één audiofragment per 
scherm toevoegen.  

1. Klik op Insert audio. Standaard wordt de map My Sounds geopend. Om 
een andere map te openen met audio bestanden ga met de pijlen naar 
beneden om de map te openen.  
2. Selecteer een audio bestand. Indien geselecteerd kunt u:  

• Klik op  om de the audio clip af te spelen  
• Klik op  te pauzeren.  
• Klik op  om te stoppen.  
• Klik op audio direct om direct een audio bestand in een MMS bericht 
te zetten.  
• Druk er opnieuw op en zet het fragment als vervanging in de map. 
• Om een nieuwe audio clip te maken en toe te voegen aan uw MMS 
bericht klik op  om een bericht te kunnen opnemen. Selecteer 
Record om de opname te starten, en klik op Stop om de opname te 
stoppen, klik op Done zodat het bericht opgenomen wordt in uw MMS 
bericht.  

 
Antwoorden op een MMS bericht  

• Klik op Menu > Reply, kunt u Reply, of Reply all, of Forward 
gebruiken om een bericht te sturen.   

Een MMS bericht lezen  
U kunt een MMS bericht op verschillende manieren zien.  

• Gebruik de playback knoppen , , en .  
• Klik op Objects om een lijst met bestanden te zien die in het bericht 
zitten. Om het bericht op te slaan klik op Menu > Save. 
• Bekijk de schermen handmatig door met het Navigation pad er 
doorheen te bladeren.  

 
Het instellen van advanced opties voor een MMS bericht  

• Wijzig een nieuw MMS bericht en klik op Menu > Options > 
Background om een achtergrondkleur te kiezen.  
• Klik op Menu > Options > Text Layout…, u kunt kiezen voor Text 
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above, Text below, Text on the left or Text on the right om de tekst in te 
voeren.  
• Klik op Menu > Options > Send Options om de tijd van versturen, 
tijd, prioriteit en andere instellingen te wijzigen.  

 
De MMS instellingen wijzigen 
U kunt de instellingen wijzigen om de berichten goed bij te houden, berichten 
onmiddellijk terug te halen, berichten accepteren en negeren, en bijhouden of 
ze verzonden en gelezen zijn. U kunt ook een resolutie voor verzonden plaatjes 
opslaan, een bericht voor een verzendpoging afgeven en een server maken om 
de berichten te zien.  

MMS instellingen configureren  
1. Klik op Start > Messaging.  
2. Klik op Menu > Options > Accounts tabblad > MMS, voer de MMS 
Configuration informatie in. (Klik op Menu > Tools > Options > Accounts 
tabblad > MMS van een MMS lijst scherm en je kunt ook de MMS configuratie 
aan.) 
3. Selecteer één van de volgende zaken:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Retrieve messages 
immediately. Selecteer deze 
optie om nieuwe berichten te downloaden zonder dat u een bericht krijgt. 
(Typisch, verbonden met een netwerk, krijgt u een bericht als er een nieuw 
bericht is.) U kunt er ook voor kiezen om berichten te downloaden als u op 
uw netwerk thuis ingelogd bent.  
• Confirm to retrieve messages while roaming. Selecteer deze optie om 
berichten op te halen als het toestel aan het zoeken is.  
• Save sent messages. Selecteer deze optie om een kopie van de 
berichten op te slaan.  
• Allow read report. Selecteer deze optie om reports te ontvangen en 
lezen.  
• Disconnect network connection after MMS. Selecteer deze optie om 
de verbinding na het ontvangen van een MMS te verbreken. 
 Blacklist. Op dit tabblad kunt u namen aangeven waarvan je geen 
berichten wil ontvangen. 
• Servers. Op dit tabblad, kunt u een nieuwe server maken of selecteer 
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een bestaande uit een lijst om je berichten op te slaan en beheren. Door te 
drukken op Set As Default wordt een standaard server ingesteld  
• About. Kies een waarde uit de lijst om de resolutie van verzonden 
plaatjes te bepalen. Een lage resolutie zorgt voor het snel versturen van 
berichten. 

 
 
7.4 Windows Live Messenger  

Windows Live Messenger geeft alle facetten van Windows Live Messenger op 
je telefoon. Met Windows Live Messenger kun je het volgende doen:  

• Onmiddellijk berichten ontvangen en versturen.  
• Kijken welke contactpersonen online of offline zijn.  
• Je messenger status bekijken en veranderen.  
• Contactpersonen blokkeren zodat ze je status niet kunnen zien of jou 
berichten kunnen sturen.  
• Synchroniseer contacten en andere persoonlijke instellingen.  

 
Voor het gebruik van Windows Live Messenger, moet u verbonden zijn met het 
internet.  

Notitie U moet of een Microsoft .NET Passport of Hotmail account hebben om  
Windows Live Messenger te gebruiken. Als u een Hotmail.com of 
MSN.com e-mail adres heeft, gebruik dit dan. Om een paspoort te aan 
te maken kunt u naar http://www.passport.com gaan of voor een 
Hotmail account naar http://www. hotmail.com.  

Windows Live Messenger starten  
Klik op Start > Programs > Messenger.  

 

  
Windows Live Messenger screen 
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Aanmelden of afmelden  

1. Om aan te melden, klik op  op het Windows Live Messenger scherm 
en check de status voordat u gaat naar Sign in. Het aanmelden bij Messenger 
zal uw Windows Live contactpersonen toevoegen aan het telefoonboek. Volg 
de Windows Live Setup: 

• Accepteer de Windows live voorwaarden en klik op Next.  
• Voer het e-mail adres en het wachtwoord in van uw paspoort of Hotmail 
account en klik op Next. 
• Selecteer de gewenste items op het Windows Live op het Today scherm 
en klik op Next. 
• Selecteer het geen dat u wilt synchroniseren naar uw toestel en klik op 
Next. 
• Synchroniseer de contactpersonen en andere instellingen en voltooi. 
Op het Messenger lijst scherm kunt u zien welke personen online en offline 
zijn. 
 

  
Messenger list screen 

 
Notitie   Aanmelden kan enkele minuten duren afhankelijk van de snelheid van 

uw verbinding. 

Tip      Klik op Start > Programs > Windows Live, u komt op het Windows 
Live scherm. Klik op “Sign in to Windows Live” en u kunt inloggen op 
Windows Live Messenger zoals hierboven beschreven. 

2. Om af te melden, klik op het Messenger lijst scherm op Menu > Sign Out.  
U status verandert naar Offline. 

 
Toevoegen of verwijderen van contactpersonen  

• Om een contact toe te voegen, klik op Menu > Add new Contact, en 
volg de instructies op het scherm.  
• Om een contact te verwijderen, klik op de naam en houd deze vast, klik 
op Contact options > Remove Contact.  
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Een onmiddellijk bericht versturen  

1. Selecteer een contact die online is en die u een bericht wilt sturen. Klik op 
Send IM.  
2. Wijzig u bericht in het tekstgebied en klik op Menu > Send.  

 
Tip  Om snel een bekende zin toe te voegen klik op Menu > My Text en 

selecteer een zin uit de lijst.  

Contacten blokkeren of deblokkeren  
• Om een contact te blokkeren uit uw Live Messenge zodat deze uw status 
niet kunnen zien klik op Menu > Contact options > Block contact.  
• Om contacten te deblokkeren klik op Menu > Contact options > Block 
contact. 
 

Uw Messenger status wijzigen  
Op het Messenger lijst scherm klik op Menu > Change status en u kunt de 
volgende statussen selecteren: Online, Busy, Be right back, Away, In a call, 
Out to lunch en Appear offline.  
 

Uw Messenger Profiel veranderen  
Op het Messenger lijst scherm klik op Menu > Change appearance en u kunt 
daar veranderen Display name, Personal message, en Display picture. Klik 
op Done om de veranderingen op te slaan. 
 

Switchen tussen Windows Live en Messenger 
Op het Messenger lijst scherm klik op Menu > Windows Live om het 
Windows Live scherm te openen. Klik op Messenger op het midden van het 
scherm om terug te keren naar het Messenger lijst scherm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Windows Live options instellen 

Op het Windows Live scherm klik op 
Menu en u kunt de opties als volgt 
instellen: 

• Options: U kunt de opties 
instellen in verband met Home 
screen opties, Sync opties, 
enzovoort.  
• Account Options: U kunt het 
wachtwoord verwijderen en van 
account switchen.  
• About: Gebruik dit om de 
informatie van Windows Live te 
krijgen en de Help functie te 
gebruiken.  
  

 
 
 
 

Windows Live screen 



DUALSIM PDA handleiding  71 

©2008 Multi Mobile™ 

7.5 Agenda 
Gebruik Calendar om afspraken te beheren, inclusief vergaderingen of andere 
evenementen. U afspraken voor de dag kunnen op het Today scherm staan. Als u 
Outlook op uw PC gebruikt kunt u afspraken tussen uw toestel en de PC 
synchroniseren. U kunt ook de Kalender een herinneringstoon of licht laten zien.  
Er zijn verschillende manieren om te kijken naar de Kalender (Dag, Week, Maand, 
Jaar, en Agenda). Om de details van een afspraak te zien klik op de afspraak.  
 
Een afspraak maken  

1. Klik op Start > Calendar.  
2. Klik op Menu > New Appointment.  
3. Geef de afspraak een naam, een aanvangs- en eindtijd.  
4. Om een evenement wat een hele dag duurt in te plannen, klik op All Day 
box, en selecteer Yes.  
5. Zodra voltooid klik op OK en ga terug naar de Calender.  

 
Notities  Evenementen van een hele dag blokkeren de Calender niet ze 

verschijnen als spandoeken boven de Kalender. Om een afspraak 
weg te halen klik op Menu > Delete Appointment .  

Tip  Om de tijd automatisch in de Day view op te nemen, klik op het 
tijdfunctie voor de nieuwe afspraak en klik op Menu > New 
Appointment.  

 
Een vergadering aanvragen  
Gebruik de Kalendar om vergaderingen te regelen via e-mail met contacten die 
Outlook of Outlook Mobiel gebruiken.  

1. Klik op Start > Calendar.  
2. Creëer een nieuwe afspraak, of open een bestaande en klik op Edit.  
3. Klik op Attendees.  
4. Klik op de naam van het contact dat je wil uitnodigen.  
5. Om iedereen individueel uit te nodigen, klik op Add en selecteer een 
naam.  
6. Klik op OK.  
7. De vergaderwens wordt naar de anderen gestuurd zodra u het toestel 
synchroniseert met het toestel.  

 
Notitie Zodra contacten uw vergaderwens accepteren, wordt de vergadering 

automatisch toegevoegd aan hun kalender. Zodra hun antwoord terug 
wordt gestuurd naar u zal uw kalender ook bijgewerkt worden.  

Een standaard herinnering voor alle nieuwe afspraken instellen  
U kunt een herinnering automatisch aan hebben staan voor alle nieuwe 
afspraken.  

1. Klik op Start > Calendar.  
2. Klik op Menu > Tools > Options > Appointments tabblad.  
3. Selecteer Set reminders for new items.  
4. Stel de tijd in waarop u herinnerd wil worden.  
5. Klik op OK om terug te gaan naar de Kalender. 
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7.6 Contactpersonen 
Contacts (Contactpersonen) is uw adresboek en de informatie van mensen en 
zaken waar u zaken mee doet. Gebruik Contacts om telefoonnummers, e-mail 
adressen, adressen en andere informatie die relevant is, zoals verjaardagen, of 
vieringen, op te slaan. Daarnaast kunt u ook een foto of geluid aan het contact 
toevoegen.  
Vanuit de lijst met contacten,kun je snel communiceren met mensen. Klik op een 
contact in de lijst voor een samenvatting van de informatie, te bellen of een 
bericht te sturen.  
Als u Outlook op uw PC gebruikt, kunt u contacten synchroniseren tussen uw 
toestel en uw PC.  
 
Een contact creëren  

1. Klik op Start > Contacts.  
2. Klik op New en selecteer een contact type om informatie toe te voegen.  
3. Zodra voltooid, klik op OK.  

 
Tips Als iemand u belt of een bericht stuurt die niet in je lijst van contacten 

staat, kunt u een contact maken vanuit Call History, of van het 
bericht door te klikken op Menu > Save to Contacts. In de lijst met 
contacten, kunt u een foto of geluid aan het contact toevoegen.  

 
Informatie veranderen  

1. Klik op Start > Contacts.  
2. Klik op het contact.  
3. Klik op Menu > Edit en voer de veranderingen in.  
4. Zodra voltooid, klik op OK.  

 
Werken met een lijst van contacten  
Er zijn verschillende manieren om een lijst van contacten aan te passen en 
ermee te werken. Hier zijn een paar tips:  

1. Klik op Start > Contacts.  
2. In de contactenlijst, probeer één van de volgende acties:  

• In Name view, kun je een contact zoeken door een naam of nummer in te 
voeren mbv een alfabetische lijst. Ga naar Name view, klik op Menu > 
View By > Name.  
• Om een samenvatting van de informatie over een contact te zien, klik op 
het contact om te bellen of een bericht te sturen.  
• Om een lijst te zien van beschikbare acties voor een contact klik op het 
contact en houd dit vast.  
• Om een lijst van contacten te zien die werken bij hetzelfde bedrijf, klik op 
Menu > View By > Company. Klik op de bedrijfsnaam.  

 
Een contact vinden  
Er zijn verschillende manieren om een contact te vinden uit een lijst.  

1. Klik op Start > Contacts.  
2. Zo niet in Name View, klik op Menu > View By > Name.  
3. Voer één van de volgende acties uit:  

• Begin een naam of nummer in te voeren in de aangegeven tekst box 
totdat het contact verschijnt. Om alle contacten te tonen, ga op de tekst 
box staan en haal de tekst eruit, of klik op de pijl rechts van de tekst box. 
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• Gebruik de alfabetische index die bovenaan de lijst met contacten staat.  
• Filter de lijst met categorieën. In de contact lijst, klik op Menu > Filter. 
Klik op een categorie die aan een contact gehangen is. Om alle contacten 
te zien klik op All Contacts. 

 
7.7 Taken  

Gebruik Tasks om te onthouden wat u nog moet doen. Een taak kan éénmalig 
zijn of terugkerend. U kunt herinneringen instellen voor uw taken en ze 
organiseren in categorieën. U taken staan in een taaklijst. Taken die over tijd zijn 
worden in rood getoond   

Een taak creëren  
1. Klik op Start > Programs > Tasks.  
2. Klik op New Task, voer een onderwerp in , en vul de informatie zoals 
begintijd en wanneer het af moet zijn, de prioriteit etc.  
3. Zodra voltooid, klik op OK.  

 
Tip U kunt gemakkelijk een korte nog uit te voeren type taak maken. Klik 

op Tap here to add a new task box, voer een onderwerp in, en klik op 
ENTER. Als de taak niet beschikbaar is klik op Menu > Options en 
selecteer de Show Tasks entry bar.  

De prioriteit van een taak veranderen  
Sorteer de taken op prioriteit, u moet een prioriteiten niveau voor elke taak 
invullen.  

1. Klik op Start > Programs > Tasks.  
2. Klik op de taak waarvoor je de prioriteit wil veranderen.  
3. Klik op Edit en in de Priority box, selecteer een prioriteiten niveau.  
4. Klik op OK om terug te keren naar de takenlijst.  
 

Notitie   Alle taken krijgen standaard een Normale Prioriteit.  
 

Een standaard herinneringen voor alle taken instellen  
U kunt een herinnering automatisch aan een nieuwe taak hangen:  

1. Klik op Start > Programs > Tasks.  
2. Klik op Menu > Options.  
3. Selecteer Set reminders for new items.  
4. Klik op OK om terug te keren naar de takenlijst.  

 
Notitie  De nieuwe taak moet een einddatum hebben om de herinnering 

effectief te laten zijn.  

De begin en einddata tonen in de lijst met taken  
1. Klik op Start > Programs > Tasks.  
2. Klik op Menu > Options.  
3. Selecteer  Show start and due dates.  
4. Klik op OK.  

 
 
 
 
 



DUALSIM PDA handleiding  74 

©2008 Multi Mobile™ 

Een taak vinden  
Op een lange takenlijst kunt u een subgroep tonen die u specifiek selecteert.  

1. Klik op Start > Programs > Tasks.  
2. In de takenlijst, voer één van de volgende taken uit:  

• Sorteer de lijst. Klik op Menu > Sort by, en geef de sorteeroptie in.  
• Filter de lijst per categorie. Klik op Menu > Filter, en klik op de categorie 
tonen die u wil.  

 
Tip  Om verder filters toe te passen, klik op Menu > Filter > Active Tasks 

of Completed Tasks.  
 
7.8 Notities  

Met de toepassing Notes (Notities) kunt u snel ideeën, notities en gedachten 
vasteleggen. U kunt  een notitie maken met een geschreven en getypte tekst, 
tekening en opnamen. U kunt notities ook delen met anderen via e-mail en 
synchronisatie.  

Als u documenten met geavanceerde opmaak of sjablonen wilt maken, zoals 
ijsten met opsommingstekens en tabbladen, gebruikt u 
tekstverwerkingssoftware die special op uw toestel is ontwikkeld.  

De standaardinstellingen om notities te maken 
Als je vaak tekeningen aan je notities toevoegt, is het nuttig om Writing in te 
stellen als de standaard invoer methode. Als je liever getypte tekst hebt, 
selecteer Typing.  

1. Klik op Start > Programs > Notes.  
2. In de lijst van notities, klik op Menu > Options.  
3. In de Default mode box, klik op één van de onderstaande:  

• Writing om handgeschreven tekst en tekeningen in te voeren.  
• Typing om getypte tekst in te voeren.  

4. Klik op OK.  
 

Een notitie makenn  
1. Klik op Start > Programs > Notes. In de notitielijst, klik op New.  
2. Klik op de Input Selector pijl naast het Input Method pictogram op het menu 
selecteer de gewenste input methode, en voer de tekst in.  
3. Als de Input Selector pijl niet te zien is, klik op de Input Method pictogram.  
4. Zodra voltooid, klik op OK om terug te keren naar de notitielijst.  
 

Notities Om een handgeschreven tekst te selecteren klik erop en houd het 
vast. Zodra de punten verschijnen, sleep het snel over het 
geschreven stuk voordat de punten een complete cirkel vormen.  
Als een letter afwijkt van de drie lijnenregel wordt het als een 
tekening gezien. 

  
Tekenen in een notitie  

1. Klik op Start > Programs > Notes.  
2. In de notitielijst, klik op New.  
3. Om te tekenen op het scherm, gebruik de stylus  
4. Een selectie verschijnt rond uw tekening.  
5. Klik op OK om terug te keren naar de notitielijst.  
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Tekenen op het scherm 

 
Notitie   Klik op de tekening en houd even vast om een tekening te selecteren. 

Als u de stylus van het scherm haalt is de tekening geselecteerd  
 

Een stem opnemen 
U kan een stand-alone opname opnemen (stem notitie) of u kunt een opname 
toevoegen aan een notitie.  
Een stem notitie opnemen 

1. Klik op Start > Programs > Notes.  
2. Voer één van de volgende acties uit:  

• Om een stand-alone opname op te nemen, neem op vanuit de notitielijst.  
• Om een opname aan een notitie toe te voegen, creëer of open een 
notitie.  

3. Indien u geen Opname toolbar ziet, klik op Menu > View Recording 
Toolbar.  
4. Klik op het opname pictogram (  ) om de opname te beginnen. 
5. Houd de microfoon van het toestel dicht bij je mond of andere bron van 
geluid.  
6. Klik op het stop pictogram (  ) als de opname voltooid is.  
7. Indien u een opname aan een notitie toevoegt, klik op OK om naar de lijst 
van notities terug te gaan zodra je klaar bent.  
 
8. Een pictogram zal verschijnen in de notitie als er in een notitie opgenomen 
wordt.  
9. De opname zal verschijnen in de notitielijst als het een stand alone 
recording is. 
  

Tip Om snel iets op te nemen, klik op de Record knop. Als u de beep hoort, 
begint de opname. Laat de knop los als u klaar bent. 

  
Het fomat van de opname veranderen  

1. Klik op Start > Settings > Personal tabblad > Input.  
2. Klik op het Options tabblad, selecteer het format dat u wilt gebruiken in de 
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Voice recording format list.  
3. Klik op OK.  

 
Notitie Opname formats kunnen ook binnen Notities veranderd worden. In de 

notitielijst, klik op de Menu > Options > Global Input Options link 
(onderaan de pagina) > Options tabblad.  
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Hoofdstuk 8 
 

Het ervaren van de Multimedia  

8.1 Camera  
 
8.2 Pictures & Video’s (Afbeeldingen en Video’s)  
 
8.3 Windows Media Player  
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8.1 Camera 
Uw toestel is uitgerust met een digitale camera die foto’s kan maken en 
video-opnamen kan maken. 

 
View Screen 

 
Beginnen met de camera  

• Klik op Start > Programs > Camera; of  
• Klik op de Camera knop op de zijkant van je toestel.  

.  
Notitie    Het scherm kan alleen de foto’s in landscape laten zien. 

Het maken van foto’s  
Met de functies die helpen met het maken van foto’s zoals Photo, Shutter, en 
Burst, kun je foto’s maken. In het midden van het scherm kunt u het beeld zien 
dat de camera ziet. Om de foto te maken, klik op de camera knop of de actie 
knop op het Navigation pad. U hoort een foto geluid en de foto wordt 
opgeslagen. De foto wordt opgeslagen als JPG formaat.  

 
 

 
 

1. Mode: Druk erop om de camera aan te zetter (Foto of Video). Dit is de foto 
modus. 
2. Environment: Druk erop om de verschillende kleurcorrecties voor de 

1

2

3

4

5 
 
6 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

9 
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camera te selecteren, zodat het goed correspondeert met het licht.  
3. Picture Size: Toont de grootte van de foto. 
4. Setting: Druk erop om het instellingen scherm te openen. Je kunt Frame en 
andere instellingen veranderen (Zie “Camera Instelling” voor meer details).  
5. Shutter icon: Geeft de sluitertijd aan.  
6. Exit: Druk erop om de camera modus te verlaten. 
7. Burst: Toont dat de Burst camera aan staat. 
8. Zoom: U kunt de zoom instellen aan de hand van de grootte van de foto. 
Een foto met de grootte 1600 x 1200 kan niet gezoomd worden.   
9. Brightness: Je kunt de juiste helderheid voor het beschikbare licht instellen.  

 
Tip      Als u “Preview after capture” inschakelt in advanced, toont het 

meteen de foto na het nemen en kunt u kiezen om de foto op te slaan 
of te verwijderen. Als u “Preview after capture”, uitschakelt wordt de 
foto meteen opgeslagen. 

Het gebruik van de video  
Vanuit het camera scherm, klik op het video pictogram links boven. Het 
pictogram verandert in een videocamera. Dit geeft aan dat de video gebruikt 
kan worden. Om op te nemen klik op de Camera knop aan de zijkant van de 
camera of op het  Navigation pad. Onderaan het scherm ziet u de tijdbalk en 
een rode knop met “REC” rechts onder in het scherm. Dit geeft aan dat u aan 
het opnemen bent. Om te stoppen drukt u op de camera knop of de knop 
midden op het Navigation pad en de video wordt opgenomen. De video wordt 
standaard opgeslagen als MP4 formaat. 
De maximum lengte van de video hangt af van de beschikbare ruimte op het 
geheugen van het toestel of de geheugenkaart. 
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Camera instellingen 
Klik op het pictogram Setting op het scherm en het Setting scherm zal openen. 
Er staan een aantal toepassingen op het Camera scherm. Deze stellen u in staat 
om te wisselen tussen foto’s en video, een timer instellen om een foto te maken of 
een video op te nemen, het opslaan op het toestel of de geheugenkaart, de 
helderheid aanpassen, het kiezen van kleur, zwart-wit, of oud etc. Neem de tijd 
om met al deze toepassingen goed uit de voeten te kunnen. De toepassingen op 
het instellingen scherm van de foto modus zijn de volgende:  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De toepassingen pictogrammen op het videoscherm zijn de volgende: 
Er zijn drie pictogrammen verschillend van de pictogrammen op de foto modus. 

 

 
 
 
 

1. Capture Mode: Toont de opname modus(Foto of Video). 
2. Shutter: Stelt de sluitertijd in (5s, of 10s, of 15s, of Uit).  
3. Burst: Maakt een aantal foto’s achter elkaar (9, of 18, of Uit).  
4. Frame: Druk erop om een frame te selecteren.  
5. Effect: U kunt een effect toevoegen aan de foto of video. 
6. Environment: Hier vindt u de verschillende instellingen om de kleur te 
corrigeren en voor het beste resultaat met het huidige licht. 

11  12   13

1   2    3    4   5     6    7   8    9   10 
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7. Adjust: Klik op om het adjust scherm te openen, hier kunt u het contrast, de 
scherpte en de verzadiging selecteren. 
8. Advanced: Klik op om het advanced instellingen scherm te openen waar u 
de plaats van bewaren kunt bepalen en de resolutie voor de maat van de foto.  
9. Album: Klik op launch the Pictures en Videos om ze te zien in een 
fotoalbum.  
10. About: Klik op om de informatie over de camera te zien.  
11. Video Mode: Toont de lengte van een video. 
12. Video Length: Klik op om de lengte van de video in te stellen (5s, of 10s, 
of 15f, of ongelimiteerd).  
13. Audio: Selecteer om het geluid aan of uit te zetten tijdens het opnemen 
van een video  

 
Micro Modus 
Achterop het toestel kunt u de zoom aanpassen (aangegeven op het plaatje) 
om te kiezen voor Micro modus voor close up foto’s & voor gebruik de 
“WorldCard Mobile” visitekaart herkenning (bloem pictogram – links selectie), of 
op normaal voor normale foto’s & video (heuvel pictogram – rechts selectie). 

 
Locatie om Foto’s en Video’s op te slaan 
Alle foto’s en video bestanden opgenomen met dit toestel worden in het 
geheugen bewaard. U kunt ze ook bewaren op een MicrSD kaart. 
Om dit te doen: 

1. Wees er zeker van dat eenMicro SD card goed geïnstalleerd is; 
2. Zet de Camera aan en open het Advanced scherm. 
3. Kies voor de Save As en kies telefoon of geheugenkaart 
 

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van de camera 
Vingerafdrukken of vet op de lens kunnen problemen veroorzaken met het 
nemen van heldere foto’s. Met een doekje dient de lens schoongemaakt 
worden. 
Houd u telefoon stil tijdens het maken van foto’s. Hou de camera zo stil mogelijk 
terwijl u foto’s neemt. Het bewegen kan onscherpe foto’s opleveren. 

 
De camera sluiten  

• Klik op het pictogram ( ) op het scherm of klik op OK om de camera direct 
af te sluiten.  

 
8.2 Pictures & Video’s (Afbeeldingen en video’s)  

Het Pictures and Videos programma verzamelt, organiseert, en sorteert 
beelden en video clips in de volgende formaten op je telefoon. 

Bestands Type  Bestands formaten 

Foto  *.jpg, *.gif, *.png, *.bmp 
Video  *.Mp4 , *.3gp 

 
U kunt de foto’s als een slide show zien, stralen, en ze verzenden via MMS 
of e-mail, ze aanpassen, of ze instellen als achtergrond op het Today 
screen.  
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Het kopiëren van foto’s en videoclips naar uw telefoon  

Je kunt de foto’s van uw PC kopiëren en bekijken op uw telefoon.  

• Kopieer de foto’s van uw PC op een geheugenkaart naar de My Pictures map, 
op uw toestel. Voor meer informatie over het kopiëren van bestanden zie 
ActiveSync Help op uw PC.  

 
Notitie U kunt ook foto’s kopiëren van uw PC naar het toestel met het 

gebruik van een Memory Card. Stop de geheugenkaart in het slot 
van het toestel en kopieer de foto’s naar een map die daarvoor 
gecreëerd is.  

Foto’s bekijken  
1. Klik op Start > Programs > Pictures & Videos. De beelden in de My 
Pictures map verschijnen standaard als kleine foto’s.  
2. Selecteer een foto en klik op View. Als u de foto niet kunt vinden in de 
standaard My Pictures map, gebruik de pijl naar beneden om een andere map 
te openen.  

 

  
 

Video’s met geluid afspelen  
1. Klik op Start > Programs > Pictures & Videos. Het videobestand in My 

Videos map verschijnt standaard als kleine foto, met het pictogram ( ).  
2. Selecteer een videobestand en klik op de foto om het af te spleen met de 
Windows Media Player.  

 
Slide shows bekijken 
U kunt uw foto’s als een slide show bekijken op uw toestel. Foto’s verschijnen op 
het hele scherm en blijven 5-seconden staan voor de volgende foto komt.  

1. Klik op Start > Programs > Pictures & Videos.  
2. Klik op Menu > Play Slide Show.  

 



DUALSIM PDA handleiding  83 

©2008 Multi Mobile™ 

Notitie U kunt specificeren dat foto’s op een schaal weergegeven worden 
die de ideale kwaliteit weergeeft. Klik op Menu > Options, 
vervolgens klikt u op Portrait Pictures of Landscape Pictures op 
het Slide Show tabblad.  

Klik op het scherm om de toepassingen voor de Slide Show te laten verschijnen, 
die u kunt gebruiken om de slideshow te stoppen of pauzeren, het beeld te 
draaien en nog veel meer. Klik op Navigation rechts of links om voorwaarts en 
achterwaarts door de foto’s heen te gaan.  

Foto’s en video clips sorteren  
Als u een groot aantal foto’s en video clips op uw telefoon heeft opgeslagen is 
het wijs om ze te sorteren op naam, datum en grootte om ze snel terug te 
vinden. 

1. Klik op Start > Programs > Pictures & Videos.  
2. Klik op Sort By lijst (standaard ingedeeld op Date), en selecteer een item.  

 
Een foto of video clip verwijderen 
Voer één van de volgende zaken uit om een video clip of foto te verwijderen:  

• Selecteer een foto of video clip op het Pictures & Videos scherm, en klik 
op Menu > Delete. Klik op Yes om het verwijderen te bevestigen.  
• Klik op de foto die u wil verwijderen en houd deze vast, en klik op Delete.  

 
Een foto of video clip aanpassen  
U kunt een foto draaien, kleiner maken en de helderheid aanpassen en het 
kleurencontrast aanpassen.  

1. Klik op Start > Programs > Pictures & Videos.  
2. Klik op de foto die je wil aanpassen.  
3. Klik op Menu > Edit, en voer één van de volgende zaken uit:  

• Een foto kleiner maken, druk Menu > Crop. Selecteer het gebied en 
verklein het .  
• Pas de helderheid aan het kleurencontrast door te klikken op Menu > 
AutoCorrect.  

 
Notitie  Een aanpassing ongedaan maken kunt u doen door Menu > Undo. 

Om alle aanpassingen van een foto ongedaan te maken, klik op 
Revert to Saved.  

Een foto instellen als achtergrond op het Today scherm  
U kunt een foto gebruiken als achtergrond op het Today scherm.  

1. Klik op Start > Programs > Pictures & Videos.  
2. Selecteer de foto die als achtergrond gebruikt moet worden.  
3. Klik op Menu > Set as Today Background.  
4. In Transparency level, pas hier aan of de foto meer of minder transparant 
moet zijn.  
5. Klik op OK.  
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Foto’s en video clips via e-mail verzenden 
U kunt foto’s en videoclips naar andere apparaten sturen via e-mail.  

1. Op de eerste plaats, stel Messaging in om berichten te ontvangen en 
versturen.  
2. Vanuit dit programma, selecteer een item wat je wil zenden.  
3. Klik op Menu > Send, en selecteer één programma ( Outlook E-mail of 
MMS) om bijlagen mee te zenden.  
4. Een nieuw bericht wordt gemaakt inclusief de bijlage.  
5. Voer de naam van de ontvanger in en het onderwerp, en klik op Send. De 
volgende keer dat u het toestel synchroniseert wordt het bericht verzonden. 

 
Notitie  Foto’s en video clip worden automatisch bewaard voordat ze 

gestuurd worden.  
 

Een foto versturen  
U kun teen foto naar familie of vrienden versturen via Bluetooth.  

1. Klik op Start > Programs > Pictures & Videos.  
2. Selecteer de foto die u wilt versturen.  
3. Klik op Menu > Beam.  
4. Selecteer een toestel om de foto te versturen.  
5. Klik op OK.  

 
Foto’s aan contactpersonen verbinden  
U kunt een foto aan een contactpersoon verbinden om deze persoon gemakkelijk 
te herkennen  

1. Klik op Start > Programs > Pictures & Videos.  
2. Selecteer de foto die verbonden moet worden.  
3. Klik op Menu > Save to Contact.  
4. Klik op de contactpersoon, of navigeer en klik op Select om de 
contactpersoon uit de lijst te kiezen.  

 
Het gebruik van advanced opties  

1. Klik op Start > Programs > Pictures & Videos.  
2. Selecteer de foto waarvoor instellingen gebruikt moeten worden. 
3. Klik op Menu > Options. Het Options scherm verschijnt zo:  

• Veranderen de grootte van de foto om deze snel te versturen.  
• Configureer de instellingen tijdens een slide show en activeer de 
achtergrond functies.  
• Configureer camera en video instellingen op je toestel.  

 
8.3 Windows Media Player  

U kunt gebruik maken van de Microsoft Windows Media Player 10 Mobile van het 
toestel om digitale audio en video bestanden af te spelen die opgeslagen zijn op 
het toestel of op een netwerk of Site. De formaten die worden ondersteund door 
deze versie van Windows Media Player zijn: 

 
Bestanden en Formaten die ondersteund worden  Bestand Extenties 

Video   
• Windows Media Video  *.wmv, *.asf  
• MPEG4 Simple Profile  *.mp4  
• H.263  *.3gp  
• Motion JPEG  *.avi  
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Audio   
• Windows Media Audio  *.wma  
• MP3  *.mp3  
• MIDI  *.mid, *.midi, *.rmi  
• AMR Narrow Band  *.amr  
 

De controle knoppen  
De volgende controleknoppen zitten op de Windows Media Player. 

Deze knop  Doet dit  Deze knop  Doet dit 

 Een bestand afspelen.   Het volume verhogen.  

 Pauzeren.   Het volume verlagen. 

 
Deze knop  Doet dit  Deze knop  Doet dit  

 
Ga naar het begin van het 
huidige bestand of naar 
het vorige bestand 

 Zet het geluid uit.  

 
Ga naar het volgende 
bestand.   

Afspelen op volledig 
scherm.  

 
De voortgang van het 
afspelen beïnvloeden.   

Toont een website met 
muziek en video’s om aft 
e spelen.  

 
Notitie  Als u toestel hardware ondersteunt kunt u terugspoelen en 

vooruitspoelen door de Links/Rechts controle knoppen in te druken.  

Over de schermen en menu’s  
Windows Media Player heeft drie belangrijke schermen:  

• Playback screen. Het standard scherm dat de controleknoppen laat zien 
(zoals  Play, Pause, Next, Previous, en Volume), Het album scherm, en 
het videoscherm. U kunt de verschijning van dit toestel veranderen door 
een andere layout te kiezen.  
• Now Playing screen. Het scherm dat de Now Playing lijst laat zien. Deze 
speciale lijst geeft aan wat op dit moment speelt en bestanden die in de 
wachtrij staan.  
 
• Library screen. Het scherm dat u snel de audio, video en playlists laat 
vinden. Het bevat categorieën zoals My Music, My video, My TV, en My 
Playlist.   

 
Onder aan het scherm staat het woord Menu. De toepassingen onder dit menu 
veranderen van scherm tot scherm.  
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Scherm om terug te spoelen  
Bij het bekijken van het Playback scherm, ziet u de volgende zaken op het 
Menu. 

Deze knop  Doet dit 

Library  Toont de bibliotheek waaruit bestanden gekozen kunnen worden.  
Play/Pause  Afspelen of pauzeren.  
Stop  Stop.  

Shuffle/ Repeat Speel de items af uit de Now Playing playlist in willekeurige volgorde, achter 
elkaar. 

Full Screen  Afspelen op volledig scherm. 

Options  Aanpassen van verschillende Windows Media Player opties, inclusief 
Playback, Video, Network, Library, skin, en hardware knoppen.  

Properties  Toon de informatie over het item dat nu wordt afgespeeld.  

About  Toon de informatie over Windows Media Player, zoals het versie nummer.  

  

Het Now Playing scherm 
Bij het bekijken van het Now Playing screen, ziet u de volgende zaken op het 
Menu.  

Deze knop  Doet dit 
Library  Toont de bibliotheek waaruit bestanden gekozen kunnen worden. 
Move Up/ Down  Ga naar boven en beneden door de playlist.  
Remove from Playlist  Verwijder het geselecteerde item uit de playlist.  

Shuffle/ Repeat Speel de items af in de Now Playing playlist in willekeurige volgorde/ 
achter elkaar. 

Save Playlist  Sla de playlist op.  
Clear Now Playing  Verwijder alle items uit de Now Playing playlist.  

Error Details  Toon de fouten in verband met het geselecteerde item (een uitroepteken 
verschijnt voor het item, die informatie zit achter het uitroepteken). 

Properties  Toon de informatie over het geselecteerde item.  
 
Library scherm  
Bij het bekijken van het Library scherm, ziet u de volgende zaken op het Menu. 

This command  Doet dit  
Queue Up  Voeg het geselecteerde item toe onder aan de (Now Playing) playlist.  
Delete from Library  Verwijder het item uit de library.  
Now Playing  Toon het Now Playing scherm.  
Library  Toon het Library scherm om een bestand te selecteren.  

Update Library Voeg nieuwe items toe aan de Library door het geheugen of de 
geheugenkaart te doorzoeken. 

Open File  Vind en speel bestanden af die op het toestel opgeslagen zijn maar niet in de 
Library. 

Open URL  Speel een bestand af op een netwerk, zoals het internet.  
Properties  Toon de informatie over het geselecteerde bestand.  
 

Over licenties en beschermde bestanden  
Sommige inhouden (zoals digitale media bestanden gedownload van het Internet, 
CD nummers, en video’s) hebben licenties die moeten voorkomen dat ze illegaal 
gedistribueerd worden en gedeeld. Licenties worden gecreëerd en beheerd door 
digitale rechten (DRM) wat inhoudt dat er technologische snufjes zijn om het 
kopiëren te voorkomen. Sommige licenties kunnen het afspelen van gekopieerde 
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bestanden voorkomen. Bestanden die een licentie hebben worden “protected 
files” genoemd.  

Als je een bestand van je PC naar het toestel wil kopiëren, gebruik de desktop 
Player om het bestand te synchroniseren op je toestel. (in plaats van het bestand 
uit een map op u PC te slepen naar een map op het toestel). De licentie wordt 
samen met het bestand gekopieerd. Voor meer informatie over het 
synchroniseren van bestanden op je toestel en andere apparaten, bekijk desktop 
Player Help.  
 

Notitie  U kunt de status van bescherming voor een bestand zien door de 
bestand properties te bekijken ( klik op Menu > Properties).  
 

Bestanden afspelen op je toestel  
Gebruik de bibliotheek om liedjes, video’s en playlists te vinden die op het 
toestel staan of op de geheugenkaart.  

1. Als het niet op het Library scherm staat, klik op Menu > Library.  
2. Op het Library scherm, klik op de Library pijl (top van het scherm), klik op de 
library die je wil gebruiken (bijvoorbeeld, My Device of Storage Card).  
3. Klik op een categorie (bijvoorbeeld, My Music of My Playlists), klik op een 
bestand en houd het ingedrukt om het af te spelen (zoals een lied, album, of 
artiest), klik op Play.  
 

 
Notitie Om een bestand af te spleen dat op je toestel staat maar niet in de 

library, ga naar het Library scherm en klik op Menu > Open File. Klik  
op het item dat je wil afspelen en houd het vast (zoals een bestand 
of map), en dan klik op Play.  

Speel een item af op een netwerk  
Gebruik het Open URL commando om een muzieknummer of video af te 
draaien die op een server of het internet staat.  

1. Indien u niet op het Playback scherm bent, klik op OK om het huidige 
scherm te sluiten en het Playback scherm te openen.  
2. Klik op Menu > Open URL.  
3. Voer één van de volgende zaken uit:  

• In de URL box, voer een netwerk adres in.  
• In de History box, klik op een URL die je van te voren gebruikt hebt.  

 
Notitie Om een item op een netwerk af te spelen, moet u verbonden zijn 

met een netwerk. Voor meer informatie over het creëren van een 
verbinding tussen uw toestel en een netwerk zie Connecties Help op 
je toestel.  

 
Het kopiëren van bestanden naar je toestel  
Gebruik de laatste versie van de desktop Player (Windows Media Player 10 of 
nieuwer) om digitale media bestanden te synchroniseren met je toestel (in plaats 
van een map van je PC naar een map op je toestel te slepen). Het gebruik van de 
desktop Player verzekert dat licenties meegekopieerd worden.  
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Synchroniseer de bestanden naar een geheugenkaart in je toestel en niet naar 
een geheugenkaart lezer. Daarnaast moet u niet de interne opslagplaats (RAM) 
synchroniseren in je toestel. Voor meer informatie over synchronisatie van 
bestanden naar mobiele bestanden, zie desktop Player Help op uw PC.  

Notitie Audio bestanden zullen sneller gekopieerd worden als de desktop 
Player is configureerd om automatisch de kwaliteit van de audio 
bestanden aan te passen die gekopieerd worden naar het toestel. 
Voor meer informatie, zie de desktop Player Help op uw PC.  

Toegankelijkheid voor mensen met een handicap  
Microsoft is toegewijd om haar producten en services gemakkelijker te maken 
voor één iedereen. Veel toegankelijkheidskenmerken zijn ingebouwd in Microsoft 
producten, inclusief kenmerken voor individuen die moeilijk kunnen typen of een 
muis kunnen gebruiken, zij die blind zijn of slecht kunnen zien, of die doof zijn en 
slecht-horend. Voor meer informatie over de volgende onderwerpen zie 
Accessibility sectie van de Microsoft Web site (eng) 
(http://www.microsoft.com/enable/default.aspx).  

• Accessibility in Microsoft Windows  
• Adjusting Microsoft products for people with accessibility needs  
• Free step-by-step tutorials  
• Microsoft documentation in alternative formats  
• Assistive technology for Windows  
• Customer service for people who are deaf or hard-of-hearing  

 
 

Notitie De informatie in deze sectie geldt voor gebruikers die Microsoft 
products in de Verenigde Staten gebruiken. Als u dit product buiten 
de Verenigde Staten heeft gekocht, kunt u via de site van Microsoft 
(http://www.microsoft.com) een lokaal adres vinden waar u 
contact mee kunt opnemen zodra u vragen heeft over het product en 
de services.  

Problemen oplossen  
Als u een probleem tegenkomt terwijl u de Windows Media Player gebruikt, 
kunnen verschillende hulpbronnen helpen het probleem te verhelpen.  
Voor meer informatie, zie het Probleem oplossen Windows Media Player Mobile 
pagina op de Microsoft Web site (http://www.microsoft.com/ 
windows/windowsmedia/player/windowsmobile/troubleshooting. aspx).  
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Hoofdstuk 9 
 

Andere toepassingen gebruiken 

9.1 Microsoft Office Mobile 
  
9.2 MIDlet Manager  
 
9.3 Contact Manager  
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9.1 Microsoft Office Mobile  
Klik op Start > Office Mobile om het Office Mobile te openen waarin u vindt; 
Word Mobile, Excel Mobile en PowerPoint Mobile.  

 
Notitie    Office Mobile ondersteunt niet alle toepassingen van Microsoft 

Word. Er zijn dus niet ondersteunde inhouden zoals de achtergrond 
van Word Mobile, commentaar voor de cellen in Excel Mobile en het 
veranderen van slides in Powerpoint Mobile. In Office Mobile klik op 
Start > Help om een complete lijst te zien van de elementen die 
niet ondersteund worden.  

 
Word Mobile  
Word Mobile is een gestroomlijnde versie van Microsoft Word. Word 
documenten gecreëerd op de PC kunnen worden geopend en veranderd op het 
toestel. U kunt ook documenten en voorbeelden aanpassen en openen in Word 
Mobile en ze bewaren als *.doc, *.rtf, *.txt, en *.dot bestanden.  
 
U kunt maar één document tegelijk openen. Als u een tweede document opent 
wordt het eerste opgeslagen en gesloten.  
 
Een nieuw gecreëerd document wordt automatisch genoemd als de eerste 
woorden in het document als het wordt opgeslagen. Daarna wordt het geplaatst 
in de Word Mobile document lijst. U kunt gemakkelijk de naam veranderen en het 
verplaatsen naar een andere map of naar een geheugenkaart.  
 
Een Word document creëren 

1. In Word Mobile, klik op New.  
2. U ziet een leeg document of een voorbeeld wat afhangt van u ingestelde 
standaardwaarden.  
3. Voer de gewenste tekst in.  
4. Zodra voltooid, klik op OK om het bestand op te slaan.  

 
Excel Mobiel  
Excel Mobile stelt u in staat om Excel workbooks en voorbeelden te openen en 
te veranderen die op uw PC gemaakt zijn. U kunt ook nieuwe werkboeken en 
voorbeelden op uw mobiel maken.  

Een Excel file creëren 
1. In Excel Mobile klik op New om het lege worksheet te openen of een 
voorbeeld afhankelijk van het ingestelde standaardvoorbeeld.  
2. Selecteer een cel en voer de gewenste data in via het on-screen keyboard 
en klik op de Enter knop. 
3. Klik op Menu, u kunt cellen invoegen, diagrammen, symbolen enzovoort.  
4. Zodra voltooid, klik op OK om het bestand op te slaan.  

 
Tips  Indien gebruik gemaakt wordt van volledig scherm kunt u het werkboek 

gemakkelijk lezen door te klikken op View > Zoom en een percentage 
te selecteren..  
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Power Point Mobiel  
Met PowerPoint Mobile, kunt u presentaties openen en veranderen die 
gemaakt zijn op de PC in *.ppt and *.pps formaat met PowerPoint '97 of 
nieuwer. Veel presentatie elementen die ingebouwd zijn in de slide shows 
zoals overgangen en animaties zullen op het toestel zichtbaar zijn. Als de 
overgang automatisch met een timer geregeld is zal de volgende slide 
automatisch verschijnen.  

 
Een slide show presentatie starten 

1. Klik op Start > Office Mobile > PowerPoint Mobile.  
2. In de presentatie lijst, klik op de slide show die u wilt zien. 
3. Druk simpelweg op de huidige slide om door te gaan naar de volgende 
slide.  
4. Om de slides te wisselen, klik op > Next of Previous, of klik op Go to 
Slide en klik op de slide die u wilt zien.  

 
Als de overgangen automatisch zijn ingesteld, komen de slides automatisch 
langs.  

Een slide show stoppen  
 In een PowerPoint Mobile presentatie, klik op > End Show.  

Notities Als u hebt ingezoomd op een slide om iets in detail te zien, kunt u 
niet naar een andere slide voordat u weer bent uitgezoomd. Het 
drukken op Next of Previous kan ook een film of animatie starten in 
plaats van het openen van de volgende slide.  

9.2 MIDlet Manager  
MIDlets zijn Java toepassingen die op mobiele apparaten kunnen draaien. Uw 
toestel ondersteunt Java 2 Micro Edition, J2ME. Java software stelt u in staat 
Java toepassingen zoals als spellen en applicaties die special voor mobiele 
telefoons zijn. Java geeft u de flexibiliteit om additionele J2ME applicaties te 
installeren van het Internet.  

MIDlets installeren van het Internet  
1. Vind de MIDlet/MIDlet suite na het verbinden met het internet. 
2. Selecteer de MIDlet/MIDlet suite om te downloaden. 
3. Bevestig het downloaden.  
4. Start de bestanden om te installeren.  
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Notitie   U kunt de installatie op elk moment stoppen.  
 

Het installeren van MIDlets vanuit een PC  
U kunt de MIDlets/MIDlet suites installeren op uw toestel vanuit een PC met 
gebruik van de USB kabel, de bijgeleverde kabel, of Bluetooth. MIDlets 
gekopieerd naar het toestel met Bluetooth, of e-mail bijlagen worden 
automatisch opgeslagen in de My Documents map. U kunt ook de MIDlet 
file(s) van een PC kopiëren naar elk van de tijdelijke mappen op het toestel 
zodat de  MIDlet Manager kan installeren.  

• Toestel geheugen: File Explorer/My device/My Documents/My MIDlets  
• Geheugenkaart: File Explorer/My device/Storage Card  

 
Notitie Als de My MIDlets map niet bestaat in My Documents, kunt u een 

map maken in deze map. Een map genaamd Storage Card zal 
automatisch verschijnen als een geheugenkaart in het toestel wordt 
geïnstalleerd.  

Het installeren van een MIDlet/MIDlet suite  
1. Klik op Start > Programs > Java > Menu > Install > Local Files om de 
MIDlets te installeren die opgeslagen zijn op je telefoon. 
2. Selecteer de MIDlet/MIDlet suite vanuit de lijst door het gebruik van het 
Navigation pad. 
3. Klik op Install. 
4. Klik op Yes om door te gaan. 
5. Klik op OK om de installatie te bevestigen. 

 
Notitie  Om de MIDlet bestanden van de tijdelijke folder te verwijderen, klik 

op Remove vanuit het shortcut menu.  
 

Het draaien van de MIDlets op je toestel  
1. Klik op Start > Java. 
Het Java Apps scherm verschijnt. 
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2. Selecteer een MIDlet uit de lijst door het gebruik van de Navigation pad. 
3. Klik op de Action knop van het navigation pad en draai de MIDlet.  
 

Het beheren van de MIDlets 
U kun teen map creëren en de MIDlets erin zetten.  

 
Het veranderen van de naam van een MIDlet 

1. Klik op Start > Java. 
Het Java Apps scherm verschijnt. 
2. Selecteer een MIDlet door het gebruik van het Navigation pad. 
3. Klik op Menu > Actions > Rename. 
4. Voer een nieuwe naam in voor de MIDlet. 
5. Klik op Save. 

 
Notitie   U kunt de naam van de MIDlet suite niet veranderen. 

 
Het deinstalleren van de MIDlet 

1. Op het Java Apps scherm, selecteer de MIDlet/MIDlet suite door het gebruik 
van het Navigation pad. 
2. Klik op Menu > Actions > Remove. 
3. Klik op Remove om te bevestigen.  

 
Notitie  U kunt een enkele MIDlet niet deïnstalleren van een MIDlet suite; U 

moet het gehele MIDlet suite deïnstalleren. 
 

De MIDlet beveiliging configureren 
U kun teen beveiligingsinstelling aanpassen voor elke MIDlet/MIDlet suite. 

 
1. Op het Java Apps scherm, selecteer een MIDlet door het gebruik van het 
Navigation pad. 
2. Klik op Menu > Actions > Security. 
3. Configureer de beveiligingsopties, zoals Local connection, Recording, 
Messaging, Net access, Auto start.  

De volgende items zijn de beveiligingsopties die u kunt instellen voor een 
draaiende MIDlet. 
 

Beveiligings opties Beschrijving 

Net Access Staat een MIDlet toe om verbinding met het internet te maken. 

Local Connection Staat een MIDlet toe om locale verbindingen te maken zoals Bluetooth. 

Auto start Staat een MIDlet toe om automatisch te starten, Als een andere MIDlet 
draait, kan het onderbroken worden. 

Messaging Staat een MIDlet toe om SMS/MMS berichten te zenden en ontvangen 

Recording Staat een MIDlet toe foto’s en geluiden vast te leggen. 
 

Notitie  Als u de permissies voor één van de MIDlets verandert zal dat de 
instellingen voor de hele MIDlet suit veranderen. 

 
9.3 Contact Manager  

Contact Manager stelt u in staat om u contactpersonen en de informatie te 
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kopiëren van SIM1, SIM2 en phone. 

1. Klik op Start > Programs > Contact Manager om het Contact Manager 
scherm te openen. 
2. Vanuit het Contact Manager scherm kunt u selecteren: SIM1 pictogram, of 
SIM2 pictogram, of Phone pictogram om het contact scherm te openen. 
3. Op het contact scherm kunt u een contact verwijderen en veranderen. Klik 
op Menu > Option en u kunt een type selecteren (Mobile telefoon, Work 
telefoon of Home telefoon). 
4. Klik op Exit op het Contact Manager scherm om de Contact Manager te 
verlaten. 
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Appendix 
 

A.1 Regelgevende notities 
 
A.2 PC vereiste om het ActiveSync programma te draaien 
 
A.3 Probleem oplossen 
 
A.4 Specificaties  
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A.1 Voorschriften  
Wettelijke bureau-identificatienummers  
Voor regels rond identificatie, heeft u product een modelnummer: dualsim PDA.  

Om ervoor te zorgen dat u betrouwbaar en langdurig het toestel kunt gebruiken, 
gebruik alleen de accessoires die in dit document staan.  

Dit product is bedoeld voor gebruik met een gecertificeerde, tot klasse 2 beperkte 
stroombron, met 4.2 volt gelijkstroom en maximum 1A-voedingseenheid.   

Belangrijke informatie voor uw gezondheid en veiligheid  
Volg alle veiligheids- en gebruiksvoorschriften. Wees op de hoogte van alle 
waarschuwingen op het product.  

Om het risico van een lichamelijke verwonding, elektrische schok, vuur, en 
schade aan het toestel te minimaliseren, wees bewust van de volgende 
voorzorgsmaatregelen.  

Veiligheidsmaatregelen betreffende de blootstelling aan radiofrequenties 
(RF) 
Gebruik alleen orginele door de fabrikant goedgekeurde accessoires of 
accessoires die geen metaal bevatten. 
Gebruik van andere dan originele door de fabrikant goedgekeurde accessoires 
kan een overtreding zijn van de lokale richtlijnen betreffende de blootstelling 
aan RF en moet worden vermeden.   
 
Algemene voorzorgsmaatregelen  

• Neem onderhoudsadviezen in acht  
Voer zelf geen onderhoud aan het product uit behalve wanneer dit in 
documentatie over werking en onderhoud wordt beschreven. Onderhoud aan 
componenten binnen deze compartimenten mag alleen worden gedaan door 
een geautoriseerde onderhoudstechnicus of leverancier. 
 

• Schade waarbij onderhoud is vereist  
Neem de stekker van het product uit het stopcontact en raadpleeg een 
geautoriseerde onderhoudstechnicus of leverancier onder de volgende 
omstandigheden: 
•  Er is vloeistof op het product terechtgekomen, of er is een object in het product 

gevallen. 
•  Het product is blootgesteld aan regen of aan water. 
•  Het product is gevallen of is beschadigd. 
•  Er zijn merkbare tekenen van oververhitting. 
•  Het product werkt niet goed als u de bedieningsinstructies volgt. 
 

• Vermijd een warme omgeving 
Het product moet uit de buurt worden gehouden van warmtebronnen zoals 
radiatoren, ventilatieroosters, ovens en andere producten (waaronder 
versterkers) die warmte produceren. 
 

• Vermijd een vochtige omgeving 
Gebruik het product nooit op een vochtige locatie. 
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• Duw geen objecten in het product 
Duw nooit objecten in sleuven of andere openingen in het product. Sleuven en 
openingen dienen voor ventilatie. Deze openingen mogen niet worden 
geblokkeerd of bedekt. 
 

• Montageaccessoires 
Gebruik het product niet op een onstabiele tafel, wagen, stellage, driepoot of 
beugel. Het product moet volgens de instructies van de fabrikant worden 
gemonteerd en er moet een montageaccessoire worden gebruikt dat door de 
fabrikant wordt aanbevolen. 
 

•  Vermijd onstabiele montage 
Plaats het product niet op een onstabiele basis. 
 

•  Gebruik het product met goedgekeurde apparatuur 
Dit product mag alleen worden gebruikt met pc’s en opties die worden 
aangeduid als geschikt voor gebruik met uw apparatuur. 
 

•   Pas het volume aan 
Zet het volume lager voordat u een koptelefoon of andere audioapparatuur 
gebruikt..  
 

•  Reiniging 
Haal voor het reinigen de stekker van het toestel uit het stopcontact. Gebruik 
geen vloeibare schoonmaakmiddelen of middelen in spuitbussen. Gebruik een 
vochtige doek om te reinigen maar gebruik NOOIT water om het LCD-scherm te 
reinigen. 

Veiligheidsvoorschriften voor de voedingseenheid  
•  Gebruik de juiste externe stroombron 

Een product mag alleen werken op het type stroombron dat op het label met de 
elektrische nominale waarde is aangegeven. Neem contact op met uw 
geautoriseerde onderhoudsleverancier of lokale elektriciteitsbedrijf. Lees de 
bijgeleverde gebruiksaanwijzing voor een product dat op batterijen of andere 
bronnen werkt. 
 

•  Wees voorzichtig met batterijen 
Dit product bevat een lithium-ion-polymeerbatterij. Er bestaat gevaar voor brand 
en brandwonden als een batterij verkeerd wordt behandeld. Probeer de batterij 
niet te openen of te repareren. Demonteer, plet of doorboor de batterij niet, sluit 
externe contacten of circuits niet kort, werp de batterij niet weg in vuur of water en 
stel de batterij niet bloot aan temperaturen boven 45˚C (113˚F).  
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Waarschuwing: ALS DE BATTERIJ VERKEERD 
WORDT TERUGGEPLAATST, BESTAAT 
EXPLOSIE-GEVAAR. OM HET RISICO VAN BRAND EN 
BRANDWONDEN TE VERKLEINEN, MAG U DE 
BATTERIJ NIET DEMONTEREN, PLETTEN, 
DOORBOREN, KORT-SLUITEN, BLOOTSTELLEN AAN 
TEMPERATUREN BOVEN 45 ˚C OF WEGGOOIEN IN 
VUUR OF WATER. VERVANG DE BATTERIJ ALLEEN 
DOOR EEN BATTERIJ DIE GESCHIKT IS VOOR HET 
PRODUCT. U DIENT GEBRUIKTE BATTERIJEN TE 
RECYCLEN OF WEG TE WERPEN VOLGENS DE 
LOKALE VOORSCHRIFTEN OF VOLGENS DE 
VOORSCHRIFTEN DIE ZIJN OPGENOMEN IN HET 
REFERENTIE-MATERIAAL BIJ UW PRODUCT. 

 
SAR-informatie 
•  0.243 W/Kg @ 10g 

 
A.2 PC-eisen om het ActiveSync programma te draaien  

Om een verbinding tussen uw toestel en de pc tot stand te kunnen brengen, 
moet de toepassing ActiveSync® van Microsoft® op de computer zijn 
geïnstalleerd. 

 
Notitie   Windows Mobile Device Center 6.1 draait alleen onder Windows 

Vista. 

1. ActiveSync4.5 is geschikt met de volgende systemen and applicaties:  
• Microsoft® Windows® 2000 Service Pack 4  
• Microsoft® Windows® Server 2003 Service Pack 1  
• Microsoft® Windows® Server 2003 IA64 Edition Service Pack 1  
• Microsoft® Windows® Server 2003 x64 Edition Service Pack 1  
• Microsoft® Windows® XP Professional Service Packs 1 and 2  
• Microsoft® Windows® XP Home Service Packs 1 and 2  
• Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005  
• Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005  
• Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition  
• Microsoft® Outlook® XP, and Microsoft® Outlook® 2003 messaging and 
collaboration clients  
• Microsoft® Office XP  
• Microsoft® Office 2003  
• Microsoft® Internet Explorer 6.0 or later (required)  
• Microsoft® Systems Management Server 2.0  
2. Windows Mobile Device Center 6.1 is momenteel alleen nog beschikbaar 
voor de volgende versies van Microsoft Windows Vista™. 
• Windows Vista™ Ultimate  
• Windows Vista™ Enterprise  
• Windows Vista™ Business  
• Windows Vista™ Home Premium  
• Windows Vista™ Home Basic  
• Windows Vista™ Server “Longhorn”  
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A.3 Probleem Oplossen  
Als u na het raadplegen van de volgende lijst nog problemen met het toestel heeft, 
wordt u aangeraden contact op te nemen de leverancier van het toestel of een 
geautoriseerd servicecenter voor technische ondersteuning.  

Energie & Batterij 
Probleem  Oplossingen  

Ik kan het toestel niet 
aanzetten.  

• Met de stylus voer een zachte reset uit.  
• Verbindt uw toestel met de AC adapter en check de LED indicator of 
het toestel oplaadt. De batterij is mogelijk leeg.  

Mijn toestel schakelt 
zichzelf steeds uit.  

Standaard gaat  het toestel uit als het twee minuten niet gebruikt 
wordt. Deze periode kan verlengd worden tot 5 minuten. Kijk naar de 
Power instellingen in de handleiding voor informatie.  

De tijd en datum gaan 
steeds op de standaard 
fabrikant instelling als ik 
een batterij vervang.  

Zorg ervoor dat de batterij altijd onmiddellijk vervangen wordt. De data 
gaan verloren zodra de batterij langere tijd niet geplaatst is.  

Waarom gaat mijn 
batterij sneller leeg dan 
die van mijn vriend?  

De batterij zal bij de ene gebruiker sneller leeg gaan dan bij de andere 
aan de hand van het gebruik. Apparaten die precies hetzelfde gebruikt 
worden mogen objectief vergeleken worden.  

 
ActiveSync  
Probleem  Oplossing 

• Wees er zeker van dat u de ActiveSync software goed geïnstalleerd 
hebt en de instructies hebt opgevolgd. Herstart het toestel of/ en de  
PC en probeer het opnieuw. 
• De USB kabel NIET aansluiten voordat ActiveSync geladen is. ActiveSync 

Kan niet uitgevoerd 
worden of aangesloten • Wees er zeker van dat de ActiveSync kabel goed aangesloten is. 

• Op uw PC, wees er zeker van dat de Connection Instellingen correct 
geselecteerd zijn in de Map > Connection Settings van Microsoft 
ActiveSync. 

ActiveSync 
is verbonden, maar ik 
kan geen data 
versturen..  

Wees er zeker van dat u een Verbinding met de PC heeft, en check 
Tools > Options van Microsoft ActiveSync op uw PC, om te zien of de 
informatie geselecteerd is voor synchronisatie. Voor meer informatie, 
kijk naar hoofdstuk 4.  

 
Beeld & Geluid 
Probleem  Oplossing 
Beeld blijft hangen en 
geeft geen antwoord 

Voer een zachte reset uit door met de stylus op de reset knop te 
druken.  

Mijn toestel maakt geen 
geluid 

• Check het geluid door te klikken op Start > Settings > Personal 
tabblad >Sounds & Notifications.  
• Check het volume, de speaker kan uitstaan.  

Wat voor type bestand 
kan in gebruiken als 
alarmtoon?  

Het formaat is *.wav, en kan gevonden worden onder Windows.  

Ik kan alleen met een 
hoofdtelefoon het geluid 
horen.  

• Kijk of de aansluiting schoon is en er niets aan vast hangt. 
• Sluit de hoofdtelefoon aan en haal hem weer eruit dat kan soms 
helpen. 
• Zorg ervoor dat de hoofdtelefoon meegeleverd is met het toestel.  

     
Connectie & Bluetooth 
 
Probleem Oplossingen  
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Ik kan geen connectie 
maken met het internet. 
Web surfen werkt niet.  

• Wees er zeker van dat je een connectie hebt met een Internet Service 
Provider. 
• Wees er zeker van dat de wireless connection naar je mobile Service 
Provider aan staat, en dat het niet is geblokkeerd. 
• Check met uw Internet Service Provider dat je gebruikersnaam en 
wachtwoord correct zijn.  

Ik kan niet 
synchroniseren zonder 
fysieke aansluiting. 

Synchronisatie met een server staat je toestel toe om door de lucht te 
synchroniseren met een Microsoft Exchange 2003 Server.  Hiermee 
kunt u de mails, contacten, kalender en taken veilig updaten vanuit elke 
locatie die een verbinding heeft. Om deze functie te gebruiken hoeft u 
geen PC te hebben maar u moet wel een IT beheerder hebben die u in 
staat stelt dit toestel te gebruiken.  

Ik kan geen Bluetooth 
connectie afsluiten  Schakel de Bluetooth connectie uit met de Wireless Manager.  

Ik kan een bepaald 
toestel niet vinden.  

• Wees er zeker van dat de Bluetooth functie op het andere toestel 
geactiveerd is. 
• Wees er zeker van dat je binnen de 10 meter van elkaar bent, en dat 
er geen blokkades zijn. 
• Wees er zeker van dat beide apparaten de “Visible” modus aan 
hebben staan.  

 
Werkzaam 
Probleem  Oplossingen 

Mijn toestel reageert 
langzaam. 

• Misschien gaan te veel programma’s open. Om de werkzaamheden te 
verminderen kun je via Start onnidige programma’s sluiten 
> Settings > System tabblad > Memory > Running Programs. 
• . Voer een zachte reset uit door met de stylus op de reset knop te 
druken 

 
Geheugen 
Probleem  Oplossingen 

Een waarschuwing dat 
de batterij bijna leeg is 
komt op het scherm 

Voer een zachte reset uit door met de stylus op de reset knop te druken. 

De manieren om 
geheugen vrij te maken 
zijn:  

• Verwijder onndige bestanden zoals e-mails, video’s en foto’s. 
• Verwijder onnodige programma’s door Settings te selecteren in het  
Start menu en dan Remove Programs. 
• Sla de programma’s of bestanden op Micro SD card op.  

 
Media Player 
Problem  Solutions  
Ik kan een map niet van 
de ene naar de andere 
map verplaatsen in  
Windows Media 
Player. 

Gebruik de File Manager om het bestand te verplaatsen. 

Wat voor sort bestanden 
kan Windows Media 
Player afspelen? 

• Video bestanden ondersteunt zijn: *.wmv, *.asf, *.mp4, *.avi. 
• Audio bestanden ondersteunt zijn: *.wma, *.mp3, *.wav, *.midi, *amr. 
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Telefoon 
Problem  Solutions  

Mijn toestel kan geen 
gesprekken aangaan of 
ontvangen.  

• U bevindt zich in een gebied waar geen netwerk is. Ga naar een 
gebied waar het netwerk actief is 
• Let erop dat het toestel niet in Flight Mode staat. Klik op de Antenna 
pictogram en zet Flight Mode uit.  

Hoe kan ik snel een 
contactpersoon vinden 
en bellen?  

Voer de eerste letters van de naam van de contactpersoon in en het 
system zoekt automatisch de naam in contacten, op de SIM-kaart en 
in Call History. U kunt het nummer selecteren en meteen bellen.  

Hoe zet ik de speaker 
functie aan?  

• Tijdens een gesprek klik op Speaker On, of klik op Talk en houd het 
ingedrukt tot de speakerphone aangaat. Het speakerphone pictogram 
( ) verschijnt op de menubalk. 
• Om de speakerphone uit te schakelen, klik op Speaker Off, of klik op 
Talk en houd het ingedrukt tot de speaker uitgaat.  

Waarom is er geen 
signaal als ik de 
SIM-kaart installeer?  

• Zorg dat de SIM-kaart er goed in zit. 
• Het Netwerk kan SIM geblokkeerd zijn. Neem contact op met de 
service provider voor assistentie. 
• Test uw SIM in een andere telefoon, de SIM-kaart kan beschadigd 
zijn.  

 
 
A.4 Specificaties  

Systeem Informatie 

Processor  TI OMAP850 200MHz + Dragon Fly 

- ROM : 256 MB  Geheugen 
- RAM : 64 MB  

Besturingssysteem Microsoft Windows Mobile Crossbow Pocket PC Edition 

 

Scherm  

2.8’’ QVGA LCD display met touch screen 
Beeldscherm 

240 x 320 with 65k colors  

Weergave  Portrait en Landscape  

GSM/EDGE Module 

Functionaliteit  OMAP:GSM850/900/DCS1800/PCS1900  
Dragonfly: GSM900/DCS1800/PCS1900 

Mode  Dual GPRS class 10  

Interne antenne  Ja  

 
Camera Module 

Type  2-megapixel CMOS 

Resolutie Max. 1600 X 1200  

 
Afmetingen  

Afmetingen  117mm (L) x 61mm (W) x 18 mm (T) 
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Gewicht 143 g (with battery) 

 
Knoppen and Lichten  

Navigatie Knoppen  

-5-knops Navigation pad: Links, Rechts, Boven, Beneden, Enter.  
-Eén programma knop : Camera 
-Drie telefoon functies : G1 knop, G2 knop en End knop 
-Linker Soft Key / Rechter Soft Key 
-Volume knoppen 
-Power knop 
-OK knop 
-Start Menu knop 
-RESET knop 

LED  

Twee kleuren LED: rood voor het opladen van het toestel of als het 
toestel synchroniseert met de PC. Groen knipperend als het toestel 
met de SIM-kaart een netwerk vind zonder op te laden. Rood 
knipperend als er berichten niet gelezen zijn of gesprekken gemist zijn 
of er zaken binnenkomen gedurende een gesprek. 

 
Audio  

Microfoon/Speaker Ingebouwd/Hands-free 

Hoofdtelefoon AMR/MIDI/WAV/WMA/MP3 codec 

 
Verbinding  

Wireless verbinding Bluetooth 

I/O port Sync connector 

Audio Stereo koptelefoon 

 
Geheugen uitbreiding  

Geheugenkaart slot Micro SD card  
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