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HELLOMOTO

De technologie maakte dingen eenvoudiger... maar vervolgens kreeg u meer te doen; 
telefoontjes, e-mails, muziek, foto's, video's, internet en nog veel meer. Het wordt tijd dat 
u de dingen weer onder controle krijgt. Het is tijd voor de MOTO Q™ 9h.
Mijn telefoon, mijn manier Gebruik foto's voor uw achtergrond, gebruik liedjes als beltoon, 
gebruik nieuwe programma's die u op uw telefoon kunt laden... u snapt het principe.
Amusement op elk moment Laad video- en muziekbestanden om een uitgebreide 
mediabibliotheek samen te stellen.
Werken op afstand Lees uw e-mail en bewerk Microsoft® Office-documenten, overal ter 
wereld.
Voor meer informatie gaat u naar: www.motorola.com/support/9h
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In dit gedeelte vindt u een overzicht van uw nieuwe MOTO Q™ 9h en een korte anatomieles.

Navigatietoets
Door menu's

navigeren.
Linkersoftwaretoets

Webbrowsertoets
Toets

Bellen/Beantwoorden
Bellen en gesprekken

beantwoorden.
Home-toets

Terugkeren naar het
beginscherm.

Ingedrukt houden om
het Snelmenu te

openen.
Alt-toets

Toets Agenda Toets Contacten

Selectietoets
Gemarkeerde items 
selecteren.
Rechtersoftwaretoets

Berichttoets

Toets voor 
luidspreker/stem-
herkenning

Cameratoets

Multimediatoets

Microfoon

Bladertoetsen aan de 
zijkant

Selectietoets aan de zijkant
Gemarkeerde items selecteren.

Terug-toetsen
Toets 
Aan/Uit/Beëindigen
Telefoon in- en 
uitschakelen, 
gesprekken 
beëindigen en menu's 
sluiten.
Enter-toets
Shift-toets
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Waarschuwing: Draag de telefoon in een goedgekeurde etui of hoes en niet in een zak of tas, 
om te voorkomen dat de telefoon beschadigt.

8X DIGITAL ZOOM / 2 MEGAPIXELS 

Sleuf voor
geheugenkaart

MicroSD-geheugen-
kaart plaatsen

Micro-USB-poort
Telefoonaccessoires

aansluiten en opladen

Cameralens

Cameraflitser

Sleuf voor 
geheugenkaart

Vergrendeling van 
batterijklepje

Luidsprekers
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Druk in het beginscherm op Start om het hoofdmenu te openen.

Ga naar de ondersteuningswebsite van Motorola op www.motorola.com/support/9h als 
u hulp bij het gebruik van de telefoon nodig hebt.

Start

Beginscherm Menuscherm

Contacten

Druk op de aan/uit-
toets O om de 
telefoon in te 
schakelen.

Druk op de toets 
Start 
(linkersoftwaretoets) 
om het hoofdmenu 
te openen.

1

2

3

4

Service binnenland 12:00
31-12-2007

SMS-berichten (0)
Geen geplande afspraken.

Profiel: Normaal

Tip: druk op de Terug-toets 
D om één menu terug te 
gaan. 
Druk op de aan/uit-toets O 
om een menu of functie te 
sluiten zonder wijzigingen op 
te slaan.

Druk de 
navigatietoets 
omhoog, omlaag, 
naar links of naar 
rechts (S) om een 
menufunctie te 
markeren.
Druk op de 
selectietoets s om 
de gemarkeerde 
functie te selecteren.

Meer Menu
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Bepaalde functies van mobiele telefoons zijn afhankelijk 
van de mogelijkheden en instellingen van het netwerk 
van uw serviceprovider.  Bepaalde functies zijn mogelijk 
niet geactiveerd door uw serviceprovider en de 
mogelijkheden van een functie kunnen worden beperkt 
door de netwerkinstellingen van de provider.  Neem 
altijd contact op met uw serviceprovider voor meer 
informatie over de beschikbaarheid en mogelijkheden. 
Alle functies, productspecificaties en gegevens in deze 
gebruikershandleiding zijn gebaseerd op de meest 
recente informatie. Er wordt van uitgegaan dat deze 
informatie accuraat was op het moment dat de 
handleiding werd gedrukt.  Motorola behoudt zich het 
recht voor informatie of specificaties zonder 
kennisgeving of verplichting te wijzigen.
MOTOROLA en het logo met gestileerde M zijn 
gedeponeerde merken bij het US Patent & Trademark 
Office. Alle andere product- en servicenamen zijn het 
eigendom van hun respectieve eigenaren. De 
Bluetooth-handelsmerken zijn eigendom van hun 
eigenaar en worden door Motorola, Inc. onder licentie 
gebruikt. Java en alle andere op Java gebaseerde 
merken zijn handelsmerken of gedeponeerde 
handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in de 
Verenigde Staten en in andere landen. Microsoft, 
Windows en Windows Me zijn gedeponeerde 
handelsmerken van Microsoft Corporation; Windows 
XP is een handelsmerk van Microsoft Corporation. 
© Motorola, Inc., 2007.

Let op: als u de telefoon wijzigt of aanpast zonder dat 
Motorola hiervoor nadrukkelijk toestemming heeft 
verleend, verliest u het recht om de telefoon te 
gebruiken.

Auteursrechtinformatie met betrekking tot de 
software 
De Motorola-producten die in deze handleiding worden 
beschreven, kunnen auteursrechtelijk beschermde 
software van Motorola en andere fabrikanten bevatten 
die in de halfgeleidergeheugens of op andere media is 
opgeslagen. Wetten in de Verenigde Staten en andere 
landen bepalen dat bepaalde exclusieve rechten voor 
software waarop auteursrecht rust, zijn voorbehouden 
aan Motorola en andere softwareleveranciers, zoals de 
exclusieve rechten om de software waarop 
auteursrecht rust te distribueren of te reproduceren. 
Overeenkomstig mag software waarop auteursrecht 
rust en die aanwezig is in Motorola-producten, op geen 
enkele wijze worden gewijzigd, onderworpen aan 
reverse-engineering, gedistribueerd of 
gereproduceerd, tenzij en voor zover dit is toegestaan 
op grond van de wet. Aan de koop van 
Motorola-producten kan geen gebruiksrecht krachtens 
auteursrechten, patenten of gepatenteerde 
toepassingen van Motorola of enige andere 
softwareleverancier worden ontleend, direct noch 
indirect, noch door juridische uitsluiting of anderszins, 
behalve het normale, niet-exclusieve gebruiksrecht, 
waarvoor geen vergoeding verschuldigd is, dat 
voortvloeit uit de wettelijke verkoop van een product.
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Menu Start
Hoofdmenu
Druk op Start (de 
linkersoftwaretoets) om het menu 
vanuit het beginscherm te 
openen.
! Opera webbrowser

$ Taken

c Windows Media

% Agenda

# Oproepen

& Berichten
• SMS-berichten
• MMS
• E-mail

( Contacten

A ActiveSync

Dit is de standaardindeling van 
het menu. Het menu van uw 
telefoon kan enigszins afwijken.
Als u menuopties wilt selecteren, 
drukt u de navigatietoets omhoog, 
omlaag, naar links of naar rechts.

) Instellingen
• Telefoon
• Geluid
• Profielen
• Instellingen tekstinvoer
• Beginscherm
• Klok en alarmsignalen
• Verbindingen
• Beveiliging
• Programma's verwijderen
• Energiebeheer
• Toegankelijkheid
• Toegankelijkheid telefoon
• Landinstellingen
• Info over eigenaar
• Info
• Telefoongegevens
• Pakketgegevens

2 Spelletjes

* Spraaknotities

+ Afbeeldingen en video's

y Bureau-accessoires

/ Bestandsbeheer

z Java-applicaties

5 McAfee VirusScan

[ Mediabeheer

W Messenger

3 Snelkeuze

\ Stemherkenning

SIM-toepassingen

� VPN

7 Windows Live

8 Windows Update

] Bluetooth™

y Debug Apps

Documents To Go

9 Systeemwerkset
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VeiligheidsvoorschriftenVeiligheidsvoorschriften en algemene informatie

DIT GEDEELTE BEVAT BELANGRIJKE 
INFORMATIE OVER HET VEILIG EN EFFICIËNT 
GEBRUIK VAN UW MOBIELE APPARAAT. 
LEES DEZE INFORMATIE VOORDAT U HET 
MOBIELE APPARAAT GEBRUIKT.

Blootstelling aan radiofrequentie- 
energie (RF-energie)
Het mobiele apparaat bevat een zender en 
een ontvanger. Als het mobiele apparaat is 
ingeschakeld (AAN), ontvangt het RF-energie 
en zendt het RF-energie uit. Als u telefoneert 
met het mobiele apparaat, bepaalt het 
systeem dat uw telefoongesprek verwerkt, 
het vermogen waarmee het mobiele apparaat 
uitzendt.

Het mobiele apparaat van Motorola is 
ontworpen om te voldoen aan wettelijke 
veiligheidsvoorschriften in uw land inzake de 
blootstelling van mensen aan RF-energie.

Voorzorgsmaatregelen bij het 
gebruik
Als u verzekerd wilt zijn van een optimale 
werking en zeker wilt weten dat de 
blootstelling aan RF-energie binnen de 
richtlijnen valt, dient u te allen tijde de 
volgende aanwijzingen te volgen.
Een externe antenne gebruiken
Gebruik, als het mobiele apparaat een externe 
antenne heeft, alleen de antenne die bij het 
apparaat is geleverd of een door Motorola 
goedgekeurde vervangende antenne. 
Antennes, aanpassingen of accessoires die 
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niet door Motorola zijn goedgekeurd, kunnen 
het apparaat beschadigen en/of kunnen 
ervoor zorgen dat het apparaat niet voldoet 
aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften in 
uw land.
Houd een externe antenne NIET vast als het 
apparaat IN GEBRUIK is. Als u een externe 
antenne vasthoudt, heeft dat een nadelige 
invloed op de kwaliteit van de 
telefoonverbinding en kan ertoe leiden dat het 
mobiele apparaat meer vermogen gebruikt 
dan nodig is.
Gebruik van het product
Als u iemand belt of als u wordt gebeld, moet 
u het mobiele apparaat net zo vasthouden als 
een telefoonhoorn met snoer.
Als u het mobiele apparaat op uw lichaam 
draagt, dient u het apparaat altijd in een door 
Motorola geleverde of goedgekeurde clip, 
houder, holster, etui of gordel te dragen. Als u 
geen door Motorola geleverde of 

goedgekeurde accessoires gebruikt om het 
apparaat op het lichaam te dragen, dient u het 
mobiele apparaat met antenne minimaal 2,5 
centimeter (1 inch) van uw lichaam te houden 
tijdens het telefoneren.
Als u de functie voor het verzenden en 
ontvangen van gegevens gebruikt, met of 
zonder kabel, moet u het mobiele apparaat 
met de antenne tenminste 2,5 centimeter (1 
inch) van uw lichaam verwijderd houden.
Als u accessoires gebruikt die niet door 
Motorola zijn geleverd of goedgekeurd, 
worden de richtlijnen met betrekking tot de 
blootstelling aan RF-energie mogelijk 
overschreden. Op de website van Motorola 
(www.motorola.com) vindt u een lijst met 
door Motorola goedgekeurde accessoires.
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Storingen door RF-energie
In vrijwel elk elektronisch apparaat kunnen 
storingen optreden door RF-energie die 
afkomstig is van externe bronnen, als het 
apparaat onvoldoende is afgeschermd of als 
bij het ontwerp of de configuratie van het 
apparaat te weinig rekening is gehouden met 
RF-energie. In bepaalde gevallen kan het 
mobiele apparaat storingen veroorzaken.
Volg de instructies om storingen te 
voorkomen
Schakel het mobiele apparaat uit op plaatsen 
waar dat via waarschuwingsborden of op 
andere wijze wordt verzocht, bijvoorbeeld in 
ziekenhuizen of zorginstellingen waar gebruik 
wordt gemaakt van apparatuur die gevoelig is 
voor RF-energie.

Schakel aan boord van een vliegtuig uw 
draadloze apparaat uit als het 
vliegtuigpersoneel u verzoekt dat te doen. Als 
het mobiele apparaat een speciale 
vluchtmodus of een vergelijkbare functie 
heeft, dient u het vliegtuigpersoneel te 
raadplegen over het gebruik van deze functie 
tijdens de vlucht.
Pacemakers
Als u een pacemaker heeft, raadpleegt u uw 
huisarts voordat u het apparaat gebruikt.
Mensen met een pacemaker dienen zich aan 
de volgende richtlijnen te houden:

• Zorg dat het mobiele apparaat ALTIJD 
meer dan 20 centimeter (8 inch) van 
uw pacemaker is verwijderd, wanneer 
het mobiele apparaat is 
INGESCHAKELD.

• Draag het mobiele apparaat NIET in 
een borstzak.
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• Gebruik het apparaat aan het oor dat 
het verst van de pacemaker is 
verwijderd, om de kans op een storing 
tot het minimum te beperken.

• Schakel het mobiele apparaat 
onmiddellijk UIT als u om wat voor 
reden dan ook denkt dat er een storing 
in de pacemaker optreedt.

Gehoorapparaten
Bepaalde mobiele apparaten kunnen 
storingen in bepaalde gehoorapparaten 
veroorzaken. Als een dergelijke storing zich 
voordoet, kunt u contact opnemen met de 
fabrikant van het gehoorapparaat of een arts 
om eventuele alternatieven te bespreken.
Overige medische apparatuur
Als u enig ander persoonlijk medisch 
apparaat gebruikt, kunt u contact opnemen 
met de fabrikant van het apparaat of uw arts 
om na te gaan of het apparaat voldoende is 
beschermd tegen RF-energie.

Gebruik van het apparaat tijdens 
het autorijden
Controleer welke wetten en voorschriften er 
gelden voor het gebruik van mobiele 
apparaten in de auto in het gebied waar u zich 
bevindt. Neem deze wetten en voorschriften 
altijd in acht.
Als u het mobiele apparaat gebruikt tijdens 
het autorijden, dient u zich aan de volgende 
regels te houden:

• Houd uw aandacht altijd volledig bij 
het autorijden en bij de weg. Het 
gebruik van een mobiel apparaat kan u 
afleiden. Onderbreek een 
telefoongesprek als u zich niet kunt 
concentreren op het autorijden.

• Gebruik het apparaat handsfree.
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• Parkeer uw auto op een veilige plaats 
voordat u iemand belt of een oproep 
beantwoordt als de rijomstandigheden 
dat vereisen.

Aanvullende richtlijnen voor het gebruik van 
een mobiel apparaat tijdens het autorijden 
vindt u op de website van Motorola: 
www.motorola.com/callsmart.

Waarschuwingen bij het gebruik 
van mobiele apparaten
Neem altijd waarschuwingsborden in acht 
wanneer u mobiele apparaten in het openbaar 
gebruikt, zoals in zorginstellingen of gebieden 
waar ontstekingsgevaar dreigt.
Voertuigen met airbags
Plaats een mobiel apparaat niet bovenop of in 
de buurt van een airbag.

Potentieel explosieve atmosfeer
In gebieden met een potentieel explosieve 
atmosfeer, zoals tankstations, benedendeks 
op schepen, plaatsen waar brandstoffen of 
chemicaliën worden overgeladen of 
opgeslagen en gebieden waar de lucht 
chemicaliën of deeltjes bevat, zoals graan, 
stof of metaalpoeder, hangen vaak, maar niet 
altijd, waarschuwingsborden.
Schakel het mobiele apparaat in een dergelijk 
gebied uit, verwijder of plaats geen batterijen 
en laad de batterijen niet op. In dergelijke 
gebieden kunnen vonken een explosie of 
brand veroorzaken.
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Beschadigde producten
Is het mobiele apparaat of de batterij 
ondergedompeld geweest in water, 
doorboord of hard gevallen, gebruik deze dan 
niet meer. Breng het mobiele apparaat of de 
batterij naar een door Motorola goedgekeurd 
servicecentrum. Probeer het mobiele 
apparaat of de batterij niet te drogen met een 
externe warmtebron, zoals een magnetron.
Batterijen en batterijladers
Als voorwerpen van een geleidend 
materiaal, zoals sieraden, sleutels 
of kettingen, in contact komen met 
blootliggende contactpunten van een batterij, 
kan hierdoor kortsluiting ontstaan, en kan het 
apparaat zeer heet worden, wat kan leiden tot 
schade of letsel. Wees voorzichtig met 
opgeladen batterijen en stop deze niet in een 
binnenzak, tas of doos waarin zich ook 
metalen voorwerpen bevinden. Gebruik 
uitsluitend batterijen en batterijladers van 
Motorola.

Waarschuwing: werp een afgedankte batterij 
nooit in het vuur, om het risico van lichamelijk 
letsel te vermijden.
Mogelijk zijn er op het mobiele apparaat, de 
batterij of de batterijlader symbolen 
aangebracht met de volgende betekenis:

Symbool Betekenis
Er volgt belangrijke 
veiligheidsinformatie.
U mag de afgedankte batterij 
of het mobiele apparaat niet 
verbranden.
De batterij of het mobiele 
apparaat dient eventueel 
conform de plaatselijke 
wetgeving te worden 
gerecycled. Neem voor 
nadere informatie contact 
met de lokale regelgevende 
instanties op.

032374o

032376o

032375o
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Verstikkingsgevaar
Het mobiele apparaat en de bijbehorende 
accessoires bevatten mogelijk kleine, losse 
onderdelen waar kleine kinderen in zouden 
kunnen stikken. Houd het mobiele apparaat 
en bijbehorende accessoires uit de buurt van 
kleine kinderen.

Glazen onderdelen
Sommige onderdelen van het mobiele 
apparaat zijn mogelijk van glas gemaakt. Als u 
het mobiele apparaat laat vallen op een harde 
ondergrond of er hard tegenaan stoot, kan dit 
glas breken. Indien dit gebeurt, raden we u 
aan het glas niet aan te raken of te 
verwijderen. Gebruik het mobiele apparaat 
pas weer nadat u het glas hebt laten 
vervangen door een gekwalificeerd 
servicecentrum.

Gooi de batterijen of het 
mobiele apparaat niet bij het 
huisvuil.
Uw telefoon bevat een 
interne lithium-ionbatterij.
Zorg dat de batterij, oplader 
of het mobiele apparaat niet 
nat wordt.
Het voeren van gesprekken 
of het beluisteren van muziek 
met een headset op hoog 
volume, kan risico op 
gehoorbeschadiging 
opleveren.

Symbool Betekenis

032378o
Li Ion BATT
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Epileptische aanvallen of black-
outs
Sommige mensen kunnen bij het kijken naar 
knipperend licht, bijvoorbeeld bij het spelen 
van een computerspelletje, een epileptische 
aanval of black-out krijgen. Deze aanvallen of 
black-outs kunnen zelfs optreden bij iemand 
die nog nooit eerder een aanval of een black-
out heeft gehad.
Hebt u al eens een epileptische aanval of 
black-out gehad of komen aanvallen of black-
outs voor in uw familie, overleg dan met uw 
huisarts voordat u videospelletjes gaat spelen 
op het mobiele apparaat, of voordat u een 
speciale knipperlichtfunctie (indien 
beschikbaar) inschakelt.
Staak het gebruik van het mobiele apparaat 
en raadpleeg een arts als een of meer van de 
volgende symptomen optreden: 
stuiptrekkingen, oog- of spiertrillingen, 
bewusteloosheid, onwillekeurige bewegingen 

of desoriëntatie. U doet er goed aan het 
scherm op afstand van u ogen te houden, het 
licht in de ruimte aan te laten, elke 15 minuten 
een korte pauze te nemen en te stoppen als u 
zeer moe bent.

Waarschuwing voor te hoog 
volume

Het voeren van gesprekken of het 
beluisteren van muziek met een 
headset op hoog volume, kan risico 
op gehoorbeschadiging opleveren.
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RSI
Als u herhaaldelijk dezelfde handelingen 
uitvoert op het mobiele apparaat, 
bijvoorbeeld als u vaak toetsen indrukt bij het 
spelen van een spelletje of het invoeren van 
tekens, kunt u incidenteel last krijgen van uw 
handen, armen, schouders, nek of andere 
lichaamsdelen. Als de klachten na dergelijk 
gebruik aanhouden, staakt u het gebruik en 
raadpleegt u een arts.
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FCC-kennisgevingFCC-kennisgeving voor gebruikers

De volgende bepalingen zijn van toepassing 
op alle producten waarvoor FCC-
goedkeuring is ontvangen. Deze producten 
zijn herkenbaar aan het FCC-logo en/of een 
FCC-id in de notatie FCC-id:xxxxxx op het 
productlabel.
Motorola staat niet toe dat gebruikers 
wijzigingen of aanpassingen aanbrengen aan 
dit apparaat. Wijzigingen of aanpassingen 
kunnen van invloed zijn op het recht van de 
gebruiker om dit apparaat te gebruiken. Zie 47 
CFR sec. 15.21.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-
regelgeving. De werking moet voldoen aan de 
volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat 
mag geen schadelijke interferentie 
veroorzaken, en (2) dit apparaat moet 
eventuele binnenkomende interferentie 
verdragen, inclusief interferentie die kan 
leiden tot ongewenst functioneren. Zie 47 CFR 
sec. 15.19(3).
Als uw mobiele apparaat of accessoire is 
voorzien van een USB-connector, of 
anderszins kan worden beschouwd als een 
randapparaat en kan worden aangesloten op 
een computer met als doel het overbrengen 
van gegevens, wordt het beschouwd als een 
apparaat uit Klasse B en is de volgende 
bepaling van toepassing:
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Dit apparaat is getest en voldoet aan de 
limieten voor een digitaal apparaat uit Klasse 
B, conform deel 15 van de FCC-regelgeving. 
Deze limieten zijn opgesteld om een redelijke 
bescherming te bieden tegen schadelijke 
interferentie in een woonomgeving. Dit 
apparaat genereert en gebruikt 
radiofrequente energie, en kan deze 
uitstralen. Als het apparaat niet in 
overeenstemming met de instructies wordt 
geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke 
interferentie veroorzaken met 
radiocommunicatie. Er is echter geen garantie 
dat er geen storing zal optreden in een 
specifieke installatie. Als dit apparaat 
schadelijke interferentie veroorzaakt met 
radio- of televisieontvangst (hetgeen men kan 
bepalen door het apparaat uit en in te 
schakelen), kan de gebruiker proberen om de 
interferentie te verhelpen door een of meer 
van de volgende maatregelen te treffen:

• Heroriënteer of verplaats de 
ontvangsantenne.

• Vergroot de afstand tussen het 
apparaat en de ontvangstantenne.

• Sluit het apparaat aan op een 
stopcontact dat is aangesloten op een 
ander circuit dan de antenne.

• Raadpleeg de dealer of een ervaren 
radio-/tv-installateur.
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Gebruik en onderhoudGebruik en onderhoud

Ga zorgvuldig om met uw Motorola-telefoon en houd het toestel uit de buurt van:

Vloeistoffen en vocht Stof en vuil
Stel uw telefoon niet bloot aan 
water, regen, extreme 
vochtigheid, transpiratie of 
ander vocht.

Zorg dat uw telefoon niet in 
contact komt met stof, vuil, zand 
of andere schadelijke stoffen.

Extreme warmte of kou Schoonmaakmiddelen
Vermijd het gebruik bij 
temperaturen beneden -10°C 
of boven 45°C.

Gebruik uitsluitend een droge, 
zachte doek om uw telefoon te 
reinigen. Gebruik geen alcohol 
of andere schoonmaak-
middelen.

Magnetrons De grond
Een natte telefoon mag niet 
worden gedroogd in een 
magnetronoven.

Laat uw telefoon niet vallen.
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EU-conformiteitEU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Motorola dat dit 
product overeenstemt met:

• de essentiële vereisten en 
andere relevante bepalingen 
van richtlijn 1999/5/EG

• alle andere relevante EU-richtlijnen

Bovenstaande is een voorbeeld van een 
typisch productkeuringsnummer.
U kunt de verklaring van overeenstemming 
van uw product met richtlijn 1999/5/EG (de 
richtlijn voor radio-apparatuur en 
telecommunicatie-eindapparatuur) bekijken 
op www.motorola.com/rtte. Voor de 
gewenste conformiteitsverklaring voert u het 
productkeuringsnummer van het etiket op het 
product in het vakje "Search" op de 
webpagina in.0168 Product-

keurings-
nummer
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RecyclinginformatieHet milieu sparen door te recyclen

Als u dit symbool aantreft op een 
Motorola-product, mag u dit product 
niet bij het huisvuil gooien.

Verwerking van uw mobiele telefoon en 
accessoires

Gooi afgedankte mobiele telefoons of 
elektrische accessoires, zoals batterijladers of 
headsets, niet bij het gewone huisvuil. 
In verscheidene landen en regio's zijn 
inzamelsystemen opgezet voor de inzameling 
en verwerking van afgedankte elektrische en 
elektronische apparaten. Neem voor meer 
informatie contact op met de gemeente. Als 

er geen inzamelsysteem beschikbaar is, 
brengt u de afgedankte mobiele telefoons en 
elektrische accessoires naar een door 
Motorola goedgekeurd servicecentrum bij u 
in de buurt.
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Basisinformatie

Informatie over deze 
handleiding
Druk op de linker- en rechtersoftwaretoets 
om menu's te openen en opties te 
selecteren. Druk op de navigatietoets S 
om naar items te gaan en druk op de 
selectietoets s om deze te selecteren.

In deze handleiding wordt als volgt 
aangegeven hoe u een menufunctie kunt 
vinden:
Druk op: Start > Oproepen > (ontvangen 
gesprek).
Dit betekent dat u in het beginscherm het 
volgende doet:
  1 Druk op de linkersoftwaretoets om het 

menu Start te openen.
2 Druk op de navigatietoets S om naar # 

Oproepen te gaan. Druk op de selectietoets 
s om Oproepen te selecteren.

3 Druk op de navigatietoets om naar een 
ontvangen gesprek te gaan. Druk op de 
selectietoets om het gesprek te 
selecteren.

Linkersoftware-
toets

Webbrowser

Bellen/
beantwoorden

Home-toets

Navigatietoets
Selectietoets

Terug

Aan/uit

Bericht

Rechter-
softwaretoets
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Tip: u kunt op de bladertoetsen aan de 
zijkant drukken om omhoog en omlaag 
te bladeren en op de selectietoets aan 
de zijkant drukken om items te 
selecteren. (Zie pagina 1 als u wilt weten 
waar de toetsen aan de zijkant zich 
bevinden.)

SIM-kaart
Let op: buig de SIM-kaart niet en zorg dat er 
geen krassen op komen. Houd de kaart uit 
de buurt van statische elektriciteit, water en 
vuil.
Uw SIM-kaart (Subscriber Identity Module) 
bevat persoonlijke gegevens, zoals uw 
telefoonnummer en contacten. De kaart kan 
ook instellingen voor voicemail, 
SMS-berichten en toegang tot internet 
bevatten. Als u uw SIM-kaart in een andere 
telefoon plaatst, gebruikt die telefoon uw 
telefoonnummer.
Raadpleeg de handleiding Snel aan de slag 
voor meer informatie over het plaatsen en 
gebruiken van een geheugenkaart.

Symbolen
 Dit betekent dat een functie 

afhankelijk is van het netwerk, de 
SIM-kaart of het abonnement en 
mogelijk niet overal beschikbaar is. 
Neem voor meer informatie 
contact op met uw 
serviceprovider.

 Dit betekent dat voor een functie 
een optioneel accessoire nodig is.
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Schakel de telefoon uit en verwijder de 
batterij voordat u een SIM-kaart plaatst of 
verwijdert.

Batterij

De batterij plaatsen
  1 2

3 4

1 2

3 4
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De batterij opladen
Nieuwe batterijen 
zijn niet geheel 
opgeladen. Sluit 
de batterijlader 
aan op de 
telefoon en een 
stopcontact. Het 
kan enkele seconden duren voordat wordt 
aangegeven dat de batterij wordt 
opgeladen. Na afloop wordt op het scherm 
een pictogram met een volle batterij J 
weergegeven
Tip: u hoeft niet bang te zijn dat u de batterij 
te ver oplaadt. De batterij werkt optimaal 
nadat deze enkele malen volledig opgeladen 
en ontladen is.
U kunt de batterij ook opladen met een 
USB-kabel die op een computer is 
aangesloten, tenzij de batterij volledig leeg 
is. Gebruik een lader voor het stopcontact of 

de auto voor batterijen die volledig leeg zijn. 
Installeer de software van de cd Aan de slag 
op uw pc voordat u de telefoon via de 
USB-poort probeert op te laden. Sluit de 
kabel aan op een USB-hub of -poort met 
voeding, omdat sommige USB-apparaten 
(zoals toetsenborden) niet voldoende 
stroom leveren om de telefoon op te laden.

De levensduur van de batterij 
sparen
Om in te stellen na hoeveel tijd de 
achtergrondverlichting wordt uitgeschakeld 
drukt u op Start > Instellingen > Energiebeheer > 
Time-out verlichting op accu of 
Time-out verlichting op stroom. Het scherm wordt 
donker, maar blijft zichtbaar, als de 
achtergrondverlichting wordt uitgeschakeld.
Druk vanuit het beginscherm op Start > 
Systeemwerkset > Taakbeheer om niet-gebruikte 
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programma's te sluiten. Selecteer het 
programma en druk op Menu > Afbreken.

Tips voor de batterij
De levensduur van de batterij is afhankelijk 
van het netwerk, de signaalsterkte, de 
temperatuur, de functies en de accessoires 
die u gebruikt.

• Gebruik altijd Motorola 
Original-batterijen en 
-laders. De garantie dekt 
geen schade die ontstaat 
door het gebruik van batterijen en/of 
batterijladers die niet van Motorola 
zijn.

• Het opladen van nieuwe batterijen of 
batterijen die lange tijd zijn 
opgeslagen, kan soms langer duren.

• Houd de batterij tijdens het opladen 
op kamertemperatuur.

• Als u de batterij langere tijd niet 
gebruikt, bewaar deze dan ontladen op 
een koele, donkere en droge plaats.

• Stel batterijen niet bloot aan 
temperaturen beneden -10°C of 
boven 45°C. Neem de telefoon altijd 
mee als u uw auto verlaat.

• Het is normaal dat batterijen 
langzaam verslijten, waardoor ze 
langer moeten worden opgeladen. 
Als u veranderingen in de levensduur 
van de batterij opmerkt, is het 
waarschijnlijk tijd om een nieuwe 
batterij aan te schaffen.
Neem contact op met een plaatselijk 
recyclingbedrijf of de gemeente als u 
wilt weten wat u moet doen met uw 

afgedankte batterijen.
Waarschuwing: gooi batterijen nooit in het 
vuur, want dan kunnen ze exploderen.

032375o
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Lees de veiligheidsinformatie over batterijen 
in het hoofdstuk 'Veiligheids- en algemene 
informatie' in deze handleiding voordat u de 
telefoon gaat gebruiken.

De telefoon in- en 
uitschakelen
Druk op O om de 
telefoon in te 
schakelen. Voer uw 
slotcode van vier 
cijfers en/of de 
SIM-PIN-code in als 
u hierom wordt gevraagd.
Tip: Controleer of de batterij is opgeladen 
als de telefoon niet kan worden 
ingeschakeld.
Houd O drie seconden ingedrukt om de 
telefoon uit te schakelen.

Opmerking: Als uw telefoon niet normaal 
ingeschakeld kan worden, of wanneer deze 
blijvend vastloopt, moet u mogelijk een harde 
reset uitvoeren. Een harde reset uitvoeren: 
1. verwijder de batterij en plaats deze weer 
terug, 2. houd de toetsen * en E ingedrukt, 
3. druk de aan/uit-toets in en laat deze weer 
los.  Blijf de toetsen * en E ten minste vijf 
seconden ingedrukt houden nadat het 
scherm aan is gegaan. Bij het opnieuw 
instellen van uw telefoon op deze manier 
gaan al uw persoonlijke instellingen en 
inhoud in het telefoongeheugen verloren.

Iemand opbellen
Voer in het beginscherm een 
telefoonnummer in en druk op N om 
iemand op te bellen.
Zie pagina 88 voor meer informatie over het 
gebruik van stemherkenning.
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Een oproep 
beantwoorden
Druk op N om een oproep te 
beantwoorden wanneer de telefoon een bel- 
en/of trilsignaal geeft. Druk op O om het 
gesprek te beëindigen.

• Druk op N om een gesprek in de 
wachtstand te plaatsen. Druk op N 
om terug te keren naar het gesprek. 

• Als u in gesprek bent wanneer een 
ander gesprek binnenkomt, kunt u op 
Negeren drukken om het nieuwe 
gesprek direct naar uw voicemail 
door te schakelen of op N drukken 
om het gesprek te beantwoorden en 
het huidige gesprek in de wachtstand 
te plaatsen. (Druk op N om tussen 
de twee gesprekken te schakelen.)

Een telefoonnummer 
opslaan
Druk op: Start > Contacten en druk op Nieuw.
  1 Kies of u het contact wilt opslaan op de 

telefoon (Outlook-contact) of op de 
SIM-kaart. Voor contacten op de 
SIM-kaart kunt u alleen een naam en 
nummer opslaan.

2 Voer gegevens van het contact in.
Tip: u kunt in een nummer een pauze of 
wachttijd invoeren, zodat de telefoon 
pauzeert na het kiezen van een deel van 
het nummer (bijvoorbeeld in het geval 
van een voicemailwachtwoord of 
pincode). Druk op Menu > Pauze invoegen om 
een pauze van twee seconden in te 
voegen (weergegeven als een p) of druk 
op Menu > Wachttijd invoegen om de telefoon 
een bevestiging te laten vragen voordat 
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de rest van het nummer wordt 
gekozen (weergegeven als een w). 
Wachttijd invoegen werkt niet voor contacten 
die zijn opgeslagen op uw SIM-kaart.

Tip: als er een gesprek of bericht 
binnenkomt van iemand die niet in uw 
telefoonboek voorkomt, kunt u deze 
persoon opslaan als contact. Druk vanuit 
Oproepen op Menu >  Opslaan in Contacten, of vanuit 
een bericht op s. Om een nummer in een 
bericht op te slaan, markeert u het en drukt 
u op s > Menu > Opsl. naar contacten.

Een opgeslagen nummer 
bellen
Druk op: Start > Contacten.
  1 Blader naar het nummer.
2 Druk op N.

Het standaardnummer van het contact 
wordt gebeld.
Tip: als u meer dan één nummer voor een 
contact hebt opgeslagen, markeert u het 
contact en drukt u op s om de overige 
nummers weer te geven. Als u een nummer 
wilt kiezen, bladert u naar het nummer en 
drukt u op N.

Uw telefoonnummer
Druk op Start > Instellingen > Telefoon 
> Gespreksopties om uw telefoonnummer weer 
te geven.
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Tips & trucs

Vanuit het Beginscherm (zie pagina 33) kunt 
u de volgende snelkoppelingen gebruiken:

Hoe kan ik...
...de telefoon vergrendelen?
Houd X ingedrukt om het Snelmenu te 
openen en selecteer Vergrendelen.
...onlangs gebruikte functies openen?
Boven in uw beginscherm worden 
pictogrammen weergegeven van uw 
meest gebruikte functies. Gebruik de 
navigatietoets om een pictogram te 
selecteren.

...snel belangrijke functies openen
Gebruik de toetsen van het toetsenblok 
om uw muziek [, camera e, 
telefoonboek e, agenda d, 
berichten R en webbrowser T te 
openen.
...het Snelmenu openen?
Houd X ingedrukt.

Hoe kan ik...
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...muziek afspelen of spelletjes spelen in 
een vliegtuig?
Om tijdens een vlucht spelletjes te kunnen 
spelen en muziek te kunnen luisteren, 
schakelt u uw netwerkdiensten en 
Bluetooth™ uit. Houd X ingedrukt zodat 
het Snelmenu wordt weergegeven en 
selecteer Draadloos beheer > Alles.

Hoe kan ik...
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Basisprincipes

Zie pagina 2 voor een basisoverzicht van de 
telefoon.

Beeldscherm
Als u de telefoon inschakelt, wordt het 
beginscherm weergegeven. Als u vanuit het 
beginscherm een nummer wilt bellen, drukt 
u op de betreffende cijfertoetsen en op N.
De MOTO Q™ 9h heeft intelligente 
schermverlichting, waardoor de helderheid 
van het scherm wordt aangepast aan het 
omgevingslicht. Kies Start > Instellingen 
> Energiebeheer > Smart-schermlicht > UIT om deze 
functie uit te schakelen.

Opmerking: mogelijk ziet uw beginscherm 
er anders uit dan deze afbeelding.

Labels voor de softwaretoetsen geven de 
huidige functies van de softwaretoetsen 
weer. Zie pagina 2 als u wilt weten waar de 
softwaretoetsen zich bevinden.

Service binnenland 12:00
31-12-2007SMS-berichten (0)

Geen geplande afspraken.

Profiel: Normaal

)&(

ContactenStart
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Druk de navigatietoets S omhoog, omlaag, 
naar links of naar rechts om naar een functie 
of tekst in het beginscherm te bladeren. 
Druk op X om terug te keren naar het 
beginscherm.

Boven in het beginscherm kunnen 
statusindicators worden weergegeven:

  1 Indicator voor voicemalberichten 
- Wordt weergegeven wanneer u 
een nieuw voicemailbericht hebt 
ontvangen.

Linker-
softwaretoets

Webbrowser

Alt

Agenda

Contacten

Spatie Multimedia Camera

Stem-
herkenning

Shift

Enter

Terug

Rechter-
softwaretoets

Navigatietoets

Selectietoets Service binnenland 12:00
31-12-2007SMS-berichten (0)

Geen geplande afspraken.

Profiel: Normaal

)&(

ContactsStart

wAhDGHQJ0

1. Voicemail 2. Bericht 3. Bluetooth 4. Gesprek 
doorschakelen

5. Roaming 8. Batterij- 
niveau

7. Profiel 9. Signaal- 
sterkte

6. Actieve 
lijn
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2 Indicator voor berichten - Wordt 
weergegeven wanneer u een 
nieuw bericht hebt ontvangen.

3 Bluetooth™-indicator - Geeft E weer 
wanneer u een draadloze 
Bluetooth-verbinding hebt.

4 Indicator voor gesprekken 
doorschakelen - Geeft D weer wanneer 
gesprekken worden doorgeschakeld.

5 Indicator voor roaming - Geeft G 
weer als uw telefoon een ander 
netwerk dan uw basisnetwerk 
gebruikt of zoekt. Andere indicators 
kunnen zijn:

6 Indicator voor actieve lijn - Bij 
SIM-kaarten voor meerdere lijnen 
wordt hiermee aangegeven of lijn 
H of I actief is.

7 Indicator voor profiel - Wordt 
weergegeven wanneer uw belstijl is 
ingesteld op Stil (Q) of Trillen (<). Er 
wordt geen indicator weergegeven 
wanneer het belstijlprofiel is ingesteld 
op Normaal, Buiten of Automatisch.
Opmerking: % wordt weergegeven 
wanneer de luidspreker is ingeschakeld 
(zie pagina 39). 

8 Indicator voor batterijniveau - Verticale 
staafjes geven het laadniveau van de 
batterij aan. Laad de batterij op als één 
of twee balken op het scherm worden 
weergegeven. 

f basisnetwerk ) roamingnetwerk
\ EDGE B HSDPA
3G 3G  
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9 Indicator voor signaalsterkte - 
Met verticale staafjes wordt de 
sterkte van de netwerkverbinding 
aangegeven. U kunt niet bellen of gebeld 
worden wanneer er geen verticale 
balken worden weergegeven. 
Pijlindicators boven de indicator voor de 
signaalsterkte betekenen dat gegevens 
naar de telefoon worden overgedragen.

Tekstinvoer
U kunt tekst en cijfers invoeren met het 
toetsenblok. Wanneer u een veld selecteert 
waarin u tekst of cijfers moet invoeren, wordt 
automatisch de juiste invoermethode 
geselecteerd. Een indicator rechtsboven in 
het scherm geeft aan welke invoermethode 
u momenteel gebruikt.

Druk in een 
tekstinvoerscherm 
op b om een 
invoermethode te 
selecteren:

0/160  

MenuVerzenden

SMS-berichten
Aan:

Druk op b om tussen invoermethoden te schakelen. 
Zie het volgende gedeelte voor een beschrijving van 
de indicators.

Een knipperende cursor 
geeft de invoegpositie aan.

Druk op Menu om het
submenu te openen.

Ä
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• Druk op D om één teken te 
verwijderen. Houd D ingedrukt om 
meerdere tekens na elkaar te 
verwijderen.

• Druk op j om een nieuwe regel te 
beginnen.

• Als u 
hoofdletters 
wilt invoeren, 
drukt u op k 
om te 
schakelen 
tussen alleen hoofdletters (á), geen 
hoofdletters (Á) of volgende letter 
hoofdletter (Â).

• Druk op de Alt-toets b om het cijfer 
of teken boven het QWERTY-teken 
op elke Alt-toets in te voeren. Druk 
tweemaal op b om de Alt-toets te 
vergrendelen. Druk achtereenvolgens 
op b en de Shift-toets k om 
andere speciale en buitenlandse 
taaltekens in te voeren.

Invoermethoden
i Hiermee voert u de QWERTY-tekens 

van het toetsenblok in.
Ã Hiermee voert u eenmalig het 

alternatieve teken of cijfer op de 
ingedrukte toets in (zoals !). 
Vervolgens keert u terug naar de 
vorige tekstinvoermethode.

Ä Hiermee voert u de alternatieve 
tekens en cijfers op de toetsen in 
totdat u nogmaals op b drukt.
Ä wordt automatisch gekozen voor 
invoer waarbij alleen cijfers zijn 
toegestaan, zoals telefoonnummers.
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Voorspellende tekstinvoer
Als u letters invoert, kan de telefoon 
proberen het woord te voorspellen. Het kan 
bijvoorbeeld 'programma' voorspellen 
wanneer u 'prog' invoert.
Druk S naar rechts om de voorspelling te 
accepteren. Houd S omlaag ingedrukt om 
andere voorspellingen te bekijken. Druk op 
f om een spatie na de tekens in te voeren 
(zoals 'prog'). Druk op b k > Setup, of 
vanuit het beginscherm op Start > Instellingen 
> Instellingen tekstinvoer en schakel Tekstvoorspelling 
uit om voorspellende tekstinvoer uit te 
schakelen.
Druk op b k > Setup om voorspellende 
tekstinvoer uit te schakelen, de invoertaal te 
wijzigen of de gebruikte woorden te wissen 
uit het geheugen.

Volume
Als u niet in 
gesprek bent, 
houdt u de 
selectietoets 
aan de zijkant 
ingedrukt om 
het mastervolume weer te geven. 
Vervolgens gebruikt u de volumetoetsen om 
het volume aan te passen. Het 
mastervolume beheert alle geluid, behalve 
het volume van de luidspreker tijdens 
telefoongesprekken.
Als u in gesprek bent, gebruikt u de 
volumetoetsen om het volume van de stem 
van uw gesprekspartner aan te passen.

• Wilt u tussendoor profielen wijzigen? 
Selecteer in het beginscherm Profiel. 
Kies Normaal, Stil, Trillen of een van de 
overige opties.

Volume omhoog

Selectietoets aan 
zijkant
Volume omlaag

Terug-toets
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• Wilt u een geluid uitschakelen? Druk 
op Start > Instellingen > Geluiden. Markeer 
het gewenste item en selecteer het 
geluid dat u hieraan wilt koppelen.

Tip: u kunt het beltoonvolume direct 
dempen bij een inkomend gesprek. Druk op 
een volumetoets aan de zijkant om de 
beltoon uit te schakelen.

Handsfree-luidspreker
Opmerking: als u tijdens het autorijden 
handsfree belt, kan uw aandacht worden 
afgeleid. Breek het gesprek af wanneer u 
zich niet kunt concentreren op het verkeer. 
Het gebruik van draadloze apparatuur en de 
bijbehorende accessoires kan bovendien in 
bepaalde gebieden zijn verboden of slechts 
onder bepaalde omstandigheden zijn 
toegestaan. Neem bij het gebruik van deze 

producten altijd de wettelijke voorschriften 
en bepalingen in acht.
Als u de handsfree-luidspreker gebruikt, 
kunt u bellen zonder de telefoon bij uw oor 
te houden.
Druk tijdens een gesprek op h om de 
handsfree-luidspreker in te schakelen. Een 
% boven aan het scherm geeft aan dat de 
luidspreker is ingeschakeld. Druk nogmaals 
op de toets h of beëindig het gesprek om 
de luidspreker uit te schakelen.
Opmerking: de handsfree-luidspreker werkt 
niet wanneer de telefoon is aangesloten op 
een handsfree-carkit of headset.



40 Basisprincipes

Telefoon vergrendelen 
en ontgrendelen
U kunt handmatig de telefoon vergrendelen 
om te voorkomen dat toetsen onbedoeld 
worden ingedrukt.
Als u de telefoon wilt vergrendelen, houdt u 
X ingedrukt totdat het Snelmenu wordt 
geopend. Selecteer vervolgens Vergrendelen. 
Het label van de linkersoftwaretoets wordt 
Ontgrendelen. 
Als u de telefoon wilt ontgrendelen, drukt u 
op Ontgrendelen en voert u uw wachtwoord in. 
De telefoon gebruikt * als u geen 
wachtwoord hebt ingesteld.
Wijzig uw wachtwoord om te voorkomen 
dat anderen uw telefoon gebruiken:
Druk in het beginscherm op Start > Instellingen 
> Beveiliging > Apparaatblokkering

  1 Schakel het selectievakje 
Bericht indien apparaat niet gebruikt gedurende in en 
selecteer na hoeveel tijd de telefoon bij 
geen gebruik automatisch moet worden 
vergrendeld.

2 Kies een eenvoudig wachtwoord (een 
getal van vier cijfers) of een sterk 
alfanumeriek wachtwoord (een moeilijk 
te raden wachtwoord dat uit minimaal 
zeven tekens bestaat en hoofdletters, 
kleine letters, cijfers en leestekens 
bevat).

3 Voer uw wachtwoord in en bevestig dit.
4 Druk op Gereed. 
Als de telefoon is vergrendeld, drukt u op 
Ontgrendelen om de telefoon te ontgrendelen. 
Voer uw wachtwoord in en druk op 
Ontgrendelen.
Tip: zorg dat u uw wachtwoord niet 
kwijtraakt. Zonder uw wachtwoord kunt u 
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de telefoon wel opnieuw instellen, maar dan 
gaan wel al uw persoonlijke instellingen en 
inhoud in het telefoongeheugen verloren. 
Als u een harde reset wilt uitvoeren, houdt u 
de toetsen * en E gedurende vijf seconden 
ingedrukt terwijl u de telefoon inschakelt.
Opmerking: als de telefoon is vergrendeld, 
kunt u wel alarmnummers bellen (zie 
pagina 50). Een vergrendelde telefoon geeft 
nog wel beltonen en/of trilsignalen bij 
inkomende gesprekken of berichten. U hoeft 
de telefoon echter niet te ontgrendelen om 
deze te beantwoorden.
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Aanpassen

Profielen
Elk profiel gebruikt een andere set met 
geluiden, volume-instellingen voor de 
luidspreker en beltonen en/of trilsignalen 
voor inkomende oproepen en andere 
gebeurtenissen. Het profiel Buiten is 
bijvoorbeeld veel luider dan het profiel 
Normaal.
U kunt de volgende profielen kiezen:

Indicators kunnen boven in het beginscherm 
worden weergegeven voor het profiel Stil 
(Q) en Trillen (<). De indicator % betekent 

dat de luidspreker is ingeschakeld (zie 
pagina 39).
Opmerking: het profiel Automatisch is 
hetzelfde als Normaal, behalve dat 
automatisch wordt overgeschakeld op Trillen 
tijdens een gebeurtenis die in de agenda is 
opgeslagen.
Een profiel kiezen:
Selecteer in het beginscherm Profiel: > naam 
profiel

Beltonen wijzigen
U kunt de beltonen voor inkomende 
oproepen en andere gebeurtenissen 
wijzigen. 
Druk op Start > Instellingen > Geluiden.

Normaal Trillen Automatisch
Stil Buiten  
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Opmerking: wijzigingen in profielinstellingen 
hebben geen effect op het profiel Stil.
  1 Markeer het geluid dat u wilt wijzigen en 

druk de navigatietoets S naar rechts of 
links om dit te wijzigen.

2 Druk op Gereed om de geluidsinstelling op 
te slaan.
Opmerking: als u een geluidsbestand 
voor een beltoon downloadt, wordt dit 
niet automatisch opgeslagen in de map 
Geluiden. Druk op Start > Bestandsbeheer 
> My Documents om het geluidsbestand te 
zoeken. Markeer het geluidsbestand en 
druk op Menu > Bestand > Kopieer naar en 
selecteer Application Data > Sounds> Klaar om 
het geluidsbestand te kopiëren. Als het 
geluidsbestand zich niet in de map Mijn 
documenten bevindt, gaat u naar de 
map waarin het geluidsbestand is 
opgeslagen en kopieert u dit naar de 
map Sounds.

Tijd en datum
Uw serviceprovider stelt meestal de tijd en 
datum op de telefoon in. Ga als volgt te 
werk om deze instellingen handmatig te 
wijzigen:
Druk op: Start > Instellingen > Klok en alarmsignalen 
> Datum en tijd.
  1 Gebruik in Tijdzone de navigatietoets S 

om uw tijdzone te selecteren.
Opmerking: werk uw tijdzone bij 
wanneer u reist zodat de agenda-items 
op de telefoon op het juiste moment 
worden weergegeven.

2 Bewerk in Datum de maand, de dag of het 
jaar.

3 Bewerk in Tijd de uren, minuten en 
seconden.

4 Druk op Gereed om de klok- en 
datuminstellingen op te slaan.
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U kunt de stijl voor de weergave van de 
datum en tijd opgeven door de regionale 
instellingen te wijzigen. Druk op Start 
> Instellingen > Landinstellingen.

Beginscherm
Stel een foto of afbeelding in als wallpaper 
(achtergrond) of wijzig de lay-out en het 
kleurschema van het beginscherm.
Druk op: Start > Instellingen > Beginscherm.

De achtergrondafbeelding 
wijzigen 
Wilt u een afbeelding vanaf een pc naar de 
telefoon kopiëren voor gebruik als 
achtergrondafbeelding? 
Opmerking: op de pc moet Microsoft® 
Exchange ActiveSync zijn geïnstalleerd (zie 
pagina 70).

Opties
Indeling beginscherm
Een lay-out voor het beginscherm 
selecteren.
Kleurenschema
Een kleurschema voor het scherm 
selecteren.

Achtergrondafbeelding
Een afbeelding voor de achtergrond 
selecteren of Standaard selecteren voor de 
standaardwallpaper.
Time-out
Het tijdsinterval waarna het scherm 
terugkeert naar het beginscherm of Nooit 
selecteren.

Opties
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  1 Sluit de telefoon aan op de pc. 
2 Kopieer op de pc het gewenste 

afbeeldingsbestand. De 
bestandsindeling moet .GIF, .JPG of 
.BMP zijn. 

3 Selecteer Explore in ActiveSync op de 
pc en dubbelklik op Mijn Windows® 
Mobile-apparaat.

4 Dubbelklik op Application Data, 
dubbelklik op Home en plak de 
afbeelding in die map. 
Opmerking: als u een 
afbeeldingsbestand downloadt voor een 
wallpaper, wordt dit soms niet 
automatisch opgeslagen in de map 
My Pictures. Druk op Start > Bestandsbeheer 
> My Documents om het 
afbeeldingsbestand te zoeken. Markeer 
het afbeeldingsbestand dat u wilt 
kopiëren, druk op Menu > Bestand 

> Kopieer naar en selecteer My Documents 
> My Pictures > Klaar. Als het 
afbeeldingsbestand zich niet in de map 
My Documents bevindt, gaat u naar de map 
waarin het afbeeldingsbestand is 
opgeslagen en kopieert u dit naar de 
map My Pictures.

Achtergrondverlichting
De helderheid van het scherm wordt 
automatisch aangepast als u van een lichte 
naar een donkere omgeving gaat en 
omgekeerd. Voor een langere levensduur 
van de batterij wordt de 
achtergrondverlichting van uw scherm 
uitgeschakeld wanneer u de telefoon niet 
gebruikt. De achtergrondverlichting wordt 
weer ingeschakeld wanneer u op een toets 
drukt. Ga als volgt te werk om in te stellen 
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na hoeveel tijd de achtergrondverlichting 
moet worden uitgeschakeld:
Druk op: Start > Instellingen > Energiebeheer 
> Time-out verlichting op accu of 
Time-out verlichting op stroom.

Antwoordopties
Druk op Start > Instellingen > Telefoon 
> Gespreksopties 
> Beantwoorden met een willekeurige toets om met 
een willekeurige toets een inkomend 
gesprek te beantwoorden.

Toepassingen van 
andere fabrikanten
Toepassingen van andere fabrikanten of 
invoegtoepassingen kunnen software voor 
e-mail, beveiliging, mobiele 
werkzaamheden en productiviteit bevatten. 

Deze producten kunnen meestal direct 
worden gedownload en geïnstalleerd. 
Compatibele commerciële en gratis 
toepassingen zijn beschikbaar op internet. 
Zie voor meer informatie de catalogus met 
downloads op de ondersteuningswebsite 
van Motorola op:  
www.motorola.com/support/9h of 
raadpleeg de website van uw 
serviceprovider.
Opmerking: toepassingen voor oudere 
apparaten of oudere versies van Windows 
Mobiel werken mogelijk niet goed op deze 
telefoon. Vraag aan de betreffende 
leverancier of een toepassing compatibel is 
voordat u deze op de telefoon installeert.
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Taakbeheer
Wilt u bekijken welke programma's op de 
telefoon worden uitgevoerd (actief zijn)? 
Gebruik Taakbeheer om de programma's 
weer te geven of een specifiek programma 
te stoppen. 
Druk in het beginscherm op Start 
> Systeemwerkset > Taakbeheer.
Tip: wilt u een actief programma stoppen? 
Selecteer in Taakbeheer het programma en 
druk op Menu > Afbreken.
Opmerking: druk vanuit het beginscherm 
op Start > Instellingen > Programma's verwijderen als 
u een programma volledig wilt verwijderen 
van de telefoon.
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Gesprekken

Zie pagina 28 voor meer informatie over het 
voeren en beantwoorden van gesprekken.

Meldingssignaal 
inkomend gesprek 
uitschakelen
Met de bladertoetsen aan de zijkant kunt u 
de beltoon uitschakelen voordat u het 
gesprek beantwoordt.

Gespreksinfo
Als de telefoon is ingeschakeld, wordt een 
lijst met inkomende en uitgaande 
gesprekken bijgehouden, zelfs als er geen 
verbinding tot stand is gebracht. De meest 

recente gesprekken worden bovenaan 
weergegeven. Als een lijst vol is, worden de 
oudste gesprekken verwijderd als er nieuwe 
gesprekken worden toegevoegd.
Druk op: Start > Oproepen. Markeer een 
gesprek en ga dan als volgt te werk:

• Druk op N om het nummer te 
bellen.

• Druk op de selectietoets s om de 
gespreksdetails weer te geven (zoals 
tijd en datum).

• Druk in de lijst Oproepen op Menu om de 
volgende Menuopties weer te geven:
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Opnieuw kiezen
  1 Druk in het beginscherm op N om de 

lijst met gesprekken weer te geven.
2 Markeer het nummer dat u wilt bellen en 

druk op N.
Als u een bezettoon hoort en indien 
het bericht Gesprek geweigerd of 
Gebruiker bezet wordt weergegeven, 

Opties
Contact zoeken
Zoeken naar dit telefoonnummer in 
Contacten.
SMS-bericht versturen
Een SMS-bericht verzenden naar dit 
telefoonnummer.
E-mail
Een e-mailbericht verzenden naar dit 
contact.
Timers weergeven
De duur van dit gesprek en alle andere 
gesprekken weergeven.
Verwijderen/Lijst wissen
Dit gesprek verwijderen uit het 
gespreksoverzicht of de gehele lijst 
wissen.

Opslaan in Contacten
Dit nummer opslaan voor een contact.
Filter
Alle gesprekken in het gespreksoverzicht 
filteren. Als u bijvoorbeeld de lijst filtert op 
alle gemiste gesprekken, worden alleen 
de onbeantwoorde inkomende 
gesprekken weergegeven.

Opties

50 Gesprekken

drukt u op N om het nummer opnieuw te 
kiezen. Wanneer het gesprek tot stand wordt 
gebracht, ontvangt u één bel- of trilsignaal, 
wordt het bericht Opnieuw kiezen geslaagd 
weergegeven en wordt u verbonden.

Gemiste oproepen 
weergeven
Op de telefoon worden gemiste gesprekken 
bijgehouden.
  1 Druk op Start > Oproepen.
2 Druk op Menu > Filter > Gemiste oproepen.

Beller-ID
Met de lijnidentificatiefunctie 
(beller-ID) wordt het telefoonnummer 
van een inkomend gesprek 
weergeven op het beeldscherm.

Op de telefoon worden de naam en de foto 
van de beller weergegeven als deze in de 
lijst met contacten zijn opgeslagen. Als er 
geen beller-ID beschikbaar is, wordt 
Inkomende oproep weergegeven.
U kunt voor een contact ook een specifieke 
beltoon (beltoon-ID) instellen (zie 
pagina 89).

Alarmnummers bellen
De serviceprovider programmeert vooraf 
één of meer alarmnummers, bijvoorbeeld 
112, die u altijd kunt bellen, zelfs wanneer de 
telefoon en het toetsenblok zijn vergrendeld.
Opmerking: alarmnummers kunnen 
verschillen per land. Het is mogelijk dat de 
op de telefoon geprogrammeerde 
alarmnummers niet op alle locaties werken. 
Soms kan een alarmnummer ook niet 
worden gebeld als gevolg van 
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netwerkproblemen, storende 
omgevingsinvloeden of interferentie.
  1 Druk op de toetsen om het 

alarmnummer in te voeren.
2 Druk op N om het alarmnummer te 

bellen.

Internationale 
gesprekken
Als u met uw abonnement 
internationaal kunt bellen, houdt u 0 
ingedrukt om de internationale 
toegangscode (aangegeven door +) in te 
voeren. Kies vervolgens op de gebruikelijke 
wijze de landcode en het telefoonnummer.

Snelkiezen
U kunt snelkiezen op twee manieren 
gebruiken: voor snelle toegang tot 
maximaal 99 telefoonnummers en als 
snelkoppelingen naar functies in het menu 
Start, waaronder e-mail, agenda en 
Bluetooth™ Manager.
Als u een nummer versneld wilt kiezen, 
houdt u het betreffende snelkiesnummer 
gedurende één seconde ingedrukt. Als het 
snelkiesnummer uit twee cijfers bestaat, 
drukt u op het eerste cijfer en houdt u het 
tweede cijfer ingedrukt. Het 
telefoonnummer wordt gekozen, een nieuw 
e-mailbericht wordt geopend of de 
webpagina wordt weergegeven. 
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Telefoonnummer
U kunt snelkiestoetsen instellen om contacten 
te bellen die op de telefoon zijn opgeslagen:
  1 Druk op Start > Contacten.
2 Blader naar het gewenste contact en 

druk op de selectietoets s.
3 Selecteer het telefoonnummer of 

e-mailadres waarvoor u de snelkiestoets 
wilt maken.

4 Druk op Menu > Toevoegen aan snelkeuze.
5 Selecteer onder Toewijz. toetsenblok het 

snelkiesnummer dat u wilt gebruiken.
Opmerking: snelkiestoets 1 is 
gereserveerd voor het 
voicemailnummer.

6 Druk op Gereed.
Als u een snelkiesitem wilt verwijderen, drukt 
u op Start > Snelkeuze. Vervolgens gaat u naar 
het item en drukt u op Menu > Verwijderen.

Snelkoppelingen
U kunt een snelkoppeling instellen om een 
toepassing op de telefoon te openen:
  1 Druk op Start.
2 Blader naar het pictogram van de 

toepassing waarvoor u een 
snelkoppeling wilt maken en druk op 
Menu > Snelkeuzenummer toev..

3 Selecteer in Toewijz. toetsenblok de 
snelkoppeling voor snelkiezen die u wilt 
gebruiken.

4 Druk op Gereed.
Opmerking: als u een snelkoppeling wilt 
verwijderen, drukt u op Start > Snelkeuze. 
Vervolgens gaat u naar de snelkoppeling en 
drukt u op > Menu > Verwijderen. 
Snelkeuzetoets 1 is gereserveerd voor het 
voicemailnummer en kan niet worden 
verwijderd.
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Voicemail
Opmerking: vraag uw serviceprovider om 
meer informatie over deze functie.
Ontvangen voicemailberichten 
worden opgeslagen op het netwerk.
Wanneer u een voicemailbericht ontvangt, 
krijgt u een bericht van uw serviceprovider. 
Controleren of u nieuwe voicemailberichten 
hebt:
Houd 1 ingedrukt.

Telefonische 
vergadering
Terwijl u een gesprek voert:
  1 Plaats het huidige gesprek in de 

wachtstand door op N te drukken.

2 Voer het volgende nummer in en druk 
op N.

3 Nadat de tweede verbinding tot stand 
hebt gebracht, kunt u op Wisselen drukken 
om tussen de gesprekken te schakelen 
of op Menu > Vergadering drukken om deze 
te combineren.

Als u een tweede gesprek ontvangt terwijl u 
al in gesprek bent:

• Druk op Opnemen om het tweede 
gesprek te beantwoorden en het 
eerste gesprek in de wachtstand te 
plaatsen. Vervolgens kunt u op Wisselen 
drukken om tussen de gesprekken te 
schakelen of op Menu > Vergadering 
drukken om deze te combineren.

• Druk op Negeren om het tweede 
gesprek door te schakelen naar uw 
voicemail.
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E-mail en berichten

Raadpleeg de handleiding Snel aan de slag 
voor meer informatie over het instellen van 
e-mail op de MOTO Q™ 9h. Ga naar 
www.motorola.com/support/9h als u 
problemen hebt met het instellen van e-mail 
of het uitvoeren van een synchronisatie.

Berichten ontvangen en lezen
Wanneer u een bericht ontvangt, krijgt 
u een melding en wordt op het 
scherm het bericht Nieuw bericht 
weergegeven met een berichtindicator 
zoals C.
Druk in het beginscherm op Start > Berichten 
> (e-mailaccount).
Druk op Menu > Mappen > Postvak IN als u geen 
lijst met berichten ziet. Druk op Menu 

> Mappen om terug te keren naar de 
mappenlijst.
Een bericht openen: druk op de 
navigatietoets S om naar het bericht te 
gaan en druk op de selectietoets s om dit 
te openen.
Wanneer u een bericht hebt geopend, kunt 
u de navigatietoets S naar rechts drukken 
om het volgende bericht te openen of naar 
links drukken om het vorige bericht te 
openen.

Bijlagen bij berichten
Als een e-mail Microsoft® Word-, Excel- of 
PowerPoint-bijlagen bevat, kunt u deze 
openen en bewerken met Documents To Go. 
U kunt ook pdf-bijlagen bekijken of 
zip-bijlagen uitpakken.
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Download de bijlage, selecteer het bestand 
en volg de aanwijzingen op het scherm om 
het te openen. Als het document is 
geopend, kunt u over de pagina navigeren 
met de navigatietoets S.

• Excel-spreadsheets: selecteer cellen 
en voer cijfers of tekst in. Druk op 
Menu voor opties als opslaan, 
knippen, plakken, zoeken, 
verwijderen, enzovoort.

• Diavoorstellingen in PowerPoint: druk 
op de linkersoftwaretoets om te 
schakelen tussen Notities, Overzicht 
en Dia's. Druk op Menu voor opties 
als opslaan, knippen, plakken, zoeken, 
verwijderen enzovoort.

• Word-documenten: typ cijfers of tekst 
in het document. Druk op Menu voor 
opties als opslaan, knippen, plakken, 
zoeken, verwijderen enzovoort.

• Pdf-documenten: Druk op Zoom om 
in of uit te zoomen. Druk op Menu om 
een kopie van het bestand op te 
slaan, te bladeren en voor andere 
functies.

Gebruik Microsoft® Exchange ActiveSync 
of Windows® Mobile Device Centre om 
bijlagen over te brengen naar de computer 
zodat u deze kunt bewerken.

Berichtopties
Als u de berichten wilt verwijderen, opslaan, 
beantwoorden of doorsturen, voert u de 
volgende snelle stappen vanuit het postvak 
IN uit wanneer u een bericht selecteert of 
weergeeft: 

• Druk op Verwijderen om het bericht te 
verwijderen.

• Druk op Menu > Beantwoorden of 
Allen beantwoorden om het bericht te 
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beantwoorden. Typ het bericht en 
druk op Verzend.

• Druk op Menu > Beantwoorden > Doorsturen 
om het bericht door te sturen. Typ het 
bericht en druk op Verzend.

• Markeer de afzender en druk op de 
selectietoets s > Opslaan om de 
afzender op te slaan als contact. 

Tip: wilt u nu controleren of u e-mail hebt? 
Druk op Start > Berichten. Selecteer de account 
waarmee u berichten wilt verzenden en 
ontvangen en druk op Menu 
> Verzenden/ontvangen. De telefoon verbindt u 
met de webmailserver en verzendt en 
ontvangt uw berichten. Druk op Menu 
> Verzenden/ontv. stoppen om dit proces te 
stoppen.

Een bericht verzenden
U kunt drie soorten berichten 
verzenden: SMS- (tekst), MMS- 
(multimedia) en e-mailberichten.
Druk op: Start > Berichten > SMS-berichten, MMS of 
(e-mailaccount).
Een bericht verzenden:
  

1 Druk op Menu > Nieuw.
2 Voer in Naar en eventueel CC en/of BCC 

e-mailadressen in voor e-mailberichten. 
Plaats een puntkomma (;) tussen 
meerdere nummers of adressen.
Voer het telefoonnummer of e-mailadres 
van het contact in voor SMS- en 
MMS-berichten.
Tip: U kunt snel telefoonnummers of 
e-mailadressen van uw contacten 
invoegen. Druk in Naar op j en 
selecteer een ontvanger uit de lijst. 
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Selecteer vervolgens het 
telefoonnummer of het e-mailadres van 
de ontvanger. 

3 Gebruik het toetsenblok om een bericht 
te typen.

4 Druk op Verzend.
Tip: in een e-mail- of MMS-bericht kunt 
u een afbeelding, geluidsopname of 
bestand in het bericht invoegen door in 
het berichtgebied op Menu > Invoegen 
> Afbeelding, Spraaknotitie of Geluidsrecorder of 
Bestand te drukken.
Opmerking: als u een geluidsopname 
wilt invoegen in het bericht, druk u op 
Opnemen en spreekt u het bericht in via de 
microfoon van de telefoon. Druk op 
Stoppen en Menu > Kies als u hiermee klaar 
bent.

Druk op Menu > Opties > Verzendopties om de 
prioriteit voor een MMS- of emailbericht in 
te stellen.
Druk op Menu > Bericht annuleren om een bericht 
te annuleren.

Zoeken naar globale 
adressen
Vanaf de telefoon kunt u zoeken in de 
globale adreslijst (GAL) die op de 
Exchange-server van uw bedrijf zijn 
opgeslagen. Dit betekent dat u kunt zoeken 
naar het telefoonnummer of het e-mailadres 
van een contact zonder dat u de gegevens 
direct op de telefoon hoeft op te slaan.
Opmerking: GAL-gegevens kunnen alleen 
worden weergegeven tijdens een 
gegevensoverdracht. De volledige GAL kan 
niet worden opgeslagen om deze offline te 
bekijken.
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Zoeken in GAL opent u vanuit Contacten en 
Bedrijfsmap. Bedrijfsmap opent u vanuit Berichten, 
Telefoon, Agenda en Snelkeuze. Gebruik de GAL als 
volgt om te zoeken naar een contact:
 

 1 Druk op Start > Contacten.
2 Druk in de lijst met contacten op Menu 

> Bedrijfsmap. 
3 Blader door de weergegeven lijst met 

items. Wanneer u het contact hebt 
gevonden, drukt u op N om dit te 
bellen. 
Opmerking: Hoewel de volledige GAL 
niet op de telefoon kan worden 
opgeslagen, kunt u een afzonderlijk 
contact toevoegen aan de lijst met 
contacten zodra dit is gevonden.

Tip: U kunt er ook voor kiezen om een 
MMS-, SMS- of e-mailbericht te verzenden 
naar een contact dat met GAL is gevonden. 
Druk in een nieuw bericht op Menu 
> Geadresseerde toevoegen > Bedrijfsmap. 

Wanneer u het contact hebt gevonden 
waarnaar u een bericht wilt verzenden, 
markeert en selecteert u dit contact. De 
gegevens worden ingevuld in het veld Naar.

Overzicht berichtfuncties
Opmerking: sommige functies 
werken mogelijk niet als u uw 
e-mailaccount handmatig instelt 
(zonder de wizard voor het instellen van 
e-mail).

Functies
SMS-bericht verzenden
Druk op Start > Berichten > SMS-berichten 
en Menu > Nieuw.
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E-mail maken en verzenden
Druk op Start > Berichten 
> (e-mailaccount) en op Menu > Nieuw.
Opmerking: U moet uw e-mail hebben 
ingesteld om berichten te verzenden . 
Raadpleeg de handleiding Snel aan de slag 
voor meer informatie over het instellen van 
uw e-mail.
Als u in een e-mailbericht een afbeelding, 
geluidsopname of bestand wilt invoegen, 
opent u het berichtgebied en drukt u op Menu 
> Invoegen > Afbeelding, Spraaknotitie of Bestand.
Tip: u kunt een concept van het huidige 
bericht opslaan zodat u dit later kunt 
voltooien en verzenden. Druk op Menu 
> Opslaan in Concepten. Een concept van het 
bericht wordt opgeslagen in de map 
Concepten van de account waarin u zich 
bevindt.

Functies
Een e-mailhandtekening maken en 
toevoegen
Druk op Start > Berichten > (e-mailaccount) en 
druk op Menu > Extra > Opties > Handtekeningen.
Blader naar de account waarvoor u de 
handtekening maakt. Selecteer 
Handtekening gebruiken. Selecteer het vak 
Handtekening, voer uw handtekening in en druk 
op Gereed.
Tip: selecteer Toevoegen bij beant./doorsturen om in 
elk verzonden bericht een handtekening in 
te voegen. Anders wordt alleen een 
handtekening in nieuwe berichten 
ingevoegd. 
Nieuwe berichten lezen 
Als u nieuwe berichten snel wilt 
weergeven, selecteert u in het beginscherm 
het gebied met meldingen voor berichten.

Functies
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Een bijlage weergeven 
Druk terwijl u het bericht weergeeft op 
de selectietoets s om de bijlage te 
selecteren. 
Opmerking: u kunt bijlagen alleen 
weergeven voor bestandstypen die door de 
telefoon worden ondersteund.
Oude berichten lezen:
Druk op Start > Berichten 
> (e-mailaccount).
Pictogrammen naast berichten geven aan of 
een bericht ongelezen J, gelezen H of 
dringend K is, of een bijlage R bevat.

Functies
Beantwoorden, allen beantwoorden of 
berichten doorsturen
Druk vanuit uw postvak IN of een 
geopend bericht op Menu > Beantwoorden, 
Allen beantwoorden of Doorsturen.
Tip: als u een e-mail in de e-mailaccount 
beantwoordt, verzendt u minder gegevens 
wanneer u het oorspronkelijke bericht niet 
bewerkt. Hierdoor betaalt u mogelijk minder 
kosten voor de gegevensoverdracht aan uw 
provider.

Functies
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Berichtobjecten downloaden 
Als een e-mailbericht een bijlage 
bevat, wordt de naam van de bijlage 
gemarkeerd weergegeven wanneer u 
het bericht opent. Als u de bijlage wilt 
downloaden, selecteert u de gemarkeerde 
naam. De bijlage wordt gedownload 
wanneer u de volgende keer een 
synchronisatie uitvoert of verbinding maakt 
met de e-mailserver.
Opmerking: als het bericht meerdere 
bijlagen bevat, worden alleen de 
geselecteerde bijlagen gedownload.
Mediaobjecten in een e-mail invoegen 
Als u in een e-mailbericht een afbeelding, 
gesproken notitie of bestand wilt invoegen, 
opent u het berichtgebied en drukt u op Menu 
> Invoegen > Afbeelding, Spraaknotitie of Bestand.

Functies
Volledige e-mailberichten downloaden
Druk op Start > Berichten 
> (e-mailaccount). Blader naar het 
bericht en druk op Menu 
> Bericht downloaden. 
Het volledige bericht wordt opgehaald 
wanneer u de volgende keer de 
synchronisatie uitvoert of verbinding maakt 
met de e-mailserver om e-mail te verzenden 
en ontvangen.

Functies
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Mappen markeren voor 
synchronisatie
Wanneer u uw e-mailaccount synchroniseert 
met de pc, worden dezelfde mappen van het 
postvak IN in Outlook gemaakt op de 
telefoon.
Druk op Start > Berichten > (e-mailaccount), 
vervolgens op Menu > Mappen > Menu 
> Alle mappen weergeven en dan op Menu 
> Mappen beheren.
Markeer elke map die u wilt synchroniseren 
en druk op Synchroniseren.
Druk op Gereed nadat u alle mappen hebt 
geselecteerd. Vervolgens wordt de 
weergave Mappen beheren geopend, waarin de 
gemarkeerde mappen worden 
gesynchroniseerd tijdens de volgende 
synchronisatiesessie.
Opmerking: Alleen e-mailmappen die zijn 
opgeslagen op de server, zijn beschikbaar 
voor synchronisatie.

Functies
Status van verzonden e-mail weergeven
Druk op Start > Berichten > (e-mailaccount) 
> Menu > Mappen > Postvak UIT.
Berichten in Postvak UIT zijn niet verzonden. 
Als u een bericht wilt verzenden, bladert u 
naar het bericht en drukt u op Menu 
> Verzenden/ontvangen.
E-mail ontvangen
Als de telefoon zodanig is ingesteld 
dat automatisch wordt gecontroleerd of er 
nieuwe berichten zijn, wordt e 
weergegeven wanneer u een nieuw bericht 
ontvangt.
Druk op R om de inbox te openen.
E-mail verwijderen
Druk vanuit het postvak IN of een geopend 
e-mailbericht op Verwijderen.

Functies
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Instant Messaging
Instant Messaging (IM) gebruiken: 
  1 Druk op Start > im.
2 Selecteer de gewenste IM-community.
3 Voer uw aanmeldgegevens in als deze 

niet worden weergegeven.
4 Druk op Sign in. U ziet de status van de 

groepen en individuen die u hebt 
toegewezen in uw IM-community.
• Als u een gesprek met iemand wilt 

starten, markeert u die persoon, 

Handmatig e-mail verzenden en 
ontvangen
Druk op Start > Berichten > (e-mailaccount) en 
vervolgens op Menu > Verzenden/ontvangen.
Een telefoonnummer in e-mail bellen
Markeer een telefoonnummer in een 
bericht en druk op N.
E-mail verplaatsen naar een persoonlijke 
map
Druk op Menu > Verplaatsen > (map) nadat u de 
e-mail hebt gelezen.
Een e-mailaccount verwijderen
Druk op Start > Berichten, blader naar de 
e-mailaccount en druk op Menu > Verwijderen.
Opmerking: u kunt uw SMS-berichten, MMS en 
e-mailaccounts van Exchange Server niet 
verwijderen.

Functies
De map met verwijderde items wissen
Druk op Start > Berichten > (e-mailaccount), 
druk op Menu > Mappen, blader naar 
Verwijderde items en druk op Menu > Alles wissen.

Functies
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drukt u op Write, voert u tekst in en 
drukt u op j.

• Als u wilt schakelen tussen 
gesprekken, drukt u 
de navigatietoets S naar links of 
rechts. 

• Druk op Vorige om terug te gaan naar 
het vorige scherm. Als u terug wilt 
naar een gesprek, selecteert u 
Conversations en vervolgens het 
gewenste gesprek. Daarna drukt u op 
de selectietoets s.

Als u in gesprek bent, drukt u op Menu om 
eerder opgeslagen tekstberichten of 
emoticons in te voeren, of om het gesprek 
te beëindigen.
Als u bent aangemeld, maar niet in gesprek 
bent, drukt u op Menu om uw contacten of 
groepen te beheren, uw status te wijzigen of 
om u af te melden. Voor toegang tot andere 

community's drukt u de navigatietoets S 
naar links of rechts. Als u uw 
aanmeldgegevens wilt opslaan, drukt u op 
Menu > Settings > Community Settings, voert u uw 
aanmeldgegevens voor elke community in 
en drukt u op Menu > Save. Druk op Menu 
> Settings > Global Settings om de overige 
instellingen te wijzigen.
Opmerking: U kunt MSN Messenger ook 
openen door op Start > Messenger te 
klikken.
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Verbindingen

Draadloze Bluetooth™
Uw telefoon ondersteunt draadloze 
Bluetooth-verbindingen (ook wel 
koppelingen genoemd). U kunt de telefoon 
koppelen met een Bluetooth-headset of 
-carkit of met een computer om bestanden 
uit te wisselen of te synchroniseren.
Opmerking: in sommige gebieden is het 
gebruik van draadloze apparaten en de 
bijbehorende accessoires mogelijk 
verboden of kunt u deze apparaten slechts 
beperkt gebruiken. Neem bij het gebruik van 
deze producten altijd de wettelijke 
voorschriften en bepalingen in acht. 

Bluetooth in- of uitschakelen
Als Bluetooth is ingeschakeld, kan de telefoon 
automatisch worden gekoppeld aan een 
handsfree-apparaat dat u eerder hebt 
gebruikt. U hoeft het apparaat hiervoor 
alleen maar in te schakelen of binnen het 
bereik van de telefoon te brengen. Bluetooth 
inschakelen: druk op Start > Bluetooth 
> Bluetooth-manager > Instellingen en stel Status in 
op Bluetooth Aan. 
De Bluetooth-indicator O wordt in het 
beginscherm weergegeven.
Opmerking: als u de levensduur van de 
batterij wilt verlengen, schakelt u Bluetooth uit 
aan de hand van deze procedure, wanneer u 
Bluetooth niet gebruikt. De telefoon zoekt 
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pas weer verbinding met apparaten als u de 
Bluetooth-functie weer inschakelt en de 
telefoon binnen het bereik van de apparaten 
brengt.

Koppelen met een headset of 
een handsfree-apparaat
Voordat u de telefoon probeert te koppelen 
met een apparaat, dient u te controleren of 
Bluetooth op de telefoon is ingeschakeld en 
het apparaaat is ingeschakeld en gereed is 
om te worden gekoppeld (zie de 
gebruikershandleiding bij het apparaat). U 
kunt het apparaat koppelen met meerdere 
apparaten, maar slechts gebruiken met één 
headset tegelijkertijd. 
 1 Druk op Start > Bluetooth > Bluetooth-manager 

> Handsfree.

2 Plaats het apparaat (zoals 
handsfree-headset, stereoheadset, 
toetsenbord) in de koppelmodus.

3 Druk op Toevoegen. U wordt gevraagd om 
te controleren of het apparaat gereed is. 
Druk op Zoek. 

Op de telefoon wordt een lijst weergegeven 
met apparaten die zich binnen het bereik 
van de telefoon bevinden.
4 Selecteer het apparaat uit de lijst. 
5 Voer de code voor het apparaat in 

(bijvoorbeeld 0000) en druk op Aanvaarden.
Wanneer de apparaten zijn gekoppeld, 
wordt een pictogram weergegeven op het 
beginscherm in Bluetooth-taakbalk.
Tip: zie de instructies bij het 
Bluetooth-apparaat dat u met de telefoon 
gebruikt voor meer informatie over dit 
apparaat.
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Objecten naar een ander 
apparaat verzenden
U kunt een Bluetooth-koppeling 
gebruiken om e-mail, contacten, 
taken, agenda-items, audio, beltonen, foto's, 
video's en gesproken notities vanaf de 
telefoon te verzenden naar een computer of 
een ander apparaat.
  1 Druk op Start > Bluetooth > BT object verzenden.
2 Selecteer het objecttype en het object 

dat u wilt verzenden.
Tip: druk op de selectietoets s om een 
item te selecteren.

3 Druk op Verzend.
4 Selecteer de naam van het apparaat om 

het bestand te verzenden.
5 Druk op Menu > Annuleren om het 

verzenden van een item te annuleren.

De telefoon als 
afstandsbediening voor de pc 
gebruiken
U kunt draadloze Bluetooth en de 
telefoon gebruiken als 
afstandsbediening voor de computer. Wilt u 
bijvoorbeeld een video bekijken op de 
computer en de telefoon als 
afstandsbediening gebruiken? Gebruik PC 
Remote om te regelen wanneer de video 
wordt afgespeeld, gestopt of gepauzeerd. 
  1 Schakel Bluetooth op de computer in.
2 Druk op de telefoon op Start > Bluetooth 

> BT PC-bediening. Druk zo nodig op Ja om 
Bluetooth in te schakelen.

3 Druk op Toevoegen.
4 Klik op de computer, in de systeembalk 

rechtsonder op het scherm, met de 
rechtermuisknop op de 
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Bluetooth-indicator O. Selecteer Wizard 
Bluetooth instellen.

5 Geef in de wizard aan dat u de gewenste 
service kent en dat u wilt zoeken naar 
een Bluetooth-apparaat dat de service 
levert. Selecteer Volgende.

6 Kies in het volgende venster Human 
Interface Device of PC Remote en 
selecteer Volgende.

7 Controleer of in het volgende venster de 
optie Alle apparaten weergeven is 
gekozen in de keuzelijst. De computer 
zoekt uw SmartPhone. Controleer of het 
selectievakje 'Deze telefoon zichtbaar 
maken voor andere 
Bluetooth-apparaten' is ingeschakeld. 
Selecteer uw telefoon en kies Volgende. 

8 Voer de code voor het apparaat in 
(bijvoorbeeld 0000) en druk op Aanvaarden.

Wanneer PC Remote is verbonden, wordt op 
de telefoon een overzicht weergegeven van 
de toetsen waarmee u de pc kunt bedienen. 
Als u wilt aangeven welk programma u op 
de computer wilt besturen, drukt u op de 
telefoon op Menu en selecteert u een 
programma.

Geavanceerde 
Bluetooth-functies
Functies
De telefoon zichtbaar maken voor een 
ander apparaat
Instellen dat een Bluetooth-apparaat 
uw telefoon kan detecteren:
Druk op Start > Bluetooth > Bluetooth-manager 
> Instellingen en schakel 
Maak telefoon zichtbaar voor andere Bluetooth-apparaten 
in.

69Verbindingen

Synchroniseren
U kunt de informatie op de telefoon op twee 
manieren synchroniseren: mobiel of met 
een kabel en de computer.

Verbinding maken met een herkend 
apparaat
Verbinding maken met een herkend 
handsfree-apparaat:
Druk op Start > Bluetooth > Bluetooth-manager 
> Handsfree > apparaatnaam.
Koppeling met een apparaat 
beëindigen
Druk op Start > Bluetooth > Bluetooth-manager 
> Handsfree > apparaatnaam > Verbreken.
Object verzenden naar een 
apparaat
Een objecten naar een ander apparaat 
verzenden:
Druk op Start > Bluetooth > BT object verzenden.

Functies
Apparaateigenschappen bewerken 
of apparaatnaam wijzigen
De eigenschappen van een herkend 
apparaat bewerken:
Druk op Start > Bluetooth > Bluetooth-manager 
> Handsfree > apparaatnaam en druk op 
Menu > Eigenschappen > Bijnaam.
Tip: Als u de Bluetooth-naam van de 
telefoon wilt wijzigen, drukt u op Start 
> Bluetooth > Bluetooth-manager > Instellingen en 
voert u de naam onder Mijn Bluetooth-naam in.

Functies
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Mobiel synchroniseren
Als u de telefoon mobiel wilt 
synchroniseren, moet u rechtstreeks 
synchroniseren met de 
Microsoft®-informatieserver of Microsoft® 
Exchange-server van uw bedrijf (met daarop 
de juiste softwareversie). Zie de 
ondersteunende informatie op pagina 101 
en de ondersteuningswebsite van Motorola 
op: www.motorola.com/support/9h.
U kunt ook contact opnemen met uw 
systeembeheerder om deze synchronisatie 
in te stellen.
Opmerking:  als u geen netwerkbereik hebt 
en de telefoon driemaal heeft geprobeerd te 
synchroniseren zonder een netwerk te 
vinden, krijgt u een melding. Selecteer 
Status bekijken voor meer informatie.  De 
synchronisatie wordt hervat zodra er weer 
netwerkdekking is.

Synchroniseren met een 
computer
U kunt Microsoft® ActiveSync versie 4.5 of 
hoger of Windows® Mobile Device Centre 
gebruiken om de gegevens op de telefoon 
en de desktopcomputer te synchroniseren. 
ActiveSync vergelijkt de contactgegevens, 
agenda-afspraken, e-mailberichten en 
mediabestanden op de telefoon met die op 
de computer en werkt de gegevens 
vervolgens bij naar de meest recente versie.

ActiveSync installeren en instellen
Als u gegevens op de telefoon wilt 
synchroniseren met een pc, moet u het 
Windows® Mobile Apparaatcentrum (op 
een pc met Windows Vista) gebruiken of 
Microsoft ActiveSync (op een pc met 
Windows XP™ of lager) installeren.
Opmerking: synchronisatiesoftware is 
inbegrepen op de cd Aan de slag die bij de 
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telefoon is geleverd. Controleer voordat u de 
software installeert of de computer en het 
besturingssysteem aan de 
minimumvereisten voldoen die op de hoes 
van de cd-rom of de website van Microsoft 
Windows® Mobile 
(http://www.microsoft.com/windowsm
obile) zijn vermeld. Vanaf deze website kunt 
u ook de meest recente software voor 
ActiveSync downloaden.
  1 Installeer Microsoft ActiveSync (voor 

Windows® XP™ of eerder) of Windows 
Mobile Device Centre (voor Windows 
Vista) op de pc.

2 Verbind de telefoon met de pc nadat de 
installatie is voltooid. De 
stuurprogramma's voor de telefoon 
worden op de computer geïnstalleerd, 
waarna de wizard Synchronisatie 
instellen automatisch wordt gestart. 

3 Volg de instructies op het scherm om de 
wizard te voltooien. 
De wizard vraagt u naar de naam van de 
Exchange-server, uw gebruikersnaam, 
uw wachtwoord en de domeinnaam. 
Neem contact op met de 
systeembeheerder van de server als u 
niet over deze gegevens beschikt. Zie 
pagina 101 als u algemene vragen over 
de telefoon hebt.

Wanneer u de wizard hebt voltooid, wordt 
de synchronisatie met de telefoon 
automatisch gestart.
Opmerking: nadat de synchronisatie is 
voltooid, kunt u de verbinding tussen de 
telefoon en de pc verbreken en moet u 
mogelijk de pc opnieuw opstarten.
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Synchroniseren met een kabelverbinding
Nadat Microsoft® 
ActiveSync of 
Windows® 
Mobile 
Apparaatcentrum 
op de pc is 
geïnstalleerd, kunt 
u verbinding maken met de telefoon en de 
synchronisatie uitvoeren. 
  1 Schakel de telefoon in.
2 Verbind de telefoon en de pc met 

een USB-kabel. 
Opmerking: zie 'Een mobiel apparaat 
verbinden met een pc' in de Help-functie van 
ActiveSync op de pc, de Microsoft-website 
voor ActiveSync of de 
ondersteuningswebsite van Motorola op 
www.motorola.com/support/9h voor meer 
informatie.

Synchroniseren via een 
Bluetooth™-verbinding
Nadat Microsoft® ActiveSync of Windows® 
Mobile Apparaatcentrum op de pc is 
geïnstalleerd, kunt u verbinding maken met 
de telefoon en de synchronisatie uitvoeren 
via een Bluetooth-verbinding.
Opmerking: Als u deze functie wilt 
gebruiken, moet de pc zijn uitgerust met 
Bluetooth of een Bluetooth-adapter voor de 
pc.
 

 1 Volg in ActiveSync de instructies in het 
Help-onderwerp voor het configureren 
van Bluetooth-verbindingen op de pc 
zodat ActiveSync wordt ondersteund.

2 Schakel de telefoon in.
3 Controleer op de telefoon of Bluetooth is 

ingeschakeld. (Druk op Start > Bluetooth 
> Bluetooth-manager > Instellingen > Status 
> Bluetooth Aan.)
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4 Druk op Start > Instellingen > Verbindingen > 
Type USB-apparaat > ActiveSync Rndis.

5 Druk op Start > ActiveSync.
6 Selecteer Menu > Verbinden via Bluetooth. 

Controleer of de telefoon en pc zich 
dicht genoeg bij elkaar bevinden. Als dit 
de eerste keer is dat u via draadloze 
Bluetooth verbinding hebt gemaakt met 
deze pc, moet u de Bluetooth-wizard op 
de telefoon voltooien en een 
Bluetooth-koppeling met de pc instellen 
voordat u de synchronisatie uitvoert.

7 Selecteer Synchr..
8 Selecteer Menu > Verbreek Bluetooth-verbinding 

wanneer u klaar bent. Schakel Bluetooth 
uit als u de batterij van de telefoon wilt 
sparen (zie pagina 65).

Modemverbinding
U kunt de telefoon gebruiken als modem om 
in te bellen naar een netwerk. Hiervoor hebt 
u een draadloze Bluetooth™-verbinding of 
USB-kabel nodig.
Opmerking: Wanneer u de telefoon 
activeert als modemverbinding, kunt u de 
functies voor e-mail, surfen op het web, 
Microsoft® ActiveSync en SMS-berichten 
pas weer gebruiken nadat de 
modemverbinding is gedeactiveerd.

Modemverbinding met 
Bluetooth™
Draadloze Bluetooth gebruiken als 
modemverbinding met een netwerk:
Opmerking: u moet beschikken over een 
computer met Bluetooth-mogelijkheden 
voor een modemverbinding als u draadloze 
Bluetooth wilt gebruiken.
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  1 Als u zeker wilt weten dat andere 
Bluetooth-apparaten de telefoon kunnen 
detecteren, moet u eerst draadloze 
Bluetooth inschakelen. Druk hiertoe op 
de telefoon op Start > Bluetooth 
> Bluetooth-manager > Instellingen en stel Status 
in op Bluetooth Aan. Zie Draadloze 
Bluetooth op pagina 65 voor meer 
informatie.

2 Start op de computer vanaf de taakbalk 
de toepassing voor 
Bluetooth-apparaten.
Opmerking: niet alle computers volgen 
dezelfde procedure om Bluetooth in te 
schakelen en om inbelnetwerken in te 
stellen. Raadpleeg de Help-functie van 
het besturingsysteem op de computer 
voor meer informatie.

3 Klik op de computer met de 
rechtermuisknop op het 
Bluetooth-pictogram in de 

Windows-taakbalk, selecteer het menu 
Snel verbinden, vervolgens 
Inbelnetwerken en Zoeken naar 
apparaten.

4 De computer zoekt naar de telefoon, 
waarna het venster voor inbelnetwerken 
wordt weergegeven. Controleer of het 
selectievakje 'Maak telefoon zichtbaar 
voor andere Bluetooth-apparaten' is 
ingeschakeld.

Nu kunt u de telefoon als modem gebruiken 
om verbinding te maken met een 
serviceprovider of netwerk.

Modemverbinding met een kabel
Opmerking: verbind de gegevenskabel niet 
met de telefoon en computer voordat dit in 
de volgende stappen wordt aangegeven.
Als u via een USB-kabel een 
modemverbinding met een netwerk wilt 
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maken, moet u eerst 
netwerkstuurprogramma's op de computer 
installeren. 
  Op de computer:
1 Plaats de meegeleverde cd Aan de slag 

in het cd-rom-station van de computer. 
De cd wordt automatisch gestart.
Opmerking: ga naar 
www.motorola.com/support/9h als u 
de cd Aan de slag niet hebt of de meest 
recente versie van de apparaat- en 
computerstuurprogramma's wilt 
downloaden.

2 Ga naar het scherm Extra hulpmiddelen 
en selecteer Software voor 
inbelnetwerken.

3 Volg de instructies op het scherm om de 
stuurprogramma's op de computer te 
installeren.

Op de telefoon:
Nu moet u de modemverbinding op de 
telefoon inschakelen en 
telefoonstuurprogramma's installeren:
4 Druk op de telefoon op Start > Instellingen 

> Verbindingen > Type USB-apparaat > Modem 
en druk op Gereed.

5 Verbind de telefoon en de pc met de 
USB-gegevenskabel. 
Het stuurprogramma is geïnstalleerd op 
de computer en u kunt een 
netwerkverbinding instellen.

Op de computer:
Nadat u de computer en telefoon hebt 
ingesteld, kunt u een nieuwe 
netwerkverbinding instellen op de 
computer:
Opmerking: deze procedure werkt mogelijk 
niet op alle computers. Zie de Help-functie 
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van het besturingsysteem op de computer 
voor meer informatie.
6 Klik met de rechtermuisknop op Deze 

computer en selecteer Eigenschappen.
7 Selecteer het tabblad Hardware.
8 Klik op de knop Apparaatbeheer.
9 Open de lijst Modems.
10 Klik met de rechtermuisknop op 

Smartphone draadloze USB-modem en 
selecteer Eigenschappen. 

11 Selecteer het tabblad Geavanceerd en 
voer extra initialisatieopdrachten in die 
uw serviceprovider vereist. Neem 
contact op met uw serviceprovider voor 
meer informatie. 

12 Selecteer Start > Configuratiescherm 
> Netwerk- en Internet-verbindingen 
> Netwerkverbindingen. Selecteer in 
het venster Netwerkverbindingen onder 

Netwerktaken de optie Een nieuwe 
verbinding maken.

13 Volg de instructies om via een modem 
verbinding te maken met internet: 
• Type netwerkverbinding: Verbinding met 

internet maken
• Voorbereidingen: Ik wil handmatig een 

verbinding instellen
• Internet-verbinding: Verbinding maken via 

een inbelmodem
• Naam van de verbinding: voer een 

unieke ID voor uw ISP in.
• Telefoonnummer: *99#

Opmerking: dit nummer kan 
verschillen per serviceprovider. 

• Beschikbaarheid van verbinding: Alle 
gebruikers
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• Gebruikersnaam: vraag deze 
informatie zo nodig op bij uw 
serviceprovider.

• Wachtwoord: vraag deze informatie 
zo nodig op bij uw serviceprovider.

• Schakel Deze Internet-verbinding als 
standaardverbinding instellen niet in als u de 
telefoon niet wilt gebruiken als 
standaard-internetverbinding.

• Schakel Firewall voor Internet-verbinding voor 
deze verbinding inschakelen niet in als de 
Microsoft® Windows®-firewall niet is 
ingeschakeld.

Opmerking: mogelijk moet u de 
instellingen voor de proxyserver op de 
computer uitschakelen om via de 
modem verbinding met internet te 
kunnen maken. Als u deze instellingen 
wilt uitschakelen, opent u de 
webbrowser en selecteert u Menu > Extra 
> Internet-opties > Verbindingen > Instellingen 

> Proxyserver. Schakel vervolgens Een 
proxyserver voor deze verbinding gebruiken uit.

De modemverbinding verbreken
Als u een modemverbinding wilt verbreken, 
moet u stappen op de computer en de 
telefoon uitvoeren. Op de computer:
  1 Ga naar de taakbalk en klik met de 

rechtermuisknop op het pictogram 
Netwerkverbinding.

2 Selecteer Verbinding verbreken.
De modemverbinding wordt verbroken.
Druk op de telefoon op Start > Instellingen 
> Verbindingen > Type USB-apparaat > ActiveSync om 
terug te keren naar de ActiveSync-modus 
voor USB-verbindingen.
Opmerking: wanneer u de 
modemverbinding niet langer gebruikt, 
moet u mogelijk de proxyinstellingen op de 
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computer opnieuw inschakelen. Vraag dit na 
bij uw internetprovider.

Webbrowser
Met de browser kunt u zoeken op het web 
en pagina's weergeven.
Druk op: Start > Opera.

1:Opera Browser

Search

Menu

Koppelingen in de browser
» Koppeling 1
» Koppeling 2
» Koppeling 3
» Koppeling 4

Actie

De startpagina van uw browser wordt weergegeven.

Druk op Actie om 
navigatieopties te openen.

Druk op Menu om
browserinstellingen en

andere opties te wijzigen.
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Opmerking: Niet alle 
webbestandsindelingen worden 
ondersteund.

• Druk op Actie > Ga naar om naar een 
webpagina te gaan. Typ het adres en 
druk op OK.

• Als u een koppeling op een 
webpagina wilt volgen, gebruikt u de 
navigatietoets S om de koppeling te 
markeren. Vervolgens drukt u op de 
selectietoets s.

• Druk op Menu > Werkset > Instellingen 
> Verbindingen om verbindingsopties te 
wijzigen.

• Druk op Menu > Beeldscherm 
> Afbeeldingen laden om afbeeldingen 
weer te geven of te verbergen.

• Als u een webpagina wilt toevoegen 
aan uw favorieten, opent u de 
webpagina en drukt u op Actie 
> Maak een bladwijzer van deze pagina.

Tip: bent u klaar? Druk dan op Menu > Afsluiten 
om de browser te sluiten en de batterij te 
sparen.
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Amusement

Een foto nemen en 
verzenden
Druk op e om de zoeker weer te geven:

Tip: Druk vanuit de camerazoeker op Menu 
om de beeldinstellingen aan te passen, zoals 

modus, helderheid, resolutie, zoom, 
witbalans en flits.
  1 Richt de cameralens op het onderwerp 

dat u wilt fotograferen.
2 Druk op e of de selectietoets s om 

een foto te nemen. De foto wordt 
opgeslagen en weergegeven in de 
zoeker.

3 Sluit de zoeker of open het menu met 
cameraopties.
Druk op O om de camerazoeker te 
sluiten. U kunt de opgeslagen foto 
weergeven door op Start 
> Afbeeldingen en video's te drukken.

Afbeeldingen en video's

Miniaturen Menu

AFBEELDINGS
-

877 1.0x
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Druk op Menu om de overige 
cameraopties weer te geven:
• Selecteer Verwijderen om de foto te 

verwijderen en terug te gaan naar de 
actieve zoeker.

• Als u de foto wilt verzenden via MMS, 
selecteert u Verzenden > MMS

• Selecteer Verzenden > E-mail om de foto 
te verzenden via E-mail.

• Selecteer Verzend via Bluetooth om de foto 
te verzenden met draadloze 
Bluetooth™.

• Selecteer Gebruiken als Beginscherm om de 
foto als beginscherm te gebruiken.

• Selecteer Bewerken om de foto te 
bewerken.

• Selecteer Eigenschappen om de 
beeldeigenschappen weer te geven, 
zoals de bestandsnaam.

• Selecteer Opties om de beeldoptie 
weer te geven.

Opmerking: druk op Start 
> Afbeeldingen en video's om de opgeslagen 
foto's weer te geven. Selecteer de foto die u 
wilt bekijken en druk op Weergeven.
Tip: als u foto's in een andere map dan de 
standaardmap met foto's wilt bekijken, zoals 
een map op een geheugenkaart, drukt u op 
Start> Afbeeldingen en video's. Vervolgens drukt u 
op Menu > Mappen en selecteert u de map met 
de opgeslagen foto's.

Zelfportret
  1 Druk op e om de camera te activeren.
2 Druk op Menu > Modus > Timer.
3 Druk op e om de vertraging van vijf 

seconden te starten.
4 Richt de cameralens op uzelf.
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5 Wanneer u het geluid van de 
camerasluiter hoort, wordt een foto 
gemaakt en weergegeven in de zoeker.

Foto-opties
Druk in de zoeker op Menu > Opties om het 
menu Foto-opties te openen. Dit menu kan de 
volgende opties bevatten:

Optie
Algemeen
Standaardinstellingen selecteren voor het 
formaat van foto's in e-mail en voor het 
roteren van foto's.
Diavoorstelling
Standaardinstellingen selecteren voor 
diapresentaties.

Camera
Standaardlocaties selecteren voor het 
opslaan van foto's, voorvoegsels voor 
bestandsnamen en beeldcompressie.
Video
Geluidsinstellingen en tijdslimieten 
selecteren voor videobestanden.

Optie
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Een videoclip opnemen 
en afspelen

Een videoclip opnemen
Druk op: e en Menu > Video.

Tip: druk vanuit de videozoeker op Menu om 
de video-instellingen aan te passen, zoals 
helderheid, kwaliteit en witbalans.

  1 Richt de cameralens op het onderwerp 
dat u wilt opnemen.

2 Druk op e of de selectietoets s om te 
beginnen met het opnemen van een 
video. De zoeker laat zien wat de video 
opneemt.

3 Druk op Stoppen om de video-opname te 
beëindigen of druk op Pauze om de 
opname te pauzeren en op Hervatten om 
de opname voort te zetten.
Opmerking: video's worden 
automatisch opgeslagen in de telefoon. 
Druk op Start > Afbeeldingen en video's om de 
video's weer te geven. Selecteer de 
video die u wilt bekijken en druk op 
Afspelen of de selectietoets s.

Tip: als u video's in een andere map dan de 
standaardmap met video's wilt bekijken, 
zoals een map op een geheugenkaart, drukt 
u op Start > Afbeeldingen en video's. Vervolgens 

Huidige opnameduur

Afbeeldingen en video's

Stoppen Pauze
43:2000:00

Resterende opnametijd

VIDEO-
GEBIED
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drukt u op Menu > Mappen en selecteert u de 
map met de opgeslagen video's.

Video-opties
Druk in de videozoeker op Menu > Opties om 
het menu met video-opties te openen.

Opmerking: de opties Algemeen en Diavoorstelling 
zijn ook in dit menu beschikbaar, maar deze 
instellingen gelden alleen voor 
afbeeldingsbestanden.

Een videoclip afspelen
Raadpleeg de handleiding Snel aan de slag 
voor meer informatie over het afspelen van 
video en Windows® Media Player.
Druk op: Start > Afbeeldingen en video's 
> videoclip > Afspelen.
De videoclip wordt afgespeeld in 
Windows Media Player.

Tip: druk op Menu > Volledig scherm om de 
video in een volledig scherm af te spelen. 
Video's met een lage resolutie worden 

Optie
Camera
Standaardlocaties selecteren voor het 
opslaan van video's, voorvoegsels voor 
bestandsnamen en beeldcompressie.
Video
Geluidsinstellingen en tijdslimieten 
opgeven voor videobestanden.

Windows Media

Afspelen Menu
00:00 70%
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mogelijk niet in een volledig scherm 
afgespeeld.
Als een gesprek binnenkomt terwijl u een 
video bekijkt, wordt de video gepauzeerd en 
een meldingssignaal voor een inkomend 
gesprek weergegeven. U kunt het gesprek 
beantwoorden of negeren. Druk op Afspelen 
om de video verder te bekijken.

Opties voor afspelen van video
Druk in het venster voor het afspelen van 
video op Menu > Opties om het menu Video 
afspelen te openen. Dit menu kan de volgende 
opties bevatten:

Optie
Afspelen
Hiermee selecteert u hoe de timer wordt 
weergegeven. Daarnaast kunt u aangeven 
of u de video wilt pauzeren wanneer u een 
ander programma gebruikt en of u de 
video verder wilt afspelen na een 
telefoongesprek.
Audio-/videogegevens
Hiermee selecteert u of u video wilt 
afspelen in een volledig scherm en 
wanneer u video wilt aanpassen aan het 
venster.
Netwerk
Hiermee selecteert u 
standaard-netwerkinstellingen voor 
streaming media.
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Bibliotheek
Hiermee selecteert u of de speler wordt 
gestart in de weergave Bibliotheek.
Weergaven
Hiermee selecteert u het opmaakthema 
van Windows® Media Player.
Knoppen
Hiermee stelt u afspeelfuncties van de 
toetsen in.

Optie
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Overige functies

Opmerking: druk op Start om het hoofdmenu 
vanuit het beginscherm te openen. Druk de 
navigatietoets S naar beneden om te 
bladeren door de pagina's met menuopties. 
Druk op de selectietoets s om een 
menuoptie te selecteren.

Geavanceerde 
belfuncties

Functies
Een gesprek doorschakelen
Doorschakelen van gesprekken 
instellen of annuleren:
Druk op Start > Instellingen > Telefoon 
> Oproep doorschakelen.
Opmerking: als u Geen antwoord kiest, kunt u 
instellen hoeveel seconden de telefoon 
wacht voordat een gesprek wordt 
doorgeschakeld.
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Contacten
Zie pagina 29 voor meer informatie over het 
opslaan en bellen van contacten.

Stemherkenning
U kunt uw telefoon in het Engels 
gesproken opdrachten geven. Houd voor 
stemherkenning de toets h ingedrukt in 
het beginscherm. Wanneer u hierom 
wordt gevraagd, zegt u 'Call', gevolgd 
door een nummer of naam van een 
contact.
TTY-gesprekken
De telefoon instellen voor gebruik 
met een optioneel TTY-apparaat:
Druk op Start > Instellingen 
> Toegankelijkheid telefoon > TTY.
Opmerking: een TTY is een 
communicatieapparaat dat wordt gebruikt 
door mensen die slechthorend zijn of een 
spraakgebrek hebben. TTY werkt niet 
tussen mobiele telefoons.

Functies
Een telefoonnummer in een bericht 
bellen
E-mail- of SMS-berichten kunnen 
onderstreepte telefoonnummers bevatten, 
zoals een hyperlink op een website. Als u 
een van deze nummers wilt bellen, bladert 
u naar het nummer en drukt u op N.

Functies
Zoeken naar een contact
Voer de eerste letters van de naam van 
het contact in. De telefoon zoekt in de lijst 
met contacten en geeft de naam weer.

Functies
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Een contact bewerken
Druk op Start > Contacten, blader naar een 
contact en druk op Menu > Bewerken.
Een aangepaste beltoon voor een contact
Opmerking: U kunt geen aangepaste 
beltoon voor SIM-contacten opslaan.
Als u eenvoudig aan de hand van de 
beltoon wilt bepalen door wie u wordt 
gebeld, kunt u een aangepaste beltoon 
aan contacten toewijzen. 
Druk op Start > Contacten, blader naar een 
contact en druk op Menu > Bewerken 
> Aangepaste beltoon.

Functies
Een afbeelding voor een contact instellen
Opmerking: U kunt geen afbeelding voor 
SIM-contacten opslaan.
Een foto of afbeelding toewijzen die wordt 
weergegeven wanneer een contact belt:
Druk op Start > Contacten, blader naar een 
contact en druk op Menu > Bewerken 
> Afbeelding.
Selecteer een foto of selecteer Camera om 
een nieuwe foto voor het contact te 
maken.
Tip: Wilt u de afbeelding verwijderen? 
Druk op Start > Contacten, blader naar een 
contact en druk op Menu > Bewerken en 
vervolgens op Menu > Afbeelding verwijderen.

Functies
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Een categorie voor een contact instellen
Opmerking: U kunt geen categorie voor 
SIM-contacten opslaan.
Druk op Start > Contacten, blader naar een 
contact en druk op Menu > Bewerken 
> Categorieën.
Een categorieweergave instellen
Druk op Start > Contacten en op Menu > Filter.

Functies
Een contact naar een ander apparaat 
verzenden
Een Bluetooth™-verbinding gebruiken om 
een contact naar andere telefoons, 
computers of apparaten te verzenden:
Druk op Start > Contacten, blader naar een 
contact en druk op Menu 
> Verzend via Bluetooth.
Zo nodig wordt u gevraagd om Bluetooth 
in te schakelen. De telefoon zoekt naar 
Bluetooth-apparaten. Selecteer het 
gewenste apparaat en druk op de 
selectietoets s. U krijgt een melding 
wanneer de overdracht is voltooid.
Zie pagina 65 voor meer informatie over 
Bluetooth-verbindingen.

Functies
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Aanpassen

Functies
Taal
De menutaal instellen:
Druk op Start > Instellingen > Landinstellingen.
Opmerking: De wijzigingen worden pas 
doorgevoerd nadat u de telefoon hebt uit- 
en ingeschakeld.
Tip: terwijl u tekst invoert (zoals een 
SMS-bericht), worden woorden 
voorgesteld. Als u de taal voor deze 
suggesties wilt wijzigen, drukt u op Start > 
Instellingen tekstinvoer > Taalwoordenboek.

Toegankelijkheid
U kunt de tekengrootte van het systeem, 
de time-out voor het herhaaldelijk 
indrukken van toetsen, de time-out voor 
bevestigingen en meldingen tijdens 
gesprekken instellen:
Druk op Start > Instellingen > Toegankelijkheid.

Functies

92 Overige functies — Aanpassen

Beltoonvolume
Druk op Start > Instellingen > Profielen.
Markeer het gewenste profiel en druk op 
Menu > Bewerken.
Druk onder Belvolume de navigatietoets S 
naar links of rechts om het volume voor 
dat profiel aan te passen.
Tip: u kunt het beltoonvolume direct 
dempen bij een inkomend gesprek. Druk 
op een bladertoets aan de zijkant om de 
beltoon uit te schakelen. 

Functies
Geluiden
De standaardgeluiden voor beltonen, 
herinneringen, nieuwe berichten, de 
wekker of toetsen wijzigen:
Druk op Start > Instellingen > Geluiden.
Opmerking: wijzigingen in 
geluidsinstellingen hebben geen effect op 
het profiel Stil.
Wekker
Druk op Start > Instellingen 
> Klok en alarmsignalen > Wekker.
Tip: wilt u het geluid van de wekker 
wijzigen of instellen? Druk op Start 
> Instellingen > Geluiden > Wekker.

Functies
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Gesprekstijden
Netwerkverbindingstijd is de verstreken tijd 
vanaf het moment dat u verbinding maakt 
met het netwerk van uw serviceprovider tot 
het moment dat u het gesprek beëindigt 
door op O te drukken.

Informatie over de eigenaar
Het is een goed idee om informatie over 
uzelf in te voeren en bij te houden. 
Zodoende kan iemand de telefoon naar u 
terugbrengen als u deze verliest:
Druk op Start > Instellingen > Info over eigenaar.
Alles opnieuw instellen
Herstel de oorspronkelijke instellingen van 
de telefoon als volgt: Druk op Start 
> Systeemwerkset > Masterbegininstellingen.
De standaardcode voor Volledig 
terugstellen is 000000 (6 nullen).
Met Volledig terugstellen worden de slotcode, 
beveiligingscode en levensduurtimer niet 
opnieuw ingesteld.

Functies
Volledig wissen
Let op: met Volledig wissen wist u alle 
ingevoerde gegevens (zoals contacten en 
agenda-items) en gedownloade inhoud 
(zoals foto's en geluiden) die in het 
geheugen van de telefoon zijn 
opgeslagen. Nadat u de gegevens hebt 
gewist, kunt u deze niet meer herstellen.
Druk op Start > Systeemwerkset > Masterwissen.

Functies
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De netwerkverbindingstijd die u bijhoudt 
met de instelbare timer, komt mogelijk niet 
overeen met de tijd op de factuur van uw 
serviceprovider. Neem contact op met uw 
serviceprovider voor informatie over 
facturen.

Handsfree
Opmerking: als u tijdens het autorijden 
handsfree belt, kan uw aandacht worden 
afgeleid. Breek het gesprek af wanneer u 
zich niet kunt concentreren op het verkeer. 
Het gebruik van draadloze apparatuur en de 
bijbehorende accessoires kan bovendien in 
bepaalde gebieden zijn verboden of slechts 
onder bepaalde omstandigheden zijn 
toegestaan. Neem bij het gebruik van deze 
producten altijd de wettelijke voorschriften 
en bepalingen in acht.

Functies
Gesprekstimers weergeven:
Druk op Start > Oproepen en op Menu 
> Timers weergeven.
Gesprekstimers opnieuw instellen
Alle gesprekstimers opnieuw instellen op 
nul, behalve de timer Levensduurgesprekken:
Druk op Start > Oproepen, vervolgens 
op Menu > Timers weergeven en 
op Menu > Timers opn. inst.
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NetwerkverbindingenFuncties
Luidspreker
Tijdens een gesprek een externe 
luidspreker inschakelen:
Druk op h of druk op Menu > Luidspreker aan.
Opmerking: druk met een 
Bluetooth™-headset op Menu > Handsfree Uit 
en druk op Menu > Luidspreker aan.

Functies
Een proxy, VPN (Virtual Private Network) 
of inbelnetwerk maken 
Met een VPN kunt u veilig verbinding 
maken met uw bedrijf via IPsec. Voor 
deze verbinding hebt u een beleidsdefinitie 
van uw IT-afdeling nodig. Uw IT-afdeling 
kan u het beleid toesturen in een bestand 
of u de beleidsgegevens verstrekken zodat 
u deze handmatig kunt invoeren. Ga als 
volgt te werk nadat u het beleidsbestand of 
de beleidsgegevens hebt ontvangen:
druk op Start > VPN.
Selecteer een beleid om een verbinding te 
openen of druk op Menu > Nieuw om een 
nieuwe beleidsdefinitie in te voeren.
Druk op Logoff om de beveiligde verbinding 
te sluiten.
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Agenda

Functies
Een nieuw agenda-item toevoegen 
Druk op Start > Agenda en op Menu 
> Nieuwe afspraak.
Opmerking: als u een gebeurtenis wilt 
plannen die de gehele dag duurt, schakelt 
u het selectievakje Duurt hele dag onder Eindtijd 
in. Gebeurtenissen die de gehele dag 
duren, nemen geen tijdsblokken in de 
agenda in beslag. In plaats hiervan 
worden ze weergegeven in banieren 
boven in de agenda.

Een agenda-item weergeven
Druk op Start > Agenda om de agenda voor 
vandaag te openen.

• Als u dagen vóór of na vandaag wilt 
weergeven, drukt u de 
navigatietoets S naar links of 
rechts.

• Als u snel een specifieke datum wilt 
weergeven, drukt u op Menu 
> Ga naar datum.

• Als u gebeurtenissen van de 
volledige week wilt weergeven, 
drukt u op Week.

Snelkoppeling: De gebeurtenissen voor 
vandaag worden in het beginscherm 
weergegeven. Blader naar een 
gebeurtenis en druk op de selectietoets 
s om de betreffende details weer te 
geven.

Functies
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Calculator

Herinnering voor agenda-item 
De standaardherinneringstijd voor taken 
en agenda-items is 15 minuten. Wijzig 
deze standaardinstelling als volgt:
Druk op Start > Agenda en op Menu > Extra 
> Opties > Herinneringen instellen.
Een agenda-item naar een ander 
apparaat verzenden
Een Bluetooth™-verbinding gebruiken om 
een agenda-item naar andere telefoons, 
computers of apparaten te verzenden:
Druk vanuit het agenda-item op Menu 
> Verzend via Bluetooth.
Selecteer het apparaat waarnaar u het 
item wilt verzenden.
Zie pagina 65 voor meer informatie over 
Bluetooth-verbindingen.

Functies
Reageren op een vergaderingsverzoek 
U kunt met de telefoon 
vergaderingsverzoeken ontvangen en 
hierop reageren net zoals u dit vanuit 
Outlook op de pc zou doen.
Druk op Start > Berichten > (e-mailaccount) 
> vergaderingsverzoek.
Druk op Accepteren of Menu > Weigeren of 
Voorlopig.

Functies
Calculator
Druk op Start > Bureau-accessoires 
> Rekenmachine.

Functies
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Beveiliging Telefoongegevens

Functies
Certificaatbeheer
In de telefoon opgeslagen 
certificaten voor internettoegang in- of 
uitschakelen:
Druk op Start > Instellingen > Beveiliging 
> Certificaten.
Met certificaten wordt de identiteit en 
veiligheid van websites gecontroleerd 
wanneer u bestanden downloadt of 
gegevens uitwisselt.

Functies
Softwareversie
De softwareversie van de telefoon 
weergeven:
Druk op Start > Instellingen > Info.
Geheugen en opslag
Het totale, gebruikte en beschikbare 
geheugen op de telefoon en 
geheugenkaart weergeven:
Druk op Start > Systeemwerkset 
> Geheugenmanagement.
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Ontspanning en 
spelletjes

Functies
Afbeeldingen openen
Afbeeldingen beheren:
druk op Start > Afbeeldingen en video's.
Geluiden openen
Beltonen en gedownloade of 
gecomponeerde muziek beheren:
druk op Start > Mediabeheer.
Raadpleeg de handleiding Snel aan de 
slag voor meer informatie over 
Windows® Media.

Videoclips openen
Videoclips beheren:
druk op Start > Afbeeldingen en video's.
Zie pagina 83 voor meer informatie over 
het afspelen van video's met de 
Windows® Media Player.
Spelletjes spelen op de telefoon
druk op Start > Spelletjes.
Webbrowser starten
druk op Start > Opera.
Zie pagina 78 voor meer informatie over 
de Opera-browser.
Webbrowser sluiten
Druk in de browser op Menu > Afsluiten.

Functies
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Objecten van een webpagina 
downloaden
Download als volgt een afbeelding, geluid 
of telefoonthema vanaf een webpagina: 
markeer het bestand, druk op Selecteer en 
druk op Store.
Download als volgt een afbeelding of een 
ander object vanaf een webpagina: 
markeer het item, druk op Menu en kies een 
optie, bijvoorbeeld Afbeelding opslaan.

Functies
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Ondersteuning en service

Als u vragen hebt of hulp nodig hebt, staan 
we voor u klaar.
Ondersteuning van Motorola:
Ga naar www.motorola.com/support/9h, 
waar u kunt kiezen uit verschillende opties 
voor klantenservice. Motorola Software 
Update biedt een eenvoudige manier om 
de telefoon bij te werken. Controleer of u 
beschikt over de meest recente 
software-updates op 
www.motorola.com/9h.
Ondersteuning van Microsoft® Windows® 
Mobile en ActiveSync:
Windows Mobile: 
http://www.microsoft.com/
windowsmobile/help/smartphone/
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SAR-gegevensGegevens omtrent specifiek absorptieniveau

DIT MODEL TELEFOON VOLDOET AAN DE 
INTERNATIONALE NORMEN VOOR 
BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN
Uw mobiele telefoon is een radiozender en 
-ontvanger. Het toestel voldoet aan de 
grenswaarden voor blootstelling aan 
radiogolven die zijn vastgelegd in 
internationale richtlijnen. Deze richtlijnen zijn 
opgesteld door de onafhankelijke, 
wetenschappelijke organisatie ICNIRP en 
geven veiligheidsmarges aan om de 
veiligheid van alle personen te waarborgen, 
ongeacht hun leeftijd of gezondheid.
In de richtlijnen wordt gewerkt met de 
maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). 
De SAR-grens die de ICNIRP heeft bepaald 
voor mobiele telefoons die door het publiek 
worden gebruikt, is 2 Watt/kilogram (W/kg) en 
de hoogste SAR-waarde die voor dit toestel is 

gemeten bij de test voor gebruik bij het oor 
is 0.74 W/kg.1 Mobiele telefoons hebben 
verschillende functies en kunnen ook worden 
gebruikt in andere posities, bijvoorbeeld 
op het lichaam zoals is beschreven in deze 
gebruikershandleiding2. In dat geval is de 
hoogste geteste SAR-waarde 0.59 W/kg.1

Aangezien de SAR-waarde wordt bepaald op 
het hoogste zendniveau van het toestel, ligt de 
werkelijke SAR-waarde van de telefoon tijdens 
de werking meestal onder de waarde die 
hierboven is vermeld. Dit komt doordat het 
vermogensniveau van het toestel automatisch 
wordt aangepast, zodat het minimumniveau 
wordt gebruikt om contact te maken met het 
netwerk.
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Hoewel de SAR-niveaus van verschillende 
telefoons in verschillende posities kunnen 
variëren, voldoen de telefoons allemaal aan 
de overheidsvereisten inzake veilige 
blootstelling. Wijzigingen aan dit model 
kunnen leiden tot verschillende SAR-waarden 
bij latere producten. De producten worden 
echter in alle gevallen zodanig ontworpen dat 
ze aan de richtlijnen voldoen.
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 
heeft verklaard dat er volgens de huidige 
wetenschappelijke informatie geen aanleiding 
is om speciale voorzorgsmaatregelen te 
nemen voor het gebruik van mobiele 
telefoons. De WHO merkte op dat gebruikers 
die hun blootstelling aan radiogolven willen 
beperken, dit kunnen doen door de duur van 
hun gesprekken te beperken of door 
handsfree te bellen, waardoor de mobiele 
telefoon uit de buurt van hoofd en lichaam 
wordt gehouden.

Ga voor meer informatie hierover naar de 
website van de WHO (http://www.who.int/
emf) of naar de website van Motorola,Inc. 
(http://www.motorola.com/rfhealth).

1. De tests zijn uitgevoerd in overeenstemming met 
internationale richtlijnen voor tests. De grens 
omvat een aanzienlijke veiligheidsmarge teneinde 
het publiek extra bescherming te bieden en 
rekening te houden met eventuele 
meetafwijkingen. U vindt meer informatie hierover 
in het testprotocol van Motorola, de 
evaluatieprocedure en het bereik van de 
meetonzekerheid voor dit product.

2. Lees de sectie Veiligheidsinformatie en algemene 
informatie als u het toestel op het lichaam wilt 
gebruiken.
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Informatie van de Wereldgezondheidsorganisatie
WGO-informatieOp dit moment zijn er geen 
wetenschappelijke gronden aanwezig om te 
veronderstellen dat er speciale 
voorzorgsmaatregel en nodig zijn voor het 
gebruik van mobiele telefoons. Als u zich toch 
zorgen maakt, kunt u de blootstelling aan 
radiofrequente straling van uzelf en van uw 
kinderen beperken door de gesprekken kort te 
houden of door handsfree-apparaten te 
gebruiken, zodat uw hoofd en lichaam niet in 
contact komen met mobiele telefoons.
Bron: WGO, Factsheet 193
Zie voor meer informatie: 
http://www.who.int/peh-emf
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Gebruiksrechtovereenkomst van Microsoft
Microsoft-licentieU hebt een apparaat ('APPARAAT') aangeschaft met door 
Motorola, Inc. ('Motorola') onder licentie gebruikte software 
van een of meer licentiegevers ('Licentiegever'), voor 
gebruik in combinatie met draadloze netwerkdiensten die 
worden geleverd onder een afzonderlijke overeenkomst 
tussen u en een provider van draadloze telecommunicatie 
('Mobiele operator'). De geïnstalleerde softwareproducten 
die worden geleverd door Licentiegever, alsmede daaraan 
gerelateerde media, gedrukte documentatie en 'online' of 
elektronische documentatie ('SOFTWARE') worden 
beschermd door internationale intellectuele 
eigendomswetten en verdragen. SOFTWARE omvat 
software die al is geïnstalleerd op het APPARAAT 
('APPARAAT-software') en software van de Licentiegever 
op enige cd-rom die bij het APPARAAT wordt geleverd 
('Desktop-software').
De SOFTWARE wordt niet verkocht, maar in licentie 
gegeven. Alle rechten voorbehouden.
INDIEN U NIET INSTEMT MET DE BEPALINGEN IN DEZE 
GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST ('OVEREENKOMST'), 
DIENT U HET APPARAAT NIET TE GEBRUIKEN, NOCH DE 
SOFTWARE TE KOPIËREN. IN PLAATS DAARVAN KUNT U 
DIRECT CONTACT OPNEMEN MET MOTOROLA VOOR 
INSTRUCTIES MET BETREKKING TOT RETOURNERING 
VAN HET ONGEBRUIKTE APPARAAT/DE ONGEBRUIKTE 

APPARATEN. U KUNT DAN (EEN DEEL VAN) HET 
BETAALDE BEDRAG TERUGKRIJGEN. DOOR GEBRUIK TE 
MAKEN VAN DE SOFTWARE, MET INBEGRIP VAN MAAR 
NIET BEPERKT TOT GEBRUIK OP HET APPARAAT, STEMT 
U IN MET DEZE OVEREENKOMST (OF BEKRACHTIGT U 
EERDERE INSTEMMING).
1. VERLENING VAN GEBRUIKSRECHT VOOR DE 
SOFTWARE. Deze Overeenkomst verleent u het volgende 
gebruiksrecht:
1.1. APPARAAT-software. U kunt de APPARAAT-software 
gebruiken zoals deze is geïnstalleerd op het APPARAAT 
(inclusief zoals geïnstalleerd op verwijderbare media in het 
APPARAAT). Alle of bepaalde onderdelen van de 
APPARAAT-software functioneren mogelijk niet als u geen 
juiste overeenkomst (abonnement) hebt met een geschikte 
Mobiele operator, of als de netwerkvoorzieningen van de 
Mobiele operator niet functioneren of niet zijn 
geconfigureerd om te functioneren met de 
APPARAAT-software.
1.2. Desktop-software. Als Desktop-software bij uw 
APPARAAT is geleverd, kunt u de Desktop-software 
installeren en gebruiken op één (1) of meer computers 
voor het uitwisselen van informatie met één (1) of meer 
apparaten met een compatibele versie van de 
APPARAAT-software. U kunt andere softwareonderdelen in 
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de Desktop-software alleen installeren en gebruiken in 
overeenstemming met de voorwaarden in de gedrukte of 
online gebruiksrechtovereenkomst(en) die bij dergelijke 
onderdelen zijn geleverd. Bij het ontbreken van een 
gebruiksrechtovereenkomst voor bepaalde onderdelen 
van de Desktop-software, kunt u slechts één (1) exemplaar 
van dergelijke onderdelen op het APPARAAT of een 
computer, in combinatie waarmee u het APPARAAT 
gebruikt, installeren of gebruiken.
1.3. Reservekopie. Indien Motorola geen reservekopie van 
de APPARAAT-software heeft bijgeleverd, mag u één 
reservekopie van de APPARAAT-software maken. U mag 
deze reservekopie alleen voor archiveringsdoeleinden 
gebruiken.
1.4. Microsoft Windows® 2003. Als Microsoft Outlook® 
2002 bij uw Apparaat is geleverd, zijn de volgende 
voorwaarden van toepassing op uw gebruik van Microsoft 
Outlook® 2002: (i) ongeacht de informatie in het gedeelte 
'Software-installatie en -gebruik' van de online 
Overeenkomst mag u één (1) exemplaar van Microsoft 
outlook® 2002 installeren op één (1) computer voor 
gebruik, het uitwisselen van gegevens, het delen van 
gegevens en het communiceren met het APPARAAT, en (ii) 
de Overeenkomst voor Microsoft Outlook® 2002 bestaat 
tussen Motorola en de eindgebruiker, niet tussen de 
fabrikant van de pc en de eindgebruiker.
2. Stem-/handschriftherkenning. Indien de Software 
onderdelen voor stem- en/of handschriftherkenning bevat, 
dient u te weten dat stem- en handschriftherkenning 

intrinsiek statistische processen zijn; dat 
herkenningsfouten inherent zijn aan de processen; dat het 
uw verantwoordelijkheid is dergelijke fouten te bewerken, 
de herkenningsprocessen te controleren en eventuele 
fouten te verbeteren.  Motorola, zijn 
dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen of 
leveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade door fouten 
in het proces van stem- en handschriftherkenning.
3. Beperkingen met betrekking tot reverse engineering, 
decompileren en deassembleren. U mag de SOFTWARE 
niet onderwerpen aan reverse engineering, decompileren 
of deassembleren, behalve wanneer dergelijke activiteiten 
uitdrukkelijk zijn toegestaan onder toepasselijke wetgeving 
niettegenstaande deze beperking.
4. Enkel APPARAAT. De APPARAAT-software staat onder 
licentie met het APPARAAT als één geïntegreerd product. 
U kunt de APPARAAT-software alleen gebruiken als 
onderdeel van het APPARAAT, niettegenstaande installatie 
van de APPARAAT-software op verwijderbare media.
5. Enkele Overeenkomst. Het pakket voor het APPARAAT 
bevat mogelijk meerdere versies van deze Overeenkomst, 
zoals verschillende vertalingen en/of meerdere 
mediaversies (bijvoorbeeld in de gebruikersdocumentatie 
en in de software). Zelfs als u meerdere versies van de 
Overeenkomst ontvangt, mag u slechts één (1) exemplaar 
van de APPARAAT-software gebruiken.
6. Verhuur. U mag de SOFTWARE niet verhuren of in lease 
geven.
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7. Overdracht van software. U mag uw gebruiksrecht op de 
software niet permanent overdragen onder deze 
Overeenkomst met betrekking tot de APPARAAT-software 
of Desktop-software, behalve met toestemming van de 
toepasselijke Mobiele operator. In het geval de Mobiele 
operator toestemming geeft voor een dergelijke 
overdracht, mag u alleen al uw rechten onder deze 
Overeenkomst permanent overdragen als onderdeel van 
een verkoop of overdracht van het APPARAAT, onder de 
voorwaarden dat u geen exemplaren achterhoudt, u alle 
SOFTWARE overdraagt (inclusief alle onderdelen, de 
media en gedrukte materialen, upgrades of 
reservekopieën, deze Overeenkomst en, indien van 
toepassing, de Certificaten van Echtheid) en de ontvanger 
akkoord gaat met de voorwaarden in deze Overeenkomst. 
Als de SOFTWARE een upgrade is, moeten bij overdracht 
alle voorgaande versies van de SOFTWARE worden 
opgenomen.
8. Beëindiging. Behoudens alle overige rechten, mogen 
Motorola, Licentiegever en hun dochterondernemingen en 
gelieerde ondernemingen deze Overeenkomst beëindigen 
indien u de bepalingen en voorwaarden in deze 
Overeenkomst niet nakomt. In dat geval dient u alle 
exemplaren en alle onderdelen van de SOFTWARE te 
vernietigen.
9. Beveiligingsupdates. De SOFTWARE kan 
DRM-technologie (Digital Rights Management) bevatten. 
Indien SOFTWARE DRM-technologie bevat, gebruiken 
inhoudsproviders de DRM-technologie ('DRM van 

Licentiegever') in de SOFTWARE om de integriteit van hun 
inhoud ('Beveiligde inhoud') te beschermen, zodat hun 
intellectuele eigendom, inclusief auteursrecht, in dergelijke 
inhoud niet wederrechtelijk wordt toegeëigend. Eigenaars 
van dergelijke Beveiligde inhoud ('Eigenaars van 
Beveiligde inhoud') kunnen van tijd tot tijd Licentiegever, 
zijn dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen 
verzoeken updates met betrekking tot beveiliging voor de 
DRM-onderdelen van de SOFTWARE 
('Beveiligingsupdates') beschikbaar te stellen, die van 
invloed kunnen zijn op uw mogelijkheid Beveiligde inhoud 
te kopiëren, weer te geven en/of af te spelen via software 
van Licentiegever of toepassingen van derden die 
gebruikmaken van DRM van Licentiegever. U gaat er 
derhalve mee akkoord dat, als u ervoor kiest een licentie 
van internet te downloaden waarmee u Beveiligde inhoud 
kunt gebruiken, Licentiegever, zijn dochterondernemingen 
of gelieerde ondernemingen, in combinatie met een 
dergelijke licentie, ook dergelijke Beveiligingsupdates, die 
een Eigenaar van Beveiligde inhoud Licentiegever, zijn 
dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen heeft 
verzocht te distribueren, mogen downloaden op uw 
APPARAAT. Licentiegever, zijn dochterondernemingen of 
gelieerde ondernemingen halen geen persoonlijke 
gegevens of andere informatie van uw APPARAAT bij het 
downloaden van dergelijke Beveiligingsupdates.
10. Toestemming voor gebruik van gegevens. U stemt 
ermee in dat Licentiegever, zijn dochterondernemingen en 
gelieerde ondernemingen technische informatie mogen 
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verzamelen en gebruiken, mits verzameld en gebruikt als 
onderdeel van productondersteuningsdiensten die zijn 
gerelateerd aan de SOFTWARE.  Licentiegever, zijn 
dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen 
mogen deze informatie alleen gebruiken voor verbetering 
van hun producten of voor het verlenen van diensten of 
technologieën op maat.  Licentiegever, zijn 
dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen 
mogen deze informatie alleen gebruiken voor verbetering 
van hun producten of voor het verlenen van diensten of 
technologieën op maat.
11. Online gamen/Functies voor updates. Indien de 
SOFTWARE online games of functies voor updates binnen 
de SOFTWARE biedt, en u ervoor kiest hiervan gebruik te 
maken, is het nodig bepaalde gegevens over het 
computersysteem, de hardware en de software te 
gebruiken om deze functies te implementeren. Door deze 
functies te gebruiken, machtigt u Licentiegever, zijn 
dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en/of 
vertegenwoordigers hiervan deze informatie te gebruiken, 
uitsluitend voor verbetering van hun producten of voor het 
verlenen van diensten of technologieën op maat.  
Licentiegever, zijn dochterondernemingen en gelieerde 
ondernemingen mogen deze informatie openbaar maken, 
maar niet op een manier die u persoonlijk identificeerbaar 
maakt.
12. Onderdelen van internetdiensten. De SOFTWARE bevat 
mogelijk onderdelen die het gebruik van bepaalde 
internetdiensten mogelijk maken en vergemakkelijken. U 

erkent en stemt ermee in dat Licentiegever, zijn 
dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen de 
versie van de SOFTWARE en/of de onderdelen waarvan u 
gebruikmaakt automatisch mogen controleren en 
upgrades van of aanvullingen op de SOFTWARE mogen 
bieden die automatisch naar uw APPARAAT worden 
gedownload.
13. Koppelingen naar sites van derden. De SOFTWARE kan 
u de mogelijkheid bieden koppelingen naar sites van 
derden te gebruiken door middel van de SOFTWARE.  De 
sites van derden worden NIET beheerd door Motorola, 
Licentiegever, of hun dochterondernemingen of gelieerde 
ondernemingen. Motorola, Licentiegever, noch hun 
dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen zijn 
verantwoordelijk voor (i) de inhoud van sites van derden, 
koppelingen op sites van derden, of wijzigingen in of 
updates van sites van derden, of (ii) webcasting of andere 
vorm van overdracht vanaf sites van derden. Indien de 
SOFTWARE koppelingen naar sites van derden bevat, 
worden die koppelingen alleen aangeboden voor 
gebruiksgemak. De aanwezigheid van koppelingen 
betekent geen goedkeuring van de betreffende site(s) door 
Motorola, Licentiegever, of hun dochterondernemingen of 
gelieerde ondernemingen.
14. Aanvullende software/diensten. Motorola, 
Licentiegever, hun dochterondernemingen of gelieerde 
ondernemingen mogen SOFTWARE-updates, 
-aanvullingen, invoegonderdelen of internetdiensten van 
de SOFTWARE aanbieden of beschikbaar maken na de 
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datum waarop u uw oorspronkelijke exemplaar van de 
SOFTWARE hebt aangeschaft ('Aanvullende onderdelen').
14.1. Indien Motorola of zijn dochterondernemingen of 
gelieerde ondernemingen Aanvullende onderdelen 
aanbieden of beschikbaar maken en er is geen andere 
Overeenkomst bij de Aanvullende onderdelen geleverd, 
zijn de voorwaarden in deze Overeenkomst van 
toepassing.
14.2. Indien Licentiegever, of zijn dochterondernemingen 
of gelieerde ondernemingen Aanvullende onderdelen 
aanbieden of beschikbaar maken en er is geen andere 
Overeenkomst geleverd, zijn de voorwaarden in deze 
Overeenkomst van toepassing, met dien verstande dat de 
Licentiegever, of zijn dochterondernemingen of gelieerde 
ondernemingen die de Aanvullende onderdelen aanbiedt, 
de licentiegever is van die Aanvullende onderdelen.
14.3. Motorola, Licentiegever, of hun 
dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen 
behouden zich het recht voor levering van aan u geboden 
of voor u beschikbaar gestelde internetdiensten door 
middel van het gebruik van de SOFTWARE, niet voort te 
zetten.
15. UPGRADES EN HERSTELMEDIA.
15.1. APPARAAT-software. Indien de APPARAAT-software 
wordt geleverd door Motorola, zijn dochterondernemingen 
of gelieerde bedrijven, los van het APPARAAT, op media 
zoals een ROM-chip, cd-rom('s), via webdownloads of op 
een andere manier en is gemarkeerd met 'Alleen voor 

upgradedoeleinden' of 'Alleen voor hersteldoeleinden', 
mag u één exemplaar van dergelijke APPARAAT-software 
op het APPARAAT installeren als vervanging van de 
bestaande APPARAAT-software en dit gebruiken in 
overeenstemming met de sectie 'Verlening van 
gebruiksrecht voor de software' in deze Overeenkomst. 
15.2. Desktop-software. Indien 
Desktop-softwareonderdelen worden geleverd door 
Motorola, zijn dochterondernemingen of gelieerde 
bedrijven, los van het APPARAAT, op media zoals een 
ROM-chip, cd-rom('s), via webdownloads of op een andere 
manier en is gemarkeerd met 'Alleen voor 
upgradedoeleinden' of 'Alleen voor hersteldoeleinden', 
mag u (i) één exemplaar van dergelijke onderdelen op de 
computer(s) die u gebruikt voor het uitwisselen van 
gegevens met het APPARAAT, installeren als vervanging 
van de bestaande Desktop-softwareonderdelen en deze als 
zodanig gebruiken.
16. AUTEURSRECHT. De eigendom van, en de 
intellectuele-eigendomsrechten op de SOFTWARE (met 
inbegrip van maar niet beperkt tot alle afbeeldingen, foto's, 
animaties, video, audio, muziek, tekst en 'applets', die in de 
SOFTWARE zijn verwerkt), de begeleidende gedrukte 
materialen en alle exemplaren van de SOFTWARE, 
berusten bij Motorola, Licentiegever en/of hun 
dochterondernemingen, gelieerde bedrijven of 
leveranciers. U mag de begeleidende gedrukte materialen 
van de SOFTWARE niet kopiëren. De eigendom van, en de 
intellectuele-eigendomsrechten op de inhoud waartoe 
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toegang kan worden verkregen door het gebruik van de 
SOFTWARE berusten bij de desbetreffende eigenaar van 
de inhoud en kunnen beschermd zijn door toepasselijk 
auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten en 
-verdragen. Deze Overeenkomst verleent u geen recht 
dergelijke inhoud te gebruiken. Alle rechten die niet onder 
deze Overeenkomst vallen zijn voorbehouden aan 
Motorola, Licentiegever, hun dochterondernemingen, 
gelieerde ondernemingen en leveranciers.
17. EXPORTBEPERKINGEN. U erkent dat SOFTWARE valt 
onder jurisdictie van de Verenigde Staten. U stemt ermee 
in alle toepasselijke internationale en nationale wetten na 
te leven die van toepassing zijn op de SOFTWARE, 
inclusief de Amerikaanse Export Administration 
Regulations, alsmede beperkingen met betrekking tot 
eindgebruikers, eindgebruik en bestemming, uitgegeven 
door Amerikaanse en andere overheden.
18. PRODUCTONDERSTEUNING. Productondersteuning 
voor de SOFTWARE wordt NIET geleverd door 
Licentiegever, zijn moederonderneming, of hun 
dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen.
19. GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR BEPAALDE 
SCHADE. TENZIJ ANDERS DOOR WETGEVING BEPAALD, 
ZIJN MOTOROLA, LICENTIEGEVER, HUN 
DOCHTERONDEERNEMINGEN EN GELIEERDE 
ONDERNEMINGEN NIET AANSPRAKELIJK VOOR 
INDIRECTE , SPECIALE, INCIDENTELE OF 
GEVOLGSCHADE DIE VOORTKOMT UIT OF 
SAMENHANGT MET HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES 

VAN DE SOFTWARE. DEZE BEPERKING IS IN ALLE 
GEVALLEN VAN TOEPASSING.
20. VOOR DE BEPERKTE GARANTIES EN SPECIALE 
BEPALINGEN DIE OP UW RECHTSGEBIED VAN 
TOEPASSING ZIJN, VERWIJZEN WIJ U NAAR UW 
GARANTIEFOLDER DIE BIJ DIT PAKKET IS INGESLOTEN, 
OF DIE IS VERSTREKT BIJ DE GEDRUKTE MATERIALEN 
VAN HET SOFTWAREPRODUCT. 
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beeldscherm  33, 45
beginscherm  33, 44
beller-ID  50
belstijl instellen  42
belstijlprofiel, indicator  35
beltoon  99
beltoonvolume  92
bericht  58, 59, 60
bericht, herinneringen  92

bericht, indicator  35, 36, 54
berichten  54

e-mail  54
tekst  54

beveiliging
vergrendelen  40

beëindigen, gesprek  29
beëindigingstoets  2, 3, 29
bladertoetsen aan de zijkant  

2
Bluetooth, 

afstandsbediening  67
Bluetooth, draadloos  65
Bluetooth, indicator  35
Bluetooth-verbinding  90, 97
browser  99

verbinding verbreken  99
bijlagen  60
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C
calculator  97
camera  80, 83
cameratoets  2
carkit  94
certificaatbeheer  98
codes  40
connectorpoort voor 

accessoires  3
contacten  51, 88
cijfers  36

D
datum  43
doorschakelen, gesprekken  

87
doorsturen  60
downloaden, 

berichtobjecten  61
downloaden, 

e-mailberichten  61

E
eigenaar, informatie  93
e-mail  54, 59

bijlage  60
handtekening  59

F
filter  49
foto  80, 99

G
geluiden  92, 99
gemist gesprek  50
gemiste gesprekken, bericht  

50
gesprek

beantwoorden  29, 46
beëindigen  29
doorschakelen  87
voeren  28

gespreksinfo  48
gesprekstimers  94

H
handsfree  94
handsfree-luidspreker  39
handtekening  59
headset  94
herinneringen  92
hoofdletters  37
hyperlink

telefoonnummer  88

I
iemand opbellen  28
IM  63
in-/uitschakelen  28
inkomend gesprek, bericht  

50
Instant Messaging  63
internationale toegangscode  

51
invoeren

cijfers  36
tekst  36, 37
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K
kiezen, telefoonnummer  28
kleine letters  37
kopiëren, bestanden  67
koppelen (zie Bluetooth, 

draadloos)

L
linken (zie Bluetooth, 

draadloos)
luidspreker  94

M
melding

instellen  42
uitschakelen  38, 48, 79

menu, snelkoppelingen  52
menu-indicator  33
menupictogrammen  34
menutoets  2, 3
Micro-USB-poort  3
mobiel  70

modem  73
multimediabericht  54, 59, 60
muziek  99

N
navigatietoets  2, 3
netwerken  73
netwerkinstellingen  95
numerieke invoermethode  

37
nummer. Zie 

telefoonnummer

O
objecten uitwisselen  67
ontgrendelen

telefoon  40
ontvangen gesprekken  48
openen, programma  23
opnieuw kiezen  49
opslaan, uw nummer  30
optioneel accessoire  24

optionele functie  24

P
pairing (zie Bluetooth, 

draadloos)
pc, afstandsbediening  67
prioriteit  57
profiel  42

R
roaming, indicator  35

S
selectietoets  2, 3
selectietoets aan de zijkant  2
signaalsterkte, indicator  36
SIM-kaart  24
slotcode  40
SMS-bericht  58, 59, 60
snelkiezen  51
snelkoppelingen  52
softwaretoetsen  2, 3, 33
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spelletjes  99
Start, menu  23
stemherkenning  88
stemherkenningstoets  2, 3
synchroniseren  69
synchroniseren (Bluetooth)  

72
synchroniseren (kabel)  72
synchroniseren met 

computer  70

T
Taakbeheer  47
taal  91
tekens, invoermethode  37
tekst  36
tekstinvoer  36
telefonische vergaderingen  

53
telefoon  40
telefoonnummer  30
terugbellen  50

timers  49, 94
toegankelijkheid  91
toepassingen van andere 

fabrikanten  46
TTY-gesprekken  88
tijd instellen  43

U
uitgaande gesprekken  48
uw telefoonnummer  30

V
vergrendelen

telefoon  40
verwijderen, programma  47
verzenden en ontvangen, 

berichten  54
verzendtoets  2, 3, 28
video  99
videoclip  83
voeren, gesprek  88
voicemail  53

voicemail, indicator  53
Volledig wissen  93
volume  38, 92
volumetoetsen  2

W
wallpaper  44
web  99

telefoonnummer  88
webbrowser  99

verbinding verbreken  99
webpagina  99
wekker  92
WGO-informatie  104
wissen, programma  47
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