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Gesproken hulp en spraak
Gesproken hulp 

Met Gesproken hulp wordt tekst op het scherm gelezen en 
kunt u een aantal basisfuncties van uw apparaat gebruiken 
zonder dat u op het scherm hoeft te kijken. Maak een keuze 
uit de volgende functies:

Rcnte oproepen—Hiermee hoort u informatie over uw 
gemiste en ontvangen oproepen, gekozen nummers en 
nummers die u geregeld belt.

Contacten—Hiermee hoort u de items in uw contacten. 
Druk op de bladertoets omlaag om naar een contactpersoon 
te gaan. Druk op de bladertoets naar rechts om de 
groepenlijst te openen. Druk op de beltoets om een 
contactpersoon te bellen. Gebruik deze functie niet als 
uw lijst met contactpersonen meer dan 500 items bevat.

Voicemailbox—Hiermee kunt u uw voicemailbox bellen 
(netwerkdienst).

Bellen—Hiermee kunt u een nummer kiezen. Druk op de 
bladertoets omhoog of omlaag om een nummer in te 
voeren. Wanneer u het juiste cijfer hoort, drukt u op de 
bladertoets. Ga door om elk cijfer te selecteren totdat u het 
volledige nummer hebt ingevoerd. Druk op de beltoets om 
het nummer te bellen.

Klok—Hiermee hoort u de huidige tijd. Druk op de 
bladertoets omlaag om de datum te horen.

Selecteer Opties om meer opties te horen.

Spraak 

In Spraak kunt u de taal en de stem selecteren die voor 
het lezen van berichten worden gebruikt. Selecteer 
Spraakinstellingen om de snelheid en het volume van 
spraak aan te passen.

De stem is taalafhankelijk. Wanneer u de taal wijzigt, 
wordt de stem gewijzigd in de standaardstem voor deze 
taal. Selecteer indien gewenst een andere stem voor 
de taal.

Druk op de bladertoets naar rechts om de stemmen weer 
te geven die voor de geselecteerde taal beschikbaar zijn. 
Selecteer Opties > Spraak afspelen, Spraakgegevens of 
Verwijderen als u een stem wilt afspelen, informatie over 
een stem wilt weergeven of een stem wilt verwijderen.
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