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Toetsen en onderdelen (voorzijde en
bovenzijde)

1 — Luidspreker
2 — Selectietoetsen
3 — Beltoets

4 — Menutoets 
5 — Numerieke toetsen
6 — Microfoon
7 — Navi™-wiel; hierna de bladertoets genoemd
8 — Wistoets C
9 — Beëindigingstoets
10 — Multimediatoets
11 — Lichtsensor
12 — Tweede camera

1 — Aan/uit-toets
2 — Nokia AV-aansluiting voor compatibele
headsets, hoofdtelefoons en TV-out-aansluitingen
3 — Micro-USB-aansluiting voor de lader en voor
aansluiting op een compatibele pc 3



Toetsen en onderdelen (achterkant en
zijkanten)

1 en 9 — Stereoluidspreker met 3D-geluidseffect
2 — Volume-/zoomtoets
3 — Schakelaar voor het vergrendelen en
ontgrendelen van de toetsen
4 — 2-fase opnametoets voor automatische focus,
foto's maken en video's opnemen
5 — Hoofdcamera voor het maken van foto's en
video's met een hoge resolutie
6 — Flits- en videolicht

7 — Opening voor een polsband
8 — Geheugenkaartsleuf voor een compatibele
microSD-kaart
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Snelschuiftoetsen
Met snelschuiftoetsen kunt u meerdere taken
tegelijkertijd uitvoeren. Als u bijvoorbeeld
afbeeldingen bekijkt met de muziekspeler op de
achtergrond en u wilt naar het volgende of vorige
nummer, drukt u op de toets Afspelen/pauze om de
toetsen voor het vooruit- en terugspoelen
beschikbaar te maken.

1 — Vooruitspoelen
2 — Afspelen/pauze
3 — Stoppen
4 — Terugspoelen
5 en 8 — Zoomtoetsen (beschikbaar wanneer ze zijn
verlicht)
6 en 7 — Speltoetsen (beschikbaar in de modus
Liggend) 5



De SIM-kaart en de batterij plaatsen
Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader
voordat u de batterij verwijdert.
1. Houd de

achterzijde van het
apparaat naar u
toe, houd de

ontgrendelingstoets ingedrukt en til het klepje
op.

2. Plaats de SIM-kaart in
de kaarthouder. Zorg
ervoor dat de schuine
hoek op de kaart naar
rechts is gericht en
dat het
contactgebied op de
kaart naar beneden is gericht.

3. Plaats de batterij.
4. U plaatst het klepje

terug door het

vergrendelingspalletje aan de bovenkant eerst
in richting van de sleuf te duwen en het
vervolgens in te drukken tot het klepje vastklikt.
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Het apparaat inschakelen
1. Houd de aan/uit-toets ingedrukt.
2. Als u wordt gevraagd om

een PIN-code of
blokkeringscode, toetst u
deze in en drukt u op de
linkerselectietoets. De
fabrieksinstelling voor de
blokkeringscode is
12345. Als u de code
vergeet en het apparaat is
vergrendeld, heeft het
apparaat onderhoud
nodig. Hiervoor kunnen extra kosten in rekening
worden gebracht. Neem contact op met een
Nokia Care-centrum of de leverancier van het
apparaat.
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Antennelocaties
Het apparaat kan interne en externe antennes
hebben. Zoals bij alle radiozendapparatuur, geldt
dat u onnodig contact met het gebied rond de
antenne moet vermijden als de antenne aan het
zenden of ontvangen is. Contact met een dergelijke
antenne kan de kwaliteit van de communicatie
nadelig beïnvloeden, ervoor zorgen dat het
apparaat meer stroom verbruikt dan anders
noodzakelijk is en de levensduur van de batterij
verkorten.

1 — Antennes voor Bluetooth en draadloos LAN, en
GPS-ontvanger
2 — FM-zendantenne
3 — Mobiele antenne

De Bluetooth,- WLAN-, GPS- en FM-zendantennes
bevinden zich in de achterste cover van het
apparaat. Als u de achterste cover vervangt, moet u
controleren of de nieuwe cover deze antennes ook
bevat, anders werken deze verbindingen niet meer.
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Geheugenkaart
Gebruik alleen een compatibele microSD-kaarten
die door Nokia is goedgekeurd voor gebruik met dit
apparaat. Nokia maakt gebruik van goedgekeurde
industriële normen voor geheugenkaarten, maar
sommige merken zijn mogelijk niet geheel
compatibel met dit apparaat. Incompatibele
kaarten kunnen de kaart en het apparaat
beschadigen en gegevens op de kaart aantasten.

De geheugenkaart plaatsen
Het is mogelijk dat er al een geheugenkaart in het
apparaat is geplaatst. Als dat niet het geval is, gaat
u als volgt te werk:
1. Plaats uw vinger in de opening naast het klepje

van de geheugenkaartsleuf en til het klepje op.
Trek het klepje naar links zodat het scharniertje
zichtbaar wordt en draai het klepje opzij.

2. Plaats een compatibele
geheugenkaart in de sleuf.
Controleer of het contactgebied
op de kaart naar beneden en
richting de sleuf is gericht.

3. Schuif de kaart
naar binnen. U
hoort een klik
wanneer de
kaart vastklikt.

4. Duw het
scharniertje
weer naar binnen en sluit het klepje. Controleer
of het klepje goed is gesloten.

De geheugenkaart
verwijderen

Belangrijk:  Verwijder de geheugenkaart
niet op het moment dat er een bewerking wordt
uitgevoerd waarbij de kaart wordt gebruikt. Als u
de kaart tijdens een dergelijke bewerking
verwijdert, kan schade ontstaan aan de
geheugenkaart en het apparaat en kunnen de
gegevens die op de kaart zijn opgeslagen,
beschadigd raken.
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1. Druk op de aan/uit-toets en selecteer Geh.krt
verwijderen voordat u de kaart verwijdert. Alle
toepassingen worden gesloten.

2. Selecteer Ja wanneer Bij verwijderen
geh.kaart worden geopende toepassingen
gesloten. Toch verwijderen? wordt
weergegeven.

3. Wanneer Verwijder
geheugenkaart en
druk op 'OK' wordt
weergegeven, opent u
het klepje van de
geheugenkaartsleuf.

4. Druk op de
geheugenkaart om deze
los te maken uit de sleuf.

5. Haal de geheugenkaart eruit. Selecteer OK als
het apparaat is ingeschakeld.
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De batterij opladen
Normaal opladen
1. Sluit een compatibele lader

aan op een stopcontact.
2. Sluit het snoer aan op het

apparaat. Als de batterij
helemaal leeg is, kan het even
duren voordat de indicator
aan gaat.

3. Als de batterij volledig is
opgeladen, stopt de batterij-
indicator. Koppel de lader los
van het apparaat en daarna
van het stopcontact.

Tip:  Haal de stekker van de
lader uit het stopcontact wanneer de lader
niet wordt gebruikt. Een lader die op het
stopcontact is aangesloten, verbruikt stroom,
zelfs als de lader niet op het apparaat is
aangesloten.

Opladen via USB
U kunt opladen via USB als er geen stopcontact
beschikbaar is. Als u het apparaat oplaadt via USB,
kunt u ook gelijktijdig gegevens overbrengen.

1. Sluit een compatibele USB-kabel aan op de pc en
het apparaat.

Tip:  U kunt ook andere compatibele USB-
apparaten gebruiken voor het opladen.

2. Als het apparaat wordt ingeschakeld, kunt u een
keuze maken uit de USB-opties op het scherm
van het apparaat.
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Hoofdtelefoon
U kunt een compatibele headset of hoofdtelefoon
bij uw apparaat gebruiken. Mogelijk moet u de
kabelmodus selecteren.

Waarschuwing:
Wanneer u de hoofdtelefoon
gebruikt, kan uw vermogen
om geluiden van buitenaf te
horen negatief worden
beïnvloed. Gebruik de
hoofdtelefoon niet wanneer
dit uw veiligheid in gevaar kan
brengen.
Voor handsfree
telefoongesprekken gebruikt
u een headset met een
compatibele externe
afstandsbediening of de
microfoon van het apparaat.
U kunt ook een compatibele
TV Out-kabel aansluiten op de
Nokia AV-aansluiting (3,5 mm)
van uw apparaat.
Sluit geen producten aan die
een uitgangssignaal afgeven,
aangezien het apparaat dan
beschadigd kan raken. Sluit12



geen energiebron aan op de netstroomconnector
van Nokia.
Als u externe apparaten of hoofdtelefoons op de
netstroomconnector van Nokia aansluit die niet
door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit
apparaat, moet u extra letten op het geluidsniveau.
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Snelkoppelingen
Als u tussen geopende toepassingen wilt schakelen,
houdt u  ingedrukt. Als toepassingen op de
achtergrond worden uitgevoerd, vergt dit extra
batterijcapaciteit en neemt de gebruiksduur van de
batterij af.
Als u uw multimedia-inhoud wilt bekijken, drukt u
op de multimediatoets.
Als u een webverbinding wilt openen
(netwerkdienst) in de stand-by modus, houdt u 0
ingedrukt.
In veel toepassingen kunt u ook op de bladertoets
drukken om de meest gebruikte opties ( ) te
bekijken
Druk op de aan/uit-toets om een profiel te wijzigen
en selecteer een profiel.
Als u in de stand-by modus wilt schakelen tussen de
profielen Algemeen en Stil, houdt u # ingedrukt. Als
u twee telefoonlijnen hebt (netwerkdienst),
schakelt u met deze actie tussen de twee lijnen.
Als u uw voicemailbox wilt bellen (netwerkdienst)
in de stand-by modus, houdt u 1 ingedrukt.

Als u een lijst met laatst gekozen nummers wilt
openen in de stand-by modus, drukt u op de
beltoets.
Als u spraakberichten in de stand-by modus wilt
gebruiken, houdt u de rechterselectietoets
ingedrukt.
Als u een toepassing uit het menu wilt verwijderen,
selecteert u de toepassing en drukt u op C. Sommige
toepassingen worden mogelijk niet verwijderd.
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Schermsymbolen
  Het apparaat wordt gebruikt in een GSM-netwerk

(netwerkdienst).
  Het apparaat wordt gebruikt in een UMTS-

netwerk (netwerkdienst).
  Er staan een of meer ongelezen berichten in

de map Inbox in Berichten.
  U hebt nieuwe e-mail ontvangen in de externe

mailbox.
  De map Outbox bevat berichten die nog niet

zijn verzonden.
  U hebt oproepen gemist.

  Het beltoontype is Stil en de signaaltonen voor
berichten en voor e-mail zijn uitgeschakeld.

  Een geprogrammeerd profiel is actief.
  De toetsen van het apparaat zijn vergrendeld.

  Er is een alarmsignaal actief.
  De tweede telefoonlijn wordt gebruikt

(netwerkdienst).
  Alle oproepen naar het apparaat worden

omgeleid naar een ander nummer (netwerkdienst).
Als u twee telefoonlijnen hebt, geeft een nummer
de actieve lijn aan.

  De telefoon is aangesloten op een netwerk via
WLAN of UMTS (netwerkdienst) en is gereed voor
een internetoproep.

  Er bevindt zich een compatibele microSD-kaart
in het apparaat.

  Er is een compatibele hoofdtelefoon
aangesloten op het apparaat.

  Er is een compatibele TV Out-kabel aangesloten
op het apparaat.

  Er is een compatibele teksttelefoon
aangesloten op het apparaat.

  Er is een gegevensoproep actief (netwerkdienst).
  Er is een GPRS-packet-gegevensverbinding actief

(netwerkdienst).  geeft aan dat de verbinding in
de wachtstand staat en  dat een verbinding
beschikbaar is.

  Er is een packet-gegevensverbinding actief in een
gedeelte van het netwerk dat EGPRS ondersteunt
(netwerkdienst).  geeft aan dat de verbinding in
de wachtstand staat en  dat een verbinding
beschikbaar is. De symbolen geven aan dat EGPRS
beschikbaar is in het netwerk, maar mogelijk maakt 15



het apparaat geen gebruik van EGPRS tijdens de
gegevensoverdracht.

  Er is een UMTS-packet-gegevensverbinding actief
(netwerkdienst).  geeft aan dat de verbinding in
de wachtstand staat en  dat een verbinding
beschikbaar is.

  HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access)
wordt ondersteund en is actief (netwerkdienst). 
geeft aan dat de verbinding in de wachtstand staat
en  dat een verbinding beschikbaar is.

  U hebt de scanfunctie voor WLAN's ingeschakeld
en er is een WLAN beschikbaar (netwerkdienst).

  Er is een WLAN-verbinding actief in een
netwerk met codering.

  Er is een WLAN-verbinding actief in een netwerk
zonder codering.

  Bluetooth-connectiviteit is ingeschakeld.
  Er worden gegevens verzonden met behulp van

Bluetooth-connectiviteit. Als het symbool knippert,
probeert het apparaat verbinding te maken met een
ander apparaat.

  Er is een USB-verbinding actief.
   Synchronisatie wordt uitgevoerd.
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Inhoud overbrengen
Met de toepassing Overdracht kunt u inhoud, zoals
telefoonnummers, adressen, agenda-items en
afbeeldingen van uw vorige Nokia-apparaat naar
de Nokia N85 kopiëren met behulp van een
Bluetooth-verbinding.
Welk type inhoud kan worden overgedragen, hangt
af van het model van het apparaat waaruit u de
inhoud wilt overbrengen. Als het apparaat
synchronisatie ondersteunt, kunt u de gegevens
tussen de apparaten ook synchroniseren. Er wordt
een bericht weergegeven als de Nokia N85 niet
compatibel is.
Als het andere apparaat alleen met een SIM-kaart
kan worden ingeschakeld, kunt u uw SIM-kaart
plaatsen. Wanneer de Nokia N85 wordt
ingeschakeld zonder SIM-kaart, wordt automatisch
het profiel Offline geactiveerd en kunnen er
gegevens worden overgebracht.
Selecteer Overdracht in de welkomsttoepassing op
de Nokia N85 of druk op  en selecteer
Instrumenten > Hulpprogr. > Overdracht
wanneer u voor het eerst gegevens van het andere
apparaat wilt overdragen.
De inhoud wordt overgedragen vanuit het
geheugen van het andere apparaat naar de

overeenkomstige locatie op de Nokia N85. De tijd
die nodig is voor de overdracht, is afhankelijk van
de hoeveelheid gegevens.
Zie de gebruikershandleiding voor meer informatie
over Overdracht.
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Navi™-wiel
Hierna de bladertoets genoemd.
Gebruik het Navi-wiel om door de menu's en lijsten
te navigeren (omhoog, omlaag, naar links of naar
rechts). Druk op de bladertoets om de actie te
selecteren die boven de toets wordt weergegeven
of om de meestgebruikte opties weer te geven .
Als u het Navi-wiel wilt in- of uitschakelen, drukt u
op  en selecteert u Instrumenten > Instell. >
Algemeen > Navigatiewieltje >
Navigatiewieltje.
Als het Navi-wiel is ingeschakeld, kunt u snel door
lijsten in Foto's, Muziekspeler, Nokia Videocentrum,
Contacten en Berichten of in het multimediamenu
bladeren. De rand van de bladertoets licht op
wanneer een van deze toepassingen zich op de
voorgrond bevindt.
1. Beweeg uw vingertop rustig rechtsom of

linksom over de rand van de bladertoets. Blijf
schuiven met uw vinger totdat u op het scherm
ziet dat het bladeren wordt gestart.

2. Als u wilt blijven bladeren,
schuift u met uw vinger linksom
of rechtsom over de rand van de
bladertoets.

Slaapstandsymbool
De rand rond het Navi-wiel wordt
langzaam verlicht wanneer het apparaat zich in de
slaapstand bevindt. Het lampje verandert geregeld.
Het lijkt wel alsof het apparaat 'ademt'. Als u de
verlichting wilt uitzetten, drukt u op  en
selecteert u Instrumenten > Instell. >
Algemeen > Navigatiewieltje > Breathing.

18



Multimediamenu
Via het multimediamenu hebt u toegang tot de
multimedia-inhoud die u het vaakst gebruikt. De
geselecteerde inhoud wordt in de bijbehorende
toepassing weergegeven.

1. Druk op de
multimediatoets om
het multimediamenu
te openen of te sluiten.

2. Blader naar links of
naar rechts om de
tegels te bekijken, of
draai aan de rand van
de bladertoets als de
Navi -wielinstelling is
ingeschakeld.
Het zijn de volgende
tegels:
● Tv en video  —  Hiermee kunt u de laatst

bekeken videoclip weergeven, videoclips
bekijken die op het apparaat zijn opgeslagen
of videodiensten openen.

● Muziek  — Hiermee kunt u de muziekspeler
en de afspeelweergave openen, uw liedjes en

afspeellijsten doorlopen of podcasts
downloaden en beheren.

● Afbeeldingen  — Hiermee kunt u de foto's
bekijken die u het laatst hebt gemaakt, een
diavoorstelling van uw foto's of videoclips
starten of mediabestanden in albums
weergeven.

● Spelletjes  — Probeer N-Gage-spelletjes uit
(netwerkdienst).

● Kaarten  — Bekijk uw favoriete locaties in de
toepassing Kaarten.

● Web  — Hiermee bekijkt u uw favoriete
webkoppelingen in de browser.

● Contacten  — Hiermee voegt u uw eigen
contacten toe, verstuurt u berichten of belt u
iemand op. Wanneer u een nieuwe
contactpersoon aan een lege positie in de lijst
wilt toevoegen, drukt u op de bladertoets en
selecteert u een contactpersoon. Wanneer u
een bericht wilt versturen, selecteert u in het
multimediamenu een contactpersoon en
selecteert u Opties > SMS verzenden of
Multim. ber. verzenden.
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3. Druk de bladertoets omhoog of omlaag wanneer
u op een tegel omhoog of omlaag wilt schuiven.
U kunt items selecteren met de bladertoets.

Selecteer Opties > Tegels ordenen als u de
volgorde van de tegels wilt wijzigen.
Druk op de multimediatoets als u vanuit een
geopende toepassing naar het multimediamenu
wilt terugkeren.
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Kaarten
Met Kaarten kunt u uw huidige locatie op de kaart
weergeven, over kaarten schuiven naar
verschillende steden en landen, zoeken naar
adressen en verschillende interessante locaties,
routes tussen locaties plannen en locaties als
plaatsen opslaan en naar compatibele apparaten
verzenden. U kunt ook extra diensten aanschaffen,
zoals gidsen en een navigatiedienst met gesproken
instructies.

Tip:  Locatiegegevens worden automatisch
aan de bestandsgegevens van een afbeelding
toegevoegd als Locatie vastleggen is
ingesteld in de camera-instellingen. Als u op
de kaart wilt zien waar de foto is gemaakt,
opent u Foto's.

Druk op  en selecteer Kaarten. Wanneer u
Kaarten voor de eerste keer gebruikt, moet u
mogelijk een internettoegangspunt definiëren om
kaartgegevens voor uw huidige locatie te
downloaden. Als u het standaardtoegangspunt
later wilt wijzigen, selecteert u Opties >
Instrumenten > Instellingen > Internet >
Standaardtoegangspunt (wordt alleen
weergegeven als u online bent).

Bijna alle digitale cartografie is niet helemaal
accuraat en volledig. Vertrouw nooit uitsluitend op
de cartografie die u voor dit apparaat hebt
gedownload.
Wanneer u over de kaart op het scherm schuift,
wordt automatisch een nieuwe kaart gedownload
als u naar een gebied schuift dat buiten de reeds
gedownloade kaarten valt. Deze kaarten zijn gratis,
maar bij het downloaden worden mogelijk grote
hoeveelheden gegevens via het netwerk van de
serviceprovider verzonden. Neem contact op met de
serviceprovider voor meer informatie over de
kosten voor gegevensoverdracht.
Selecteer Opties > Instrumenten >
Instellingen > Internet > Online gaan bij
opstarten > Nee als u wilt voorkomen dat kaarten
automatisch via internet worden gedownload,
bijvoorbeeld wanneer u geen verbinding met uw
eigen mobiele netwerk hebt.
Kaarten downloaden
Nokia Map Loader is pc-software waarmee u
kaarten voor verschillende landen van internet kunt
downloaden en kunt installeren op het apparaat of
een compatibele geheugenkaart (als deze is 21



geplaatst). U kunt de software ook gebruiken om
bestanden met gesproken instructies voor
navigatie te downloaden. U moet Nokia Map Loader
eerst op een compatibele pc installeren voordat u
de toepassing kunt gebruiken. U kunt de pc-
software downloaden op www.nokia.com/maps.
Volg de instructies in het scherm.
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Ondersteuning
Problemen met het apparaat?
Als u problemen hebt met het apparaat of niet
precies weet hoe het apparaat werkt, raadpleegt u
de online ondersteuning op www.nseries.com/
support of de lokale Nokia-website
www.nokia.com, de Help-toepassing in het
apparaat of de gebruikershandleiding. Als u het
probleem op die manier niet kunt oplossen,
probeert u het volgende:
● Reset het apparaat: schakel het apparaat uit en

haal de batterij eruit. Na enkele seconden plaatst
u de batterij terug en zet u het apparaat weer
aan.

● Werk de software van het apparaat bij met Nokia
Software Updater. Ga naar www.nokia.com/
softwareupdate of de lokale Nokia-website.

● Herstel de oorspronkelijke fabrieksinstellingen
zoals in de gebruikershandleiding wordt
uitgelegd. Uw documenten en bestanden
worden tijdens de reset niet verwijderd.

Als het probleem nog steeds niet is opgelost, neemt
u contact op met Nokia om het apparaat te laten
repareren. Ga naar www.nokia.com/repair. Maak

altijd een back-up of registreer de gegevens in het
apparaat voordat u dit opstuurt voor reparatie.
Online
Kijk op www.nseries.com/support of de lokale
Nokia-website voor de meest recente
handleidingen, aanvullende informatie, downloads
en diensten voor uw Nokia-product.

Tip: Vanuit de webbrowser in het apparaat
hebt u altijd toegang tot de
ondersteuningspagina's.

Help
De Help-functie biedt instructies voor het gebruik
van het apparaat. Deze functie is toegankelijk
vanuit elke toepassing via Opties > Help.
Gebruikershandleiding
Voor andere belangrijke informatie over uw
apparaat wordt u verwezen naar de
gebruikershandleiding .
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