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I n l e i d i n g
1. Inleiding

Met de Nokia 330 Auto Navigatie kunt u gebruikmaken van GPS-
navigatie in uw auto en bij activiteiten buitenshuis.  Tevens kunt u er 
foto's en films mee bekijken en naar muziek luisteren. 

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat u het 
apparaat gebruikt. Lees ook de gebruikershandleiding van de GPS-
navigatietoepassing in het apparaat.

Kijk op www.nokia.com/support of uw lokale website van Nokia voor de 
nieuwste versie van de gebruikershandleiding, aanvullende informatie, 
downloads en diensten voor uw Nokia-product.

■ Over GPS
Het GPS-systeem (Global positioning system) is een wereldwijd 
navigatiesysteem, dat werkt via de satelliet. De GPS-ontvanger, die is 
ingebouwd in het navigatiesysteem, kan op de 10 meter nauwkeurig zijn 
plaats bepalen. De nauwkeurigheid is onder meer afhankelijk van het 
aantal satellieten en de signalen die de GPS-module daarvan ontvangt. 
In optimale omstandigheden is het systeem zelfs tot op enkele meters 
nauwkeurig.

De GPS-antenne bevindt zich boven op het navigatiesysteem. Sommige 
autoruiten bevatten metaal, waardoor de satellietontvangst kan worden 
geblokkeerd of verzwakt.

Als u stilstaat, kan het GPS-systeem niet bepalen welke kant u op gaat, 
omdat de richting bepaald wordt door uw beweging.

Het GPS-systeem (Global Positioning System) valt onder het beheer van de 
regering van de Verenigde Staten, die als enige verantwoordelijk is voor de 
accuratesse en het onderhoud van het systeem. De accuratesse van de 
locatiegegevens kan negatief worden beïnvloed door wijzigingen door de 
regering van de Verenigde Staten met betrekking tot de GPS-satellieten, en is 
onderhevig aan veranderingen in het GPS-beleid van het ministerie van defensie 
van de Verenigde Staten voor civiele doeleinden en wijzigingen in het Federal 
Radionavigation Plan. De accuratesse kan ook negatief worden beïnvloed door 
een gebrekkige satellietconfiguratie. De beschikbaarheid en kwaliteit van GPS-
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I n l e i d i n g
signalen kunnen negatief worden beïnvloed door uw locatie, gebouwen, 
natuurlijke obstakels en weersomstandigheden. U moet de GPS-ontvanger alleen 
buitenshuis gebruiken voor de ontvangst van GPS-signalen.

GPS dient uitsluitend gebruikt te worden voor de navigatie. Het systeem is niet 
bedoeld voor exacte locatiemetingen, en bij plaatsbepaling en navigatie mag u 
nooit uitsluitend op de locatiegegevens van de GPS-ontvanger vertrouwen. 

■ Toepassingen van derden
Toepassingen van derden die bij uw apparaat geleverd worden, kunnen gemaakt 
zijn door en in eigendom zijn van personen en entiteiten die geen relatie of 
verband met Nokia hebben. Nokia beschikt niet over de auteursrechten of de 
intellectuele eigendomsrechten op deze toepassingen van derden. Als zodanig 
draagt Nokia geen verantwoordelijkheid voor de ondersteuning voor 
eindgebruikers of de functionaliteit van deze toepassingen of de informatie in 
deze toepassingen of het materiaal. Nokia biedt geen garantie voor deze 
toepassingen van derden.

MET HET GEBRUIK VAN DE TOEPASSINGEN ACCEPTEERT U DAT DE 
TOEPASSINGEN WORDEN GELEVERD ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, 
HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, EN VOOR ZOVER MAXIMAAL IS 
TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT. U ACCEPTEERT TEVENS 
DAT NOCH NOKIA NOCH GELIEERDE PARTIJEN VERKLARINGEN DOEN OF 
GARANTIES VERSTREKKEN, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN 
(MAAR NIET BEPERKT TOT) GARANTIES BETREFFENDE TITEL, VERKOOPBAARHEID, 
GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF DAT DE TOEPASSINGEN GEEN 
INBREUK MAKEN OP OCTROOIEN, AUTEURSRECHTEN, HANDELSMERKEN OF 
ANDERE RECHTEN VAN DERDEN. 
6



A a n  d e  s l a g
2. Aan de slag

■ Toetsen en onderdelen
Opmerking: Bepaalde delen van het apparaat zijn magnetisch.: 
Metalen voorwerpen kunnen door het systeem worden aangetrokken. 
Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van 
het apparaat, omdat de gegevens die op deze media zijn opgeslagen, 
kunnen worden gewist.

Voorkant en rechterkant

• Indicatorlampje voor de voeding (1)

• Indicatorlampje voor de GPS-status (2)

• Touchscreen (3)

• Hometoets (4)

• Vlagtoets (5)

• Stand-by toets (6)

• Volume-omhoogtoets (7)

• Volume-omlaagtoets (8)

• Aansluiting voor optionele externe GPS-antenne (9)

21

3

4

5

6

7

8

9

7



A a n  d e  s l a g
Achterkant, linkerkant en onderkant

• GPS-antenne (1)

• Luidspreker (2)

• Aan/uit-schakelaar (3)

• Resettoets (4)

• Geheugenkaartsleuf (5)

• Stereoaansluiting (6)

• Mini-USB-poort (7)

• Vergrendeltoets (8)

• Aansluiting lader (9)

■ Laders
Controleer het modelnummer van uw lader voordat u deze bij dit navigatie-
systeem gebruikt. Bij dit apparaat moet een DC-3-lader gebruikt worden.

Waarschuwing: Gebruik alleen laders en toebehoren die door Nokia 
zijn goedgekeurd voor gebruik bij dit apparaat. Het gebruik van alle 
andere types kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan 
gevaarlijk zijn.
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A a n  d e  s l a g
Vraag uw leverancier naar de beschikbaarheid van goedgekeurde toebehoren. 
Trek altijd aan de stekker en niet aan het snoer als u toebehoren losmaakt.

■ De batterij opladen
Dit navigatiesysteem werkt met een interne, oplaadbare batterij die niet 
kan worden verwijderd. Probeer de batterij niet uit het apparaat te 
verwijderen. Daarmee zou u het apparaat kunnen beschadigen.

Sluit de DC-3-lader aan op de 
laderaansluiting van het navigatiesysteem 
en steek de oplaadstekker in de 
sigarettenaanstekeraansluiting van uw 
auto. De accu moet een spanning leveren 
van 9 tot 18 volt. Zorg ervoor dat de lader 
op de juiste wijze in de 
sigarettenaanstekeraansluiting is gestoken 
en de normale bediening van de auto niet 
hindert..

In bepaalde auto's wordt de 
sigarettenaanstekeraansluiting ook van 
stroom voorzien als de autosleutel zich niet in het contact bevindt. In 
dergelijke auto's kan de accu van de auto leeg raken als u het 
navigatiesysteem aan laat staan, of als het apparaat uitstaat maar wel 
gedurende lange tijd op de sigarettenaanstekeraansluiting aangesloten 
is geweest. Neem contact op met de autofabrikant voor meer informatie.

Als de batterij wordt opgeladen, knippert het gele indicatorlampje. Als 
het laden niet begint, moet u de lader ontkoppelen en weer aansluiten. 
Vervolgens probeert u het opnieuw. Wanneer de batterij helemaal is 
opgeladen, gaat het indicatorlampje uit.

Als de batterij volledig is opgeladen, ontkoppelt u de lader van het 
navigatiesysteem en de sigarettenaanstekeraansluiting. 

Als de batterij bijna leeg is, knippert het rode indicatorlampje en ziet u 
geen groene streepjes bij het batterijsymbool aan de bovenkant van het 
scherm.

U kunt het navigatiesysteem gewoon gebruiken terwijl het gekoppeld is 
aan de sigarettenaanstekeraansluiting.
9



A a n  d e  s l a g
■ Het apparaat in de auto plaatsen
Om het navigatiesysteem in de auto te kunnen gebruiken, bevestigt u 
bevestigingssysteem HH-14 op de voorruit. Hieraan bevestigt u houder 
CR-79, waarin u het navigatieapparaat zet, dat u vervolgens verbindt 
met de sigarettenaanstekeraansluiting van uw auto. 

Algemene veiligheidsinstructies
Houd u aan de lokale wetgeving. Houd terwijl u rijdt uw handen vrij om 
uw voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit 
te hebben terwijl u rijdt. Verricht uitsluitend handelingen aan het 
bevestigingssysteem, de houder of het navigatiesysteem als de 
rijomstandigheden een veilig gebruik toelaten.

Zorg er tijdens het plaatsen van het bevestigingssysteem of de houder 
voor dat het besturingssysteem, het remsysteem of andere belangrijke 
systemen  (zoals de airbags) niet worden gehinderd en dat uw 
gezichtsveld niet wordt belemmerd.

Zorg ervoor dat de inschakeling van de airbags niet wordt geblokkeerd 
of anderszins wordt gehinderd.

Zorg ervoor dat u het bevestigingssysteem of de houder niet op een 
locatie bevestigt waarop u in het geval van een ongeluk of een botsing 
met een van beide in contact kunt komen.

Controleer periodiek of de zuignap aan de onderkant van het 
bevestigingssysteem stevig op de voorruit is bevestigd, vooral wanneer 
er sprake is van grote schommelingen in de omgevingstemperatuur.

Laat geen onderdelen van het product in het voertuig achter als ze dan 
aan direct zonlicht of extreme warmte worden blootgesteld. De 
onderdelen kunnen beschadigd raken als de temperatuur in het voertuig 
lager wordt dan -0°C of oploopt tot boven +40°C.
10



A a n  d e  s l a g
Het apparaat plaatsen
Zoek een veilige plaats op de voorruit, reinig het oppervlak grondig met 
een reinigingsmiddel voor glas en een schone doek. Als de 
omgevingstemperatuur lager dan +15°C (60°F) is, moet u het oppervlak 
en de zuignap aan de onderkant van het bevestigingssysteem 
voorzichtig opwarmen, zodat de zuignap stevig op de voorruit kan 
worden bevestigd. Zorg ervoor dat u de voorruit niet overmatig 
opwarmt, zodat beschadiging van de voorruit wordt voorkomen.

Druk de zuignap stevig op de voorruit en druk de vergrendelingshendel 
boven de zuignap voorzichtig in de richting van de zuignap, zodat er 
tussen de zuignap en de voorruit een vacuüm ontstaat (1). Controleer 
vervolgens of de zuignap stevig vastzit. Als u het bevestigingssysteem 
van de vooruit wilt verwijderen, trekt u de vergrendelingshendel 
voorzichtig naar de bovenkant van het bevestigingssysteem en trekt u 
vervolgens aan het lipje dat zich aan de rand van de zuignap bevindt.

U kunt de houder aan het bevestigingssysteem bevestigen door de 
palletjes aan de bovenkant van het bevestigingssysteem in de sleufjes 
op de houder te plaatsen (2), en de houder vervolgens op zijn plaats te 
schuiven (3).  Plaats de houder omwille van de veiligheid rechtop.
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A a n  d e  s l a g
Plaats het navigatiesysteem in de houder (4) en druk het tegen de 
achterkant van de houder  tot het vastklikt. Zorg ervoor dat het scherm 
voor de gebruiker duidelijk zichtbaar is. U kunt het navigatiesysteem uit 
de houder halen door het eruit te trekken.

Als u het apparaat wilt gebruiken voor GPS-navigatie, klapt u de GPS-
antenne ongeveer 90 graden omhoog (5).  Probeer de antenne niet 
verder omhoog te trekken.

Op de sigarettenaanstekeraansluiting aansluiten
U kunt het navigatiesysteem gewoon gebruiken als het op de 
sigarettenaanstekeraansluiting aangesloten is. Zie De batterij opladen, 
pagina 9.

■ In- en uitschakelen

Inschakelen
U kunt het apparaat inschakelen door de aan/uit-schakelaar aan de 
bovenkant van het apparaat opzij te schuiven en vervolgens op de 
stand-by toets te drukken. 

Als u het apparaat voor de eerste keer inschakelt, worden er diverse 
instellingsschermen getoond, waarna de GPS-navigatietoepassing 
wordt gestart. Volg de getoonde instructies op om de instellingen te 
definiëren en raadpleeg verder de gebruikershandleiding van het 
navigatiesysteem voor het gebruik van de toepassing. U kunt het menu 
verlaten door op de hometoets te drukken.

Uitschakelen
U kunt het apparaat uitschakelen door de aan/uit-schakelaar aan de 
bovenkant van het apparaat opzij te schuiven.
12



A a n  d e  s l a g
■ De geheugenkaart plaatsen
Bij het navigatiesysteem wordt een SD(secure digital)-geheugenkaart 
geleverd. U kunt bij dit apparaat alleen geheugenkaarten gebruiken die 
volgens het FAT-bestandssysteem geformatteerd zijn 

Gebruik alleen miniSD-kaarten die door Nokia voor gebruik met dit apparaat zijn 
goedgekeurd. Nokia maakt gebruik van goedgekeurde industriële normen voor 
geheugenkaarten, maar sommige merken zijn mogelijk niet helemaal compatibel 
met dit apparaat zijn. Incompatibele kaarten kunnen de kaart en het apparaat 
beschadigen en gegevens die op de kaart staan aantasten.

Als de SD-kaart niet al in de 
geheugenkaartsleuf zit, plaats de kaart dan 
zodanig dat het label aan de bovenkant zit 
en de schuine hoek naar onderen wijst, 
waarbij het scherm van het apparaat 
rechtop staat. Schuif de geheugenkaart 
voorzichtig in de sleuf tot deze vastklikt.

Als u de geheugenkaart wilt verwijderen, 
drukt u op de kaart tot deze uit de sleuf komt.

Belangrijk: Verwijder de geheugenkaart niet op het moment dat er een 
bewerking wordt uitgevoerd waarbij de kaart wordt gebruikt. Wanneer 
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.
13



G e b r u i k
3. Gebruik

■ Touchscreen
Om het apparaat te kunnen gebruiken, moet u het scherm met uw 
vinger aanraken.

Belangrijk: Voorkom dat er krassen op het touchscreen 
ontstaan. Gebruik nooit een pen of potlood of andere scherpe 
voorwerpen om het touchscherm mee aan te raken.

■ Het volume regelen
Als u het volume wilt aanpassen, druk dan op de volumeomhoog- of -
omlaagtoets om de volumestreep weer te geven, en gebruik vervolgens 
een van beide toetsen om het volume bij te stellen.

■ Het achterlicht van het scherm aanpassen
Om het achterlicht van het scherm aan te passen, drukt u op de 
volumeomhoog- of -omlaagtoets. Vervolgens wijst u direct op het 
zonsymbool (in de rechterbovenhoek) om de nachtstand in te stellen, of 
op het maansymbool om de dagstand in te stellen. Bij de weergave van 
de zon is de dagstand geactiveerd en bij de maan de nachtstand. 

U kunt de achterlichtinstelling wijzigen door in het menuscherm te 
wijzen op Instellingen > Achterlicht.

■ Het scherm en de toetsen vergrendelen
Als u wilt voorkomen dat u het scherm of de toetsen per ongeluk 
activeert, schuift u de vergrendeltoets aan de onderkant van het 
apparaat in de richting van het hangslotsymbool. Vervolgens verschijnt 
er een hangslotje op het scherm. Schuif de knop de andere kant op om 
het scherm en de toetsen weer te activeren.
14



G e b r u i k
■ Stand-by stand
Om het energieverbruik te verminderen, kunt u het apparaat stand-by 
zetten door op de stand-by toets te drukken. Vervolgens wordt het 
scherm uitgeschakeld. Als u nogmaals op de stand-by toets drukt, kunt 
het apparaat weer gebruiken.

■ Toepassingen starten
De toepassingen van het systeem kunnen worden gestart vanaf het 
menuscherm dat verschijnt als u het apparaat inschakelt. 

U kunt het menuscherm verlaten door op de hometoets te drukken.

Om een toepassing te starten, wijst u op het betreffende symbool in het 
menuscherm.

■ GPS-navigatie
Als u het apparaat wilt gebruiken voor GPS-navigatie, klapt u de GPS-
antenne ongeveer 90 graden omhoog  Probeer de antenne niet verder 
omhoog te trekken.

Om de GPS-navigatietoepassing te starten, kunt u op Navigatie in het 
menuscherm wijzen, of op de vlagtoets drukken. Informatie over het 
gebruik van de toepassing vindt u in de betreffende 
gebruikershandleiding. 

Als de toepassing start, duurt het even voordat de positie kan worden 
bepaald, afhankelijk van hoe lang het apparaat uitschakeld is geweest 
en de kwaliteit van de satellietontvangst. In optimale omstandigheden 
duurt het opstarten ongeveer een minuut.

Bijna alle digitale cartografie is niet helemaal accuraat en volledig. 
Vertrouw nooit uitsluitend op de cartografie die bij het GPS-
navigatiesysteem is meegeleverd.

■ Bestanden kopiëren naar de geheugenkaart
Om mediabestanden van de geheugenkaart te openen, kunt u gebruik 
maken van de toepassingen MP3, Foto, en Film Als u bestanden naar de 
SD-geheugenkaart wilt kopiëren heeft u een geheugenkaartschrijver 
15



G e b r u i k
nodig die compatibel is en een besturingssysteem dat het FAT-
bestandssysteem ondersteunt.  Raadpleeg voor meer informatie de 
documentatie van de geheugenkaartschrijver en het besturingssysteem.

■ Muziek beluisteren
Als u audiobestanden van de geheugenkaart wilt beluisteren, wijst u op 
MP3 in het menuscherm.

De toepassing ondersteunt de bestandsformaten MP3 en WMA. Dat 
geldt echter niet noodzakelijkerwijs voor alle varianten van deze 
formaten.

Het navigatiesysteem heeft een stereoaansluiting (6) voor compatibele 
hoofdtelefoons met een stekker van 3,5 mm. De aansluiting is geschikt 
voor hoofdtelefoons met een minimumimpedantie van 32-ohm.

Als u naar muziek wilt luisteren, moet u eerst nummers van de 
geheugenkaart op de speellijst plaatsen.

Waarschuwing: Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de 
luidspreker wordt gebruikt, aangezien het volume erg luid kan zijn. 

Wijs op  op het afspeelscherm om nummers toe te voegen aan de 
speellijst. Vervolgens wordt een lijst met categorieën weergegeven 
waarop u kunt sorteren (bijvoorbeeld Artists)  Op het speellijstscherm 
kunt u het volgende doen:

• U kunt nieuwe nummers van de geheugenkaart aan de speellijst 
toevoegen door op  te wijzen.

• U kunt een nummer aan een map toevoegen door eerst op een 
categorie en het betreffende nummer te wijzen, en vervolgens op 

 en de gewenste map. U kunt meerdere nummers selecteren door 
op het eerste nummer te wijzen en uw vinger vervolgens over de 
andere nummers heen te bewegen.

• U kunt snel door de afspeellijst of categorieënlijst bladeren door op 
de pijl omhoog of omlaag te wijzen.

• U kunt terugkeren naar het vorige scherm door te wijzen op .
16



G e b r u i k
Op het muziekafspeelscherm kunt u het volgende doen:

• U kunt een nummer openen door te wijzen op . Wijs vervolgens 
een categorie aan en wijs daarna twee maal op het gewenste 
nummer of op het nummer en .

• U kunt het weergegeven nummer beluisteren, of het afspelen 
onderbreken of hervatten door te wijzen op . U beëindigt het 
afspelen door te wijzen op .

Waarschuwing: Luister naar muziek op een gematigd 
geluidsvolume. Voortdurende blootstelling aan een hoog 
geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. 

• U kunt het volgende of vorige nummer binnen dezelfde sorteergroep 
(bijvoorbeeld album- of muziekgenre) als het huidige nummer 
afspelen door op  of  te wijzen.

• U kunt voor- of achteruit gaan binnen het nummer door de 
schuifbalk boven aan het scherm te verslepen.

• U kunt het volume aanpassen door op het luidsprekersymbool te 
wijzen of door de volumetoetsen te gebruiken.

• U kunt het huidige nummer doorlopend afspelen door op  te 
wijzen. U kunt de nummers van de sorteergroep doorlopend afspelen 
door op  te wijzen. U speelt de nummers van de sorteergroep 
één keer af door op  te wijzen.

• U kunt de nummers in willekeurige volgorde afspelen door op  te 
wijzen. U speelt ze in de normale volgorde af door op  te wijzen.

• U kunt de tijdmeter instellen om de afspeeltijd of de resterende 
speeltijd van het huidige nummer weer te geven door op de tijd te 
wijzen.

• U kunt de speler uitschakelen door te wijzen op .

■ Foto's bekijken
Wijs op Foto in het menuscherm om afbeeldingen van de 
geheugenkaart te bekijken.

De toepassing ondersteunt de bestandsformaten BMP en JPEG. Dat geldt 
echter niet noodzakelijkerwijs voor alle varianten van deze formaten.

1
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Als u een afbeelding wilt bekijken, wijst u op de map waarin de 
afbeelding is opgeslagen, en vervolgens wijst u twee keer op de 
gewenste afbeelding of op de afbeelding en .  

Op het afbeeldingsmappenscherm kunt u het volgende doen:

• U kunt snel door de weergegeven bestanden of mappen bladeren 
door op de pijl omhoog of omlaag te wijzen.

• U kunt terugkeren naar de vorige map door te wijzen op .

• U kunt terugkeren naar de hoofdmap door te wijzen op .

Op het afbeeldingsweergavescherm kunt u het volgende doen:

• U kunt de volgende of vorige afbeelding bekijken door op de pijl links 
of rechts te wijzen.

• U kunt in de afbeelding inzoomen door te wijzen op . U zoomt 
uit door te wijzen op .

• U kunt de afbeelding draaien door te wijzen op .

• U kunt terugkeren naar het mappenscherm door te wijzen op .

U kunt alle afbeeldingen in de geselecteerde map een voor een bekijken 
door te wijzen op . U kunt terugkeren naar de normale weergave 
door op het scherm te wijzen.

U kunt de afbeeldingweergave beëindigen door te wijzen op .

■ Films kijken
Als u films van de geheugenkaart wilt zien, wijst u op Film in het 
menuscherm.

De toepassing ondersteunt de bestandsformaten MPEG-4, WMV, ASF, 
MPG en AVI. Dat geldt echter niet noodzakelijkerwijs voor alle varianten 
van deze formaten.

Als u naar films wilt kijken, moet u eerst filmbestanden van de 
geheugenkaart op de filmlijst plaatsen.

Wijs op  in het filmafspeelscherm om de filmlijst te beheren. 
Vervolgens wordt de filmlijst weergegeven. Op het filmlijstscherm kunt 
u het volgende doen:
18



G e b r u i k
• U kunt een film openen door op de pijl omhoog of omlaag te wijzen 
om snel door de films te bladeren. Vervolgens wijst u op de film die u 
wilt kijken, en tenslotte op .

• U kunt een film toevoegen door eerst op  te wijzen, vervolgens 
op de map waarin de film staat en tenslotte op de film zelf.

• U kunt een film verwijderen door te wijzen op de film en op .

• U kunt terugkeren naar het vorige scherm door te wijzen op .

Op het filmafspeelscherm kunt u het volgende doen:

• U kunt een film afspelen of het afspelen hervatten door te wijzen op 
. U kunt het afspelen onderbreken door te wijzen op . 

U beëindigt het afspelen door te wijzen op .

• U kunt de volgende of vorige film afspelen door te wijzen op  of .

• U kunt een film op het volledige scherm bekijken door door te wijzen 
op . U keert terug naar de normale weergave door tijdens het 
kijken op het scherm te wijzen.

• U kunt het volume aanpassen door op het luidsprekersymbool te 
wijzen of door de volumetoetsen te gebruiken.

• U kunt alle films in de filmlijst een voor een bekijken door te wijzen 
op . U kunt terugkeren naar de normale weergave door te 
wijzen op .

U kunt de filmafspeler uitschakelen door te wijzen op .

■ Instellingen wijzigen
U kunt de algemene systeeminstellingen wijzigen door in het 
menuscherm te wijzen op Instellingen. Om de instellinggen te bewaren 
en het scherm te verlaten, wijst u op OK. Om het scherm te verlaten 
zonder  de instellingen te bewaren, wijst u op ANNULEREN.

U kunt de taal wijzigen door eerst te wijzen op Taal en vervolgens op de 
gewenste taal. U kunt snel door de weergegeven talen bladeren door op 
de pijl omhoog of omlaag te wijzen.

Als u de tijdsinstellingen wilt wijzigen, wijst u op Tijd. U selecteert een 
tijdzone door te wijzen op de pijl links of rechts in het veld Tijd Zone. 
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Steden die in de betreffende tijdzone liggen, worden weergegeven onder 
de instelling Daglicht Besparend. Om Daglicht Besparend in of uit te 
schakelen, wijst u op de pijl links of rechts in het veld Daglicht 
Besparend. U kunt de datum en tijd instellen door te wijzen op Daarna. 
Vervolgens wijst u op de gewenste optie en blijft u op de pijl omhoog of 
omlaag wijzen tot de gewenste waarde verschijnt. 

U kunt het achterlicht aanpassen door te wijzen op Achterlicht. Voor 
het achterlichtniveau kunt u een aparte dag- en nachtstand instellen. 
Om het achterlichtniveau in te stellen, wijst u op de pijl links of rechts. 
Om het tijdstip vast te stellen waarop de nachtstand in moet gaan, wijst 
u op de pijl links of rechts in het veld Achterlicht. Als u Nooit selecteert, 
wordt de nachtstand niet automatisch geactiveerd als de dagstand 
actief is. Als het systeem automatisch overschakelt op de nachtstand, 
kunt u weer teruggaan naar de dagstand door op het scherm te wijzen.

Als het scherm niet normaal reageert, kunt u het herstellen door te 
wijzen op Calibratie en JA. Volg de weergegeven instructies op.

Als u informatie over de systeemsoftware wilt bekijken, wijst u op Over. 
U kunt de fabrieksinstellingen van het apparaat herstellen door te 
wijzen op Fabriek instellingen en OK.

■ Een reset uitvoeren
Als het apparaat niet meer werkt terwijl de batterij geladen is, moet u 
een reset uitvoeren. Als het apparaat is ingeschakeld, drukt u op de 
resettoets en u houdt deze vast tot het systeem automatisch opnieuw 
opstart. De reset herstelt de systeeminstellingen niet.
20



I n f o r m a t i e  o v e r  d e  b a t t e r i j
4. Informatie over de batterij

Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De batterij kan honderden keren 
worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Laad 
de batterij alleen op met laders die door Nokia voor dit apparaat zijn 
goedgekeurd.

Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Houd niet een 
volledig opgeladen batterij gekoppeld aan de lader omdat de levensduur van de 
batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen 
batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch 
ontladen.

Als de batterij volledig ontladen is, kan het enige minuten duren voordat de 
batterij-indicator op het scherm wordt weergegeven.

Gebruik nooit een beschadigde lader.

De capaciteit en de levensduur van de batterij nemen af wanneer u het apparaat 
op hete of koude plaatsen bewaart (zoals in een afgesloten auto in de zomer of in 
winterse omstandigheden). Probeer de temperatuur van de batterij altijd tussen 
15°C en 25°C te houden. Een apparaat met een warme of koude batterij kan 
gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn, zelfs wanneer de batterij volledig 
opgeladen is. De batterijprestaties zijn met name beperkt in temperaturen 
beduidend onder het vriespunt.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Batterijen 
kunnen ook ontploffen als deze beschadigd zijn. Verwerk batterijen in 
overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in 
voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.
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O n d e r h o u d
Onderhoud 

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en 
moet met zorg worden behandeld. De tips hieronder kunnen u helpen om de 
garantie te behouden.

• Houd alle accessoires en toebehoren buiten het bereik van kleine kinderen.

• Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten 
vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van 
elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, laat het 
dan volledig opdrogen.

• Probeer niet de batterij uit het apparaat te verwijderen. Nokia adviseert u om 
het apparaat naar het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt te brengen als u 
de batterij wilt vervangen.

• Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende 
onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.

• Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen 
kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen 
beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten.

• Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat 
weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht 
ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.

• Probeer het apparaat niet open te maken.

• Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe 
behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek 
beschadigen.

• Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke 
reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.

• Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat 
blokkeren en de correcte werking belemmeren.

• Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde vervangingsantenne. 
Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of toebehoren kunnen het 
apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met 
betrekking tot radioapparaten.

Deze tips gelden voor het apparaat, de batterij, de lader en andere toebehoren. 
Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als enig 
apparaat niet goed werkt.
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