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Mijn informatie over de CMD-MZ5
Om makkelijker te kunnen naslaan, adviseren wij u de onderstaande
identificatienummers voor uw telefoon en de SIM-kaart te noteren. Deze
informatie is handig als u bij uw dealer, de fabrikant of de netwerk- c.q.
serviceprovider informatie wilt inwinnen.
Mocht u de telefoon en/of de SIM-kaart kwijtraken resp. wanneer deze
wordt gestolen, is het belangrijk dat u de netwerk- c.q. serviceprovider
onmiddellijk opbelt om te voorkomen dat een en ander misbruikt wordt.
Mijn mobiel telefoonnummer:
Klantenservicenummer van de
provider:
Mijn SIM-kaartnummer:
(staat op uw SIM-kaart)
Mijn ID-nummer van de telefoon
(IMEI):
(afgedrukt op het etiket onder
de accu)
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Veiligheidsmaatregelen
• Schakel uw mobiele telefoon uit op plaatsen waar het gebruik van mobiele
telefoons verboden is, zoals bijvoorbeeld in vliegtuigen en ziekenhuizen.
• Schakel uw mobiele telefoon uit op plaatsen waar het risico van brand of
explosie ten gevolge van elektrische ontlading bestaat.
• Schakel uw mobiele telefoon uit als u in de buurt van brandstoffen, bijtende
c.q. agressieve chemicaliën of stof bent, vooral op plaatsen zoals
bijvoorbeeld benzinestations.
• Stel uw mobiele telefoon niet bloot aan extreme omstandigheden zoals zeer
hoge vochtigheid en hoge temperaturen. Houd de telefoon vooral uit de
buurt van stoffige plaatsen, regen, vochtige plaatsen en direct zonlicht.
• Houd er rekening mee dat het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het
autorijden in enkele landen zonder handsfree set niet is toegestaan.
• Laat geen kinderen met uw telefoon spelen.
• Zorg er vooral voor dat de accu’s op de juiste wijze worden verwijderd, en maak
gebruik van de mogelijkheden die daarvoor ter beschikking staan. Beschadig de
accu’s niet, houd ze uit de buurt van vuur en veroorzaak geen kortsluiting.
• Zorg ervoor dat bij het opladen van de telefoon de afstand tussen telefoon en
stopcontact klein is.
• Vraag uw arts of de fabrikant van persoonlijke medische apparatuur
(pacemakers, hoorapparaten etc.) naar beperkingen met betrekking tot het
gebruik van de mobiele telefoon.
• Gebruik uitsluitend door Sony aanbevolen CMD-MZ5 accu’s en CMD-MZ5
accessoires voor uw mobiele telefoon.
• U mag uw mobiele telefoon niet demonteren of er veranderingen in
aanbrengen. Als uw telefoon moet worden gerepareerd of wegens een
storing gecontroleerd, verzoeken wij u contact op te nemen met uw Sonydealer c.q. met de dealer waar u uw mobiele telefoon heeft gekocht.
• Plaats uw mobiele telefoon niet in een magnetronoven. Hierdoor kan
namelijk schade ontstaan aan zowel de oven als aan het telefoontoestel.

Waarschuwing
• Gehoorbeschadiging voorkomen: Gebruik de hoofdtelefoon/oortelefoon niet
met een hoog geluidsvolume. Gehoorexperts raden het af om vaak
gedurende lange tijd naar harde muziek te luisteren. Als u merkt dat uw
oren gaan suizen, stel dan het geluidsvolume lager in of stop met luisteren.
• Het gebruik van niet-geoorloofde accu’s, laadapparaten en accessoires heeft
tot gevolg dat alle vergunning en garanties voor uw telefoon ongeldig
worden en kan bovendien gevaarlijk zijn.
• Verbind uw GSM-telefoon met een externe antenne als u hem in een auto
wilt gebruiken. De externe antenne kan door passende accessoires, bijv. een
handsfree set, met de mobiele telefoon worden verbonden. Neem contact op
met de autofabrikant voor de juiste positie van de externe antenne aan uw auto.
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Uw Sony CMD-MZ5
Wij feliciteren u met de aankoop van de Sony CMD-MZ5, die voor gebruik
in het wereldwijde GSM-net (Global System for Mobile Communication)
geschikt is. Uw telefoon is van de uitgebreide jog-dial voorzien en beschikt
over een menu waarmee u makkelijk toegang heeft en kunt navigeren – en
dat allemaal met één hand! Verder kunt u met de meegeleverde
“MagicGate Memory Stick” geluidsbestanden opnemen en afspelen.

Inhoud van de CMD-MZ5 levering
De verpakking moet het volgende bevatten:
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• Mobiele telefoon (1)

• Lithium ionstandaardaccu (1)

• Netstroomadapter (1)

• Netsnoer (1)

• “MagicGate
Memory Stick” (1)

• Hoofdtelefoon (1)

• Afstandsbediening met
microfoon (1)

• Optische
opnamekabel (1)

• Bureauhouder (1)

• Analoge
audiokabel (1)

• Deze gebruiksaanwijzing (1)

• Draagetui (1)

Als één van deze dingen ontbreekt, verzoeken wij u onmiddellijk contact
op te nemen met uw dealer.

Mobiele telefoon

1 Memory Stick-gleuf
2 Aansluiting voor de
afstandsbediening met microfoon/
hoofdtelefoon
3 Uitgebreide jog-dial
(draaikiesschakelaar)
4 EJECT-knop
5 Toetsen (alfanumerieke toetsen)
6 Microfoon
7 Klepje
8 Antenne
9 Luidspreker
0 Display

MagicGate Memory Stick

Uw Sony
CMD-MZ5

Onderdelen en bedieningselementen

qa Toets voor het voeren van een
gesprek
qs Memo toets
qd Wistoets
qf Toets om in en uit te schakelen en
om een gesprek te beëindigen
qg Externe aansluiting (voor opladen
en accessoires)
qh Accu
qj LINE IN (OPTICAL)-aansluiting
qk Oplaad indicatie
ql Oproeptoonuitgang
w; Accu-ontgrendeling

Afstandsbediening met microfoon

LOCK

1 Aansluitpunt
2 Wispreventieschakelaar
3 Kenmerkend uitsteeksel van een
“MagicGate Memory Stick”
4 Ruimte voor een etiket

1 Knop voor het aannemen en
beëindigen van gesprekken
2 Microfoon
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De hoofdtelefoon op de afstandsbediening aansluiten
Om de hoofdtelefoon aan te sluiten, moet u het stekkertje
stevig aandrukken in de hoofdtelefoonaansluiting op de
afstandsbediening. Als het stekkertje niet goed is
aangesloten, is er niets te horen.

Basisfuncties van uw telefoon
• Klepje openen
Ook als u een gesprek ontvangt terwijl de klep is
gesloten, kunt u deze nog steeds aannemen door de
klep te openen. Ook met een gesloten klep kunt u
symbolen op het uitleesvenster zien.
Belangrijk
Als u het klepje opent en sluit, kan het display flikkeren. Dit is echter geen
mankement.

• Symbool display
U kunt een gesprek beantwoorden door de klep te openen.
U kunt de functies laten verschijnen die met het symbool verbonden zijn.
, met de jog-dial of met de toets
.
Het symbool kan met de toets
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Gemist gesprek
Tijdsschema

Ontvangen regio
info

Als u de informatie over de ontvangen SMS wilt
zien, opent u het klepje. Druk op de jog-dial om
ingedrukt
het bericht te zien. Als u daarna
houdt, belt u terug naar degene die het SMSbericht heeft verstuurd.
Open het klepje om het nummer van de beller te
zien. Druk op
om het nummer te kiezen.
De eerste gebeurtenis van de dag wordt vanaf
het begin van die dag weergeven. De latere
gebeurtenissen worden weergegeven op de
geplande tijdstippen.
Als u informatie over de gebeurtenis wilt zien,
opent u het klepje.
Als u de inhoud wilt zien, draait u aan de
jog-dial.

Uw Sony
CMD-MZ5

Ontvangen SMS

• Uitgebreide jog-dial
Dankzij de jog-dial kunt u de CMD-MZ5 met één hand bedienen. In dit
handboek wordt de benaming “jog-dial” als synoniem voor de uitgebreide
jog-dial gebruikt.
Symbool in display

Actie

Functie

Draai de jog-dial met de
wijzers van de klok mee of
ertegenin.

De menu-opties doorbladeren.

Druk de jog-dial recht naar
binnen.

De in het display geselecteerde
(gemarkeerde) optie bevestigen. Een
invoer via de toetsen bevestigen. Een
inkomend gesprek aannemen wanneer
het klepje gesloten is.

Houd de jog-dial ingedrukt.

Geselecteerd telefoonnummer kiezen.

Druk de jog-dial naar voren.

Een menu beëindigen en het vorige
beeldscherm laten zien. Bovendien ook
een gesprek beëindigen.

Druk de jog-dial naar
achteren.

Contextmenu oproepen. Bovendien
ook hulpinformatie oproepen.
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• Telefoonboek
In de standby-stand kunt u het telefoonboek openen door aan de jog-dial
te draaien.
U kunt zonder moeite een nummer uit het telefoonboek kiezen of diverse
andere functies uitvoeren, bijvoorbeeld op groep zoeken en gegevens
opslaan, zoals e-mailadressen (zie “Telefoonboekfuncties” op blz. 32).
• Memo/Antwoordapparaat
In de standby-stand
• drukt u op de toets
om een voicememo af te spelen
• om het gesprek op te nemen, drukt u op de toets
• houdt u de toets
ingedrukt om het menu voor het
antwoordapparaat op te roepen
• houdt u de jog-dial ingedrukt om het antwoordapparaat in te schakelen,
zodat dit alle gesprekken aanneemt als het klepje gesloten is
Bij een inkomend gesprek
om het antwoordapparaat in te schakelen
• drukt u op de toets
Tijdens een gesprek
om een memo op te nemen
• drukt u op de toets
• Beltoonmodus
In de standby-stand kunt u de oproeptoon instellen als het klepje gesloten
is door de jog-dial naar achteren te drukken. Kies een van de volgende
symbolen en druk vervolgens op de jog-dial.
— Beltoon stil
•
— Alleen vibra-alarm
•
•

— Eén signaal

•

— Oproeptoon normaal

• Voicemail
Als u uw voicemail met snelkiezen wilt selecteren, houdt u
ingedrukt. Uw “persoonlijke antwoorddienst” wordt automatisch
geselecteerd en u kunt berichten afluisteren etc. (zie
“Telefoonboekfuncties – voicemail” op blz. 39).
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Op het display van uw telefoon ziet u in één oogopslag of u gesprekken
hebt gemist dan wel er berichten zijn achtergelaten. Tevens ziet u de
status van de opties die u hebt ingesteld resp. of u de
gespreksdoorschakeling hebt ingeschakeld of de oproeptoon
uitgeschakeld. Sony heeft de symbolen ontwikkeld die u in de
onderstaande tabel ziet, zodat u een snel overzicht van de activiteiten van
uw mobiele telefoon krijgt.

Uw Sony
CMD-MZ5

Overzicht van de symbolen

Status
Symbool

Beschrijving

Symbool

Beschrijving

Netwerksignaalsterkte

Doorschakeling geactiveerd

Accustatus (knippert als
accu bijna leeg is)

Gemist gesprek
Gesprekblokkeringsservice
voor alle gesprekken
geactiveerd

SMS-berichten (knippert als
het geheugen vol is)
Bericht op
antwoordapparaat

Gesprekblokkeringsservice
voor uitgaande gesprekken
geactiveerd.

Antwoordapparaat
ingeschakeld

Gesprekblokkeringsservice
voor binnenkomende
gesprekken geactiveerd

Netwerk-voicemail
Tijdens een gesprek

Alarm

Netwerk niet beschikbaar
(gesprekken niet mogelijk)

Oproeptoon b vibra alert
Vibra alert b oproeptoon
Vibra alert

Beltoon
Symbool

Beschrijving

Symbool

Beschrijving

Oproeptoon stil

Alleen vibratiealert

Eén signaal

Oproeptoon uit

Functie
Symbool

Beschrijving

Symbool

Beschrijving

Ga naar

Laten zien

Zoeken

Invoegen

Hulpinformatie

T9 (tekstverwerkingssysteem)
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Overzicht van de menu’s
Uw telefoon heeft twee menu’s: het hoofdmenu en het menu Extra’s Het
hoofdmenu beheert de functies die betrekking hebben op de telefoon en
het menu Extra’s beheert de functies die betrekking hebben op muziek, de
browser, e-mail, spelletjes en het MS-scherm.
Hoofdmenu
Druk in de standby-stand op de jog-dial om het hoofdmenu te zien.

Berichten
Berichten lezen
Berichten maken
Voorkeuren
Regio info

Beltoon
Beltoon
Vibra alert
Manner modus

Blz. 44

Blz. 49
Blz. 49
Blz. 53
Blz. 53

Blz. 54

Telef.boek

Blz. 32

Blz. 56
Alarm instellen
Timer instellen
Wereldklok
Tijdsignaal
Tijdformaat
Analoge klok
Automatisch
uitschakelen
Datum/tijd instellen

Blz. 56
Blz. 56
Blz. 57
Blz. 57
Blz. 58
Blz. 58
Blz. 58
Blz. 58

Blz. 76
Voice memo box
Opname-unit
Antwoordapparaat
Vangen

Blz. 44
Blz. 46
Blz. 46
Blz. 48

Agenda

Klok

Memo

Details

Blz. 76
Blz. 77
Blz. 77
Blz. 78

Blz. 64
Voorkeuren
Blz. 64
Beveiliging
Blz. 66
Tijd, kosten
Blz. 70
Gesprek instellingen Blz. 72

Herhaal lijst

Blz. 62

Rekenmachine

Blz. 61

Valuta
omrekenen

Doorschakeling
Alle gesprekken
Bij geen verb.
Bij geen antw.
Bij in gespr.
Alle faxen
Alle data
Alle wissen

Blz. 61

Blz. 59
Blz. 59
Blz. 59
Blz. 59
Blz. 59
Blz. 59
Blz. 59
Blz. 59

Tip
• Als u de jog-dial in het hoofdmenu naar achteren drukt, verschijnen de
laatste 5 opties van het hoofdmenu.
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Browser

Blz. 93

Home
Favorieten
Instellingen

Muziek

Blz. 93
Blz. 93
Blz. 95

Blz. 83

Geluidsbestanden
afspelen

Blz. 88

Titellijst
Afspelen
Wijzigen
Wissen

Blz. 91
Blz. 91
Blz. 91
Blz. 91

PLAY-instellingen
Bas
Herhalen
AVLS

Blz. 90
Blz. 90
Blz. 90
Blz. 90

Opname op Stick

Blz. 86

REC-instellingen
Bitsnelheid
Synchr. opnemen
Aut.muzstkmark.
Stickinfo

Blz. 87
Blz. 87
Blz. 87
Blz. 87
Blz. 92

Formatteer Stick

Blz. 92

E-mail
Lezen
Schrijven
Instellingen

Spel
Discgolf
Mollen tikken
Kleiduiven schieten
Sportvissen

MS-scherm

Uw Sony
CMD-MZ5

Menu Extra’s
Druk in de standbymodus de Jog Dial naar achteren om toegang te krijgen
tot het menu Extra’s:

Blz. 98
Blz. 98
Blz. 99
Blz. 99

Blz. 101
Blz. 101
Blz. 101
Blz. 101
Blz. 101

Blz. 102
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Voorbereidingen
SIM-kaart plaatsen
De SIM-kaart is voorzien van een computerchip, die uw servicedetails en
uw telefoonnummer bevat. Behandel uw SIM-kaart als een kredietkaart –
bewaar hem op een veilige plaats en ga er zorgvuldig mee om. Hij mag
niet worden gevouwen, gekrast of aan vocht blootgesteld worden.
Voorkom ook dat hij statisch wordt geladen.
Belangrijk
Schakel de telefoon uit voordat u de SIM-kaart erin doet of eruit haalt, teneinde
beschadiging van de kaart te voorkomen.

1 Haal de accu uit de telefoon.

2 Schuif het lipje in de richting van de pijl
om het houdertje te ontgrendelen.

3 Til het houdertje op het schuif de SIMkaart in het houdertje. (Op de SIMkaarthouder staat ook een korte uitleg.)

4 Sluit het houdertje met daarin de SIMkaart.

5 Schuif het lipje in de richting van de pijl
om het houdertje te vergrendelen.

6 Breng de accu weer aan.
N.B.
Als u de SIM-kaart in de houder voor de SIM-kaart doet, moeten de gouden
contacten omhoog en de afgeschuinde hoek naar links bovenaan wijzen.

SIM-kaart verwijderen
Voer de stappen 1 t/m 6 uit zoals hierboven beschreven, en verwijder de
SIM-kaart bij stap 3.
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Accu plaatsen
1 Pak de accu uit.
2 Druk de accu stevig in het vakje en
Accu verwijderen
Schakel de telefoon eerst uit en wacht tot het display uitgaat. Druk de
kliksluiting omlaag en haal de accu uit de telefoon.
Waarschuwing
• Als u de accu uit de telefoon haalt, wordt (bij een constante temperatuur) de klok
na ongeveer 3 dagen weer op de beginwaarde ingesteld.
• Haal de accu niet uit de mobiele telefoon terwijl deze ingeschakeld is, anders
kunnen instellingen of gegevens worden gewist of gewijzigd.

Voorbereidingen

overtuig u ervan dat hij vastklikt.

Accu laden
Bij levering is uw accu niet volkomen geladen.
U kunt de accu op drie manieren laden:
1 Sluit het oplaadstation direct op de
telefoon aan. Controleer bij het aansluiten
van de stekker, dat de zijde met het
SONY-logo naar boven is gericht.

Naar
stopcontact

2 Gebruik de bureaulader om de accu te
laden: Controleer bij het aansluiten van de
stekker, dat de zijde met het SONY-logo
naar boven is gericht.
Naar
stopcontact
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3 De accu buiten het toestel opladen.
Controleer dat de achterzijde van de accu (de zijde met het
etiket) naar u toe is gericht. Plaats de accu op de bureaulader en
schuif de accu volledig in de houder totdat hij vastklikt.
Controleer bij het aansluiten van de stekker, dat de zijde met
het SONY-logo naar boven is gericht.
Naar
stopcontact

Laadindicatie op de accu
Een rood lampje gaat branden als het laden begint. Na ca. 3 uur, als
het laden gereed is, brandt het lampje groen. Dit is echter ook
afhankelijk van bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld of de telefoon
ingeschakeld is of de temperatuur buiten het bedrijfstemperatuurbereik ligt. Haal het oplaadstation na het laden van het
stopcontact en van de telefoon af om energie te besparen.
Het accupictogram op het uitleesvenster geeft de oplaadstatus aan.
Als de accu bijna volledig is opgeladen, worden alle balkjes van het
accupictogram getoond. De aanduiding op het uitleesvenster is echter niet
meer dan een benadering; bekijk de indicator op de accu zelf (zie
hierboven) om te zien of de accu daadwerkelijk volledig is opgeladen.
Belangrijk
• Als het rode display op de accu knippert, sluit dan het oplaadstation weer aan,
resp. plaats de telefoon c.q. de accu weer in de bureaulader. Als u dit enkele
malen herhaalt en het display toch blijft knipperen, is het mogelijk dat de accu
defect is. Stop onmiddellijk met laden en vervang de accu.
• Gebruik uitsluitend de door Sony voor de CMD-MZ5 goedgekeurde accu’s en
laadapparaten. Uw accu is voorzien van een kortsluitbeveiliging. Als u de accu
bij vergissing hebt kortgesloten, laad hem dan meteen weer op om de
kortsluitbeveiliging op te heffen.

Gooi de batterij niet weg maar lever deze in als klein chemisch
afval (KCA).
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Bedrijfsduur
Als de accu bijna ontladen is, knippert het accusymbool in het display en
een signaal maakt u erop attent dat u nog maar weinig tijd voor uw
gesprek hebt.

De “MagicGate Memory Stick” plaatsen

1 Open het kapje van de Memory Stickgleuf.

2 Plaats de “MagicGate Memory Stick” in
de Memory Stick-gleuf tot u een klik
hoort.

Voorbereidingen

Als u gebruik wilt maken van de Muziek-functies, dient u eerst de
“MagicGate Memory Stick” in het toestel te plaatsen.

3 Sluit het kapje van de Memory Stick-gleuf.
Opmerking
Controleer bij het plaatsen van de “MagicGate Memory Stick”, dat de zijde met het
-logo naar boven is gericht.

De “MagicGate Memory Stick” verwijderen
1 Open het kapje van de Memory Stickgleuf.
2 Schuif de EJECT-knop in de richting van
de pijl. De “MagicGate Memory Stick”
wordt uitgeworpen.
3 Haal de “MagicGate Memory Stick”
eruit.
4 Sluit het kapje van de Memory Stickgleuf.
Opmerkingen
• Verwijder de “MagicGate Memory Stick” niet zolang het menu Muziek in
gebruik is. Als de “MagicGate Memory Stick” tijdens het opnemen, afspelen of
formatteren wordt verwijderd, kunnen de gegevens op de “MagicGate Memory
Stick” worden beschadigd.
• Als u de “MagicGate Memory Stick” vervoert, gebruik dan het meegeleverde
draagetui.

Belangrijk
Als u de “MagicGate Memory Stick” per ongeluk ondersteboven hebt geplaatst,
verwijder dan de stick met de hand en schuif vervolgens met de EJECT-hendel.
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De afstandsbediening en de hoofdtelefoon
aansluiten
Als u via het menu Muziek wilt luisteren naar muziek, sluit de
hoofdtelefoon dan aan op de afstandsbediening en sluit vervolgens de
afstandsbediening aan op de telefoon. U kunt de muziek alleen via de
hoofdtelefoon beluisteren.
De afstandsbediening aansluiten op de telefoon

1 Open het dopje van de aansluiting voor de
afstandsbediening/hoofdtelefoon.

2 Sluit de stekker van de afstandsbediening
stevig aan op de aansluiting voor de
afstandsbediening/hoofdtelefoon.
De afstandsbediening loskoppelen
Ontkoppel de stekker van de afstandsbediening en maak het dopje van de
aansluiting voor de afstandsbediening/hoofdtelefoon weer dicht.
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Telefoon inschakelen
lang ingedrukt om uw telefoon in c.q. uit te schakelen.

PIN invoeren
Om veiligheidsredenen is uw SIM-kaart door een
persoonlijk geheimnummer (PIN) tegen onbevoegd
gebruik beveiligd. De PIN wordt samen met de SIMkaart geleverd. Voer de PIN met de toetsen in (de
) en druk vervolgens op de
PIN verschijnt als
om de invoer te bevestigen.
jog-dial of op
Als u geen PIN invoert schakelt uw telefoon na ca. 2 minuten automatisch
uit. Weliswaar is het mogelijk om de PIN-invoer te deactiveren, dit is
echter niet aan te bevelen (zie ook “Beveiliging” in het hoofdstuk
“Bewerkingen in het hoofdmenu” op blz. 66).

Voorbereidingen

Houd de toets

N.B.
Als de persoonlijke blokkering is geïnstalleerd, moet in sommige gevallen
bovendien nog de veiligheidscode worden ingevoerd.

Waarschuwing
U kunt niet meer dan drie keer proberen om de PIN correct in te voeren. Na de
derde foutieve invoer wordt uw SIM-kaart geblokkeerd en u moet uw PUK
(Personal Unblocking Key = persoonlijke vrijgavecode) invoeren. Nadere
informatie hierover kunt u naslaan onder ”Mankementen opsporen en verhelpen”
op blz. 103.
Zo nodig kunt u uw PUK bij uw netwerk- c.q. serviceprovider krijgen.

Noodgesprekken
Bij beschikbaarheid van het mobiele net kunt u noodgesprekken voeren
(nummer 112, 999, etc.), ook als de SIM-kaart niet in de telefoon steekt
(zelfs bij geblokkeerd toetsenbord). Of deze functie ondersteund wordt of
niet, hangt van het netwerkbedrijf af.
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Een verbinding met het netwerk opbouwen
Zodra de door u ingevoerde PIN is geaccepteerd, zoekt uw telefoon naar
een beschikbaar GSM-net. Het zoeken naar een netwerk gebeurt
automatisch, kan echter enkele seconden vergen (zie ook “Voorkeuren” in
het hoofdstuk “Bewerkingen in het hoofdmenu” op blz. 64).
De telefoon is gereed voor het ontvangen en voeren
van telefoongesprekken zodra de naam van het
netwerkbedrijf in het display verschijnt.

De volgende afbeelding geeft de sterkte van het ontvangen signaal aan.
Als het signaal erg zwak is, bestaat het risico dat de verbinding wordt
onderbroken.

Sterk signaal

Zwak signaal

Geen verbinding
met het netwerk

Opbouw van een verbinding met het netwerk niet mogelijk
Een te zwakke ontvangst kan de oorzaak zijn dat er geen verbinding met
het netwerk kan worden opgebouwd. Probeer het op een wat hoger
gelegen plaats, bij een open raam of op een plaats die niet door
bouwwerken is omgeven. Overtuig u ervan dat de antenne door niets
wordt geblokkeerd.
Roaming
Wanneer u zich buiten het bereik van het ”eigen” verzorgingsgebied van
uw netwerk bevindt, vooral in het buitenland, wordt – afhankelijk van de
signaalsterkte en van de overeenkomsten over het doorgeven van
gesprekken die tussen de netwerkbedrijven bestaan – automatisch een
ander netwerkbedrijf gekozen. Gedetailleerde informatie krijgt u van uw
netwerk- c.q. serviceprovider.

20NL

Basisfuncties
Een gesprek voeren
Om een gesprek te kunnen voeren dient het klepje geopend te zijn en moet
de naam van het netwerkbedrijf op het display zichtbaar zijn (behalve
voor noodgesprekken).

1 Voer het volledige telefoonnummer van de persoon in die u
wilt bellen (inclusief het netnummer, ook als u een lokaal
gesprek wilt voeren).

drukt u op de toets
. Wanneer al het ingevoerde moet
lang ingedrukt.
worden gewist, houdt u de toets

3 Houd de jog-dial ingedrukt (of druk
in) om het aangewezen nummer te kiezen,
of

Basisfuncties

2 Wanneer u een bij het invoeren gemaakte fout wilt corrigeren,

druk op de jog-dial om het nummer in het
telefoonboek op te slaan.

Tip
• Als u de optie “Autom.herkiezen” geactiveerd
heeft (zie blz. 73) en het gebelde nummer in
gesprek is, wijst uw telefoon automatisch de optie
voor automatisch herkiezen aan om het nummer
met toenemende tussenpozen opnieuw te kiezen
totdat het niet meer in gesprek is. Als u echter in
deze tijd wordt opgebeld, wordt de optie
“Autom. herkiezen” onderbroken.

Internationale gesprekken
Elk land heeft een eigen internationaal land-kengetal, dat bij gesprekken
uit het buitenland moet worden gekozen.

1 Houd de toets

ingedrukt totdat ‘+’ verschijnt.

2 Voer het kengetal van het land in en vervolgens het kengetal
van de plaats (laat daarbij de 0 aan het begin van het plaatskengetal weg) en daarna het nummer van de abonnee.
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Een gesprek beantwoorden/een gesprek beëindigen
Als het klepje geopend is, worden inkomende gesprekken door een
oproeptoon alsmede door het symbool voor inkomende gesprekken op het
) om het gesprek aan te
display aangekondigd. Druk op de jog-dial (of
nemen.
Als de beller de functie “Nr.herkenning” gebruikt, verschijnt de naam van
de beller in het venster. Een voorwaarde daarvoor is dat het nummer in het
telefoonboek van de opgebelde persoon is opgeslagen. Op het display
verschijnt alleen het nummer als het niet in het telefoonboek is opgeslagen.
Als u het gesprek niet wilt aannemen, drukt u op
terwijl de telefoon
overgaat. Het gesprek wordt afgewezen (de beller hoort een in-gespreksignaal of het gesprek wordt doorgeschakeld als deze functie is
geactiveerd). Als u het gesprek niet aanneemt, verschijnt in de standbystand het symbool voor een gemist gesprek op het display. Druk in de
standby-stand op
of selecteer “Nr. herhaal lijst” uit het hoofdmenu
om informatie over het gemiste gesprek te zien.
Als het klepje gesloten is, drukt u op de jog-dial om een gesprek te
voeren. Als u het gesprek niet wilt aannemen, drukt u de jog-dial naar
voren terwijl de telefoon overgaat om het gesprek af te wijzen. Dit geldt
ook als het klepje geopend is, maar het symbool voor een gemist gesprek
verschijnt in het symboolvenster als u het gesprek niet aanneemt. Details
hierover kunt u naslaan onder “Symbool display” op blz. 8.
Gesprekken beëindigen
Druk op
of druk de jog-dial naar voren om een gesprek te beëindigen.
Klepje openen
Wanneer “Klepje openen” is ingesteld (zie blz. 73) en er een gesprek
binnenkomt, kunt u dit aannemen door het klepje te openen. Sluit het
klepje om het gesprek te beëindigen.
Memo
Als er een gesprek binnenkomt terwijl het klepje geopend is, kunt u de
indrukken om de weergave van de mededeling te starten en het
toets
antwoordapparaat in te schakelen.
N.B.
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Wanneer er tijdens een gesprek nog een beller binnenkomt, beëindigt u het actuele
gesprek met de toets
en neemt het andere gesprek met de toets
aan (zie
ook “Wisselgesprek” onder “Gesprek instellingen” op blz. 72).

Tijdens het bellen

Tijdens een gesprek kunt u de geluidssterkte van de
uÓEaker instellen door aan de jog-dial te draaien.
Draai de jog-dial omhoog om de geluidssterkte te
vergroten, en omlaag om de geluidssterkte te
verminderen.

Tips
• Tijdens een telefoongesprek kunt u uw telefoon als notitieboekje
gebruiken om een telefoonnummer in te voeren. Als u tijdens een
gesprek een tweede telefoonnummer kiest, wordt het actieve gesprek
in wachtpositie gezet (zie ook “Gesprek wachtend”). Zelfs na afloop
van het telefoongesprek wordt het door u ingevoerde nummer weer
op het venster zichtbaar.
• Druk op de jog-dial om de optie voor het opslaan van het nummer in
het telefoonboek aan te wijzen of houd de jog-dial gewoon ingedrukt
) om het aangewezen nummer te kiezen.
(of druk op de toets

Basisfuncties

Volume van oproeptoon en speaker instellen
Als uw telefoon overgaat, kunt u de geluidssterkte
van de oproeptoon instellen door aan de jog-dial te
draaien.
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Gesprek wachtend
Door een telefoongesprek in wachtpositie te zetten, kunt u twee gesprekken
tegelijkertijd afhandelen. Als u bijvoorbeeld iemand wilt opbellen terwijl u
reeds iemand aan de lijn hebt, kunt u het huidige of actieve gesprek in de
wacht zetten en vervolgens iemand anders opbellen. Meer informatie
hierover is verkrijgbaar bij uw netwerk- c.q. serviceprovider.
Bij een actief telefoongesprek

1 Druk de jog-dial naar achteren en kies
“Gespr. wacht”.

2 Druk op de jog-dial om uw selectie te
bevestigen.

3 Druk opnieuw op de jog-dial om het telefooonboek te zien en
daaruit een nummer te kiezen, of voer het nummer met de
toetsen in.

4 Houd de jog-dial ingedrukt of druk op

om het
geselecteerde of ingevoerde nummer te kiezen.

Tip
• U kunt een gesprek ook automatisch laten wachten. Hiertoe moet u
een tweede gesprek via de notitieboekfunctie beginnen of gewoon op
drukken.

Alle gesprekken beëindigen
U kunt te allen tijde zowel het actieve telefoongesprek als het wachtende
gesprek beëindigen door de jog-dial naar achteren te drukken en
in te drukken.
“Stopallegespr.” te kiezen of gewoon de toets
MFP-tonen zenden (MFP=multifrequentie-toonkiesprocedures)
Druk de jog-dial naar achteren en selecteer de optie “znd DTMF sr” tijdens
een telefoongesprek om MFP-tonen te zenden (bijv. van een telefoonboeknummer). MFP-tonen zijn tonen die op menu-invoeroproepen
“antwoorden”, bijvoorbeeld bij de functie “voicemail” of bij andere services.
Microfoon uit/aan
Druk de jog-dial naar achteren en selecteer de optie ”Micro uit/aan” om
de microfoon uit resp. weer in te schakelen.
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Opties bij een actief (of wachtend) telefoongesprek en een extra
inkomend gesprek
Als uw telefoon u (door middel van een signaaltoon) op een inkomend
gesprek attent maakt, heeft u diverse mogelijkheden ter beschikking:

1 Op het display worden u automatisch
wisselfuncties aangeboden.

telefoongesprek te laten wachten en het
inkomende gesprek aan te nemen,
of
druk de jog-dial naar achteren en selecteer een van de volgende
opties:
Met de optie Wissel. wisselt u tussen het actieve
telefoongesprek en het vastgehouden gesprek.
Met de optie Bezet kunt u de inkomende gesprekspartner
signaleren dat uw lijn in gesprek is.
Met de optie Vervang kunt u het actieve gesprek beëindigen en
het inkomende gesprek aannemen.
Met de optie Stopallegespr kunt u alle bestaande
telefoongesprekken beëindigen en het inkomende gesprek
aannemen.
Met de optie Micro uit/aan kunt u de microfoon inschakelen en
weer uitschakelen.

Basisfuncties

2 Selecteer “Wissel.” om het actieve

N.B.
Kies na stap 1 “Bezet” om de beller te laten merken dat uw lijn in gesprek is.

Conferentieschakeling
Dit is een gesprek met meer dan 2 deelnemers.
Als u een conferentieschakeling wilt installeren, drukt u de jog-dial naar
achteren om het menu “Gesprek” te openen en kiest dan “Verbinden” in
het menu “Gesprek”.
N.B.
U kunt met maximaal 5 gesprekspartners tegelijk spreken. Gedetailleerde
informatie hierover is verkrijgbaar bij uw netwerkbedrijf.
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Memo tijdens een gesprek
U kunt het gesprek 20 sekonden opnemen. Bovendien kunt u tijdens een
gesprek tevoren opgenomen voicememo’s weergeven, zodat ook de beller
ze kan horen.
drukt, wordt er een voicememo opgenomen. Als u een
Als u op
memo wilt weergeven, roept u via het hoofdmenu “Memo” op. Open dan
het veld “Spraakmemo” en selecteer het memo dat voor uw
gesprekspartner moet worden weergegeven.
Belangrijk
Als u een gesprek wilt opnemen, dient u hier eerst toestemming voor te krijgen van
uw gesprekspartner. Denk er verder aan dat de opname kan worden beluisterd
door derden als deze toegang hebben tot uw telefoon.
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Tekstinvoer
De Jog Dial biedt een snel alternatief voor het invoeren van
standaardtekens. Druk hiertoe een toets één keer in en draai dan aan de
jog-dial om de cursor naar het gewenste karakter in de preselectiebalk te
bewegen. Ter bevestiging drukt u op de jog-dial of wacht een ogenblik. U
kunt de karakters echter ook volgens de standaardprocedure invoeren.
Druk hiertoe de betreffende toets zo vaak in tot het gewenste karakter
verschijnt.
Karakterstabel
Kleine letters

Hoofdletters

[RUIMTE]

Numeriek

0
1
2

Basisfuncties

Toets

3
4
5
6
7
8
9
<OMSCHAKELTOETS>

<OMSCHAKELTOETS>

<SYMBOOL PAGINA>

Tip
• Houd de toets
ingedrukt om in de modus T9 naar het
vereenvoudigde tekstinvoerprocédé over te gaan (zie ook “Berichten
maken met het vereenvoudigde tekstinvoerprocédé T9” op blz. 29).
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Voorbeeld:
Zo voert u de letter “s” in als u een bericht maakt:
1

Druk op de toets
.
Er verschijnt een karakter of een getal.

2

Draai aan de jog-dial tot de letter “s” (of
).
druk nog drie keer op de toets

3

Druk op de jog-dial (of wacht een
ogenblik).

Tips
• Druk op de toets
om tussen de volgende mogelijkheden heen en
weer te schakelen:
...... altijd kleine letters
...... één hoofdletter gevolgd door kleine letters
...... altijd hoofdletters
...... getallen
• Druk op de toets
om het karakter of getal direct vóór de cursor
uit te wissen.
Houd de toets
langer ingedrukt om de complete tekst uit te wissen.
Druk de jog-dial naar voren om de complete tekst uit te wissen.
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Naast het standaardprocédé voor het invoeren van tekstberichten (enkele
malen op een toets drukken totdat de gewenste letter verschijnt) heeft
Sony uw telefoon van de optie T9 voorzien. Met behulp van T9 en de jogdial kunt u tekstberichten sneller en makkelijker invoeren. Typ een woord
door de betreffende toets voor elke letter één keer in te drukken. Nadat u
het woord compleet hebt ingevoerd, biedt T9 u afhankelijk van de
ingevoerde toetscombinatie diverse woorden in de vooraankondigingsbalk
aan waaruit u kunt kiezen.
Voor meer informatie over het invoeren van kleine letters, hoofdletters en
getallen kunt u naslaan op blz. 28.
Voorbeeld met T9
Zo voert u het woord “Sony” in als u een bericht maakt:
1

Houd de toets
ingedrukt om naar de modus T9 om te
schakelen wanneer
niet verschijnt.

2

Druk op de toets
schakelen naar

Basisfuncties

Berichten maken met het vereenvoudigde
tekstinvoerprocédé T9

om over te
.

3

Om het woord “Sony” in te voeren moet u de volgende toetsen
,
,
,
.
in de vermelde volgorde indrukken:

4

Als u de toetsen hebt ingedrukt, ziet u in de preselectiebalk een
lijst van de woorden die met deze karakters kunnen worden
gevormd.

5

Draai aan de jog-dial om “Sony” te
selecteren. Als het door u gewenste woord
aan het begin van de lijst staat, hoeft u
alleen nog maar op de jog-dial te drukken
om het te selecteren.
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N.B.
Als het door u gewenste woord niet in de lijst voorkomt, drukt u
in en houdt
deze toets ingedrukt om naar de normale modus voor het invoeren van tekst om te
schakelen (zie blz. 27). Voer het woord met het normale invoerprocédé in. Als u de
invoer hebt afgesloten, drukt u op
en houdt deze toets ingedrukt om naar de
modus T9 terug te keren. Het nieuwe woord wordt automatisch in het T9-geheugen
opgeslagen. Bij uw volgende invoer van het woord in de modus T9 wordt het
woord in de selectielijst aangewezen. Dit procédé wordt ook bij het bewerken van
tekst toegepast.
De talen Bulgaars, Grieks, Kroatisch, Pools, Roemeens, Slowaaks, Slowenisch,
Tsjechisch, Turks, Hongaars, Noors en Fins worden niet ondersteund.

Een symbool of leesteken toevoegen
Zo voert u een symbool in als u een bericht maakt:
1

Druk op de toets

2

Blader met de jog-dial van regel naar
regel.

3

Druk op de jog-dial om een regel te
selecteren.

4

Draai aan de jog-dial om binnen de regel
te bladeren.

5

Druk op de jog-dial om een symbool te
selecteren.

.

Tip
• Voor het automatische toevoegen van leestekens drukt u op
op
de plaats waar een punt, liggend streepje of apostrof moet worden
ingevoegd. T9 voegt automatisch het waarschijnlijkste leesteken in.
Voer gewoon uw tekst in, en T9 voegt de leestekens voor u in.
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Tekst bewerken
Tijdens de tekstinvoer kunt u de jog-dial naar achteren drukken om naar
tekstverwerking over te schakelen. Daarbij staan de volgende functies ter
beschikking:
Tijd
De huidige tijd bewerken en plakken.

Telefoonboek
Voor het invoegen van opgeslagen data in het telefoonboek.
Formulier
Voor het invoegen van een reeds voorbereide zin.
Laatste bericht
Om het laatst bewerkte SMS-bericht bij te voegen.

Basisfuncties

Datum
De huidige datum bewerken en plakken.

Gebeurtenis
Voor het invoegen van gebeurtenissen uit de agenda.
Fase
Voor het opslaan van diverse dikwijls gebruikte woorden door
invoegen van de opgeslagen woorden. Opgeslagen woorden kunnen
ook worden uitgewist.
Kies “Nieuw woord” als u een nieuw woord wilt opslaan. U kunt
maximaal 10 woorden/zinnen met een maximale lengte van elk
32 karakters opslaan.
Kies “Wissen” om een opgeslagen woord te wissen.
Boven
Om de cursor naar het begin van de tekst te bewegen.
Cursor
Om het tijdsbestek te selecteren waarin getallen of letters kunnen
worden ingevoerd voordat u de volgende toets in de standaardtekstinvoermodus kunt indrukken.
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Telefoonboekfuncties
Informatie over het telefoonboek
Het is erg handig om veelvuldig gebruikte
telefoonnummers en e-mailadressen op te slaan.
In het geheugen van de telefoon kunt u
maximaal 500 namen opslaan. Het aantal
namen dat u in het telefoonboek van de SIMkaart kunt opslaan, is afhankelijk van de
capaciteit en de specificaties van de SIM-kaart.

1
2
3

N.B.
• U kunt namen en nummers op de SIM-kaart op dezelfde manier opslaan als in
het telefoongeheugen. Andere gegevens dan namen en nummers worden echter
alleen in het telefoongeheugen opgeslagen. U kunt deze gegevens alleen op één
enkele SIM-kaart opslaan.
• Namen die met meer dan één telefoonnummer in het telefoongeheugen zijn
opgeslagen, bevinden zich in het telefoongeheugen.
• Namen die met meer dan één telefoonnummer op de SIM-kaart zijn opgeslagen,
bevinden zich op de SIM-kaart.

De volgende functies staan in het telefoonboek ter beschikking:
Groep (positie 1 in de bovenstaande afbeelding)
Als u namen in groepen indeelt, kunt u makkelijk zoeken. U kunt
maximaal 10 groepen opslaan en aan ieder van deze groepen een
eigen naam en een eigen symbool toekennen.
Naam/nummer (positie 2 in de bovenstaande afbeelding)
Bij elke naam kunt U maximaal 3 nummers en symbolen opslaan.
Links vóór de naam ziet u door een symbool of de naam op de SIMkaart dan wel in het geheugen van de telefoon wordt opgeslagen.
— SIM-kaart
— Geheugen van de telefoon
Aanpassen (positie 3 in de bovenstaande afbeelding)
U kunt per notering maximaal 120 karakters, zoals bijv. adressen, emailadressen en bedrijfsnamen, opslaan. Bovendien kan een naam uit
maximaal 2 noteringen bestaan.
Noteringen met hoge prioriteit
Als u het telefoonboek opent, worden de 9 noteringen die u het meest
gebruikt, gescheiden van de alfabetisch gerangschikte lijst aangewezen.
Deze 9 noteringen worden allemaal op de SIM-kaart opgeslagen.
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Belangrijk
De door u opgeslagen gegevens kunnen tijdens een functiestoring, bij een reparatie
o.i.d. veranderen of verloren gaan.
Daarom adviseren wij u een kopie te maken van belangrijke noteringen zoals bijv.
telefoonnummers. Wij verzoeken u er rekening mee te houden dat wij voor
gewijzigde of verloren gegevens geen aansprakelijkheid kunnen aanvaarden.

1

Draai de jog-dial in de standby-stand om
het telefoonboek te openen.

2

Kies “Telef.boekmenu” en druk op de jog-dial.

3

Kies ”NieuweInvoer” en druk op de jogdial.

4

Kies “SIM-kaart” om de notering in het geheugen van de SIMkaart of in het telefoongeheugen op te slaan, en druk ter
bevestiging op de jog-dial.

Telefoonboekfuncties

Telefoonboeknummers opmaken

Deze stap wordt overgeslagen als in het “Telef.boekmenu” de
optie “Keuze” voor “Geh. in gebr.” niet is geselecteerd (zie
blz. 41).
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5

Voer het telefoonnummer in. Druk op de jog-dial om uw invoer
te bevestigen.

6

Draai aan de jog-dial om het symbool voor het type telefoon te
selecteren, en druk op de jog-dial.

7

Voer de naam in. Druk op de jog-dial om uw invoer te
bevestigen. Uitvoerige informatie hierover kunt u naslaan in
“Tekstinvoer” in het hoofdstuk “Basisfuncties” (blz. 27) of in
“Tekstinvoerprocédé T9” (blz. 29).

8

Druk op de jog-dial en wacht een ogenblik om weer in het
telefoonboek te komen.

N.B.
De capaciteit van het telefoonboekgeheugen (aantal geheugenplaatsen en maximaal
aantal letters en cijfers) is afhankelijk van uw SIM-kaart. Het aantal namen en
telefoonnummers dat u op uw SIM-kaart kunt opslaan, is afhankelijk van uw SIM-kaart.
U kunt maximaal 500 namen in het geheugen van uw telefoon opslaan. Een naam
mag een maximale lengte van 20 karakters, een nummer een maximale lengte van
40 cijfers hebben.

Telefoonboeknummers in de standby-stand
opslaan
1

Voer een telefoonnummer in.

2

Druk op de jog-dial om het ingevoerde
nummer te kiezen of op te slaan.

3

Draai aan de jog-dial om “Opslaan” te
kiezen.

4

Druk op de jog-dial om uw invoer te bevestig

en.

Ga nu te werk zoals onder punt 4 t/m 8 in de voorafgaande tekst
“Telefoonboeknummers maken“ is beschreven om het opslaan van
telefoonboeknummers af te sluiten.
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Een nummer uit het telefoonboek kiezen
Een nummer uit de alfabetisch gerangschikte lijst kiezen
U kunt een naam uit de alfabetisch gerangschikte lijst
selecteren om het bijbehorende nummer te bellen.
Draai de jog-dial in de standby-stand om het
telefoonboek te openen. Wijs de alfabetisch
gerangschikte lijst dan met de jog-dial aan. Als er na
het uitkiezen van de naam van de te bellen persoon
meer dan één nummer verschijnt, selecteert u daaruit
het nummer dat moet worden gekozen.
N.B.
Als u bij een naam meer dan één nummer hebt opgeslagen, wordt het eerste
nummer op de lijst in het veld onderin het display zichtbaar.

• Als u een naam in het telefoonboek wilt zoeken, druk dan op de toets
met de letter waar u in het telefoonboek naar toe wilt gaan. Als u
bijvoorbeeld een notering zoekt die met “M” begint, drukt u
in.
• U kunt een naam ook via het ”Telef.boekmenu” zoeken (zie blz. 41).

Een nummer uit de gesorteerde lijst van groepen kiezen
Druk de jog-dial in de alfabetisch gerangschikte lijst
naar achteren om de gesorteerde lijst met groepen te
zien.
Selecteer de gewenste groep uit deze lijst en
vervolgens de naam van de persoon die u wilt bellen.

Bellen met snelkiezen
Het is eenvoudig om het telefoonnummer dat op de SIM-kaart is
opgeslagen, op te bellen. In de standbymodus drukt u dan op het
-toets
bijbehorende geheugennummer en u houdt vervolgens de
ingedrukt.
Als u in de standbymodus bijvoorbeeld op de
-toets en de
-toets
-toets ingedrukt houdt, wordt het
drukt en vervolgens de
telefoonnummer opgebeld dat is toegekend aan nummer 10 van de SIMkaart. Voor de Voorkeurslijst (de eerste negen namen), wordt het eerste
nummer onder elke naam automatisch toegekend aan de nummers 1 t/m
9 van de SIM-kaart.

Telefoonboekfuncties

Tips
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In groepen samenvatten
Groepinstelling
Om een nieuwe groep te maken of om de naam of
het symbool van bestaande groepen te veranderen.

Groep inst.
U kunt een groep wijzigen.
1

Selecteer de naam resp. het nummer van
de te wijzigen groep uit de alfabetisch
gerangschikte lijst of de gesorteerde lijst
van groepen en druk op de jog-dial.

2

Selecteer de naam van de groep en druk
op de jog-dial.

3

Draai aan de jog-dial om de naam van de
groep te selecteren.

4

Druk op de jog-dial om uw selectie te
bevestigen.

N.B.
U kunt de groep voor noteringen op de SIM-kaart veranderen. Als u de
gedefineerde groep echter naar een andere SIM-kaart terugzet, worden deze
gegevens op de vorige SIM-kaart uitgewist.
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Telefoonboek bewerken
Met de jog-dial en het telefoonboek kunt u uw opgeslagen nummers op
eenvoudige wijze onderhouden en bereiken, terwijl u tevens over een
flexibele methode beschikt om namen en telefoonnummers te wijzigen.
Aan de hand van de volgende, in stappen opgebouwde instructies kunt u
opgeslagen nummers kiezen, bewerken, wissen of kopiëren. U kunt
noteringen in het telefoonboek naar nummer, naam of groep bewerken of
ze gebruikersspecifiek aanpassen.

1

Draai de jog-dial in de standby-stand om het telefoonboek te
openen.

2

Draai aan de jog-dial om de naam te selecteren die u wilt
bewerken.

3

Druk op de jog-dial.
De opgeslagen nummers van de
betreffende persoon worden zichtbaar.

Telefoonboekfuncties

Een naam bewerken
U kunt namen bewerken, wissen en kopiëren.

Als u een naam hebt geselecteerd, kunt u:
• Wijzig. selecteren om de naam te wijzigen.
• Wissen selecteren om de geselecteerde naam, het
bijbehorende opgeslagen nummer (resp. bij meer dan één bij
de naam opgeslagen nummers de bijbehorende nummers) en
de gebruikersspecifieke instellingen te wissen.
• Kopiëren selecteren om de geselecteerde naam, het
bijbehorende opgeslagen nummer (resp. bij meer dan één bij
de naam opgeslagen nummers de bijbehorende nummers) en
de gebruikersspecifieke instellingen te kopiëren
4

Druk op de jog-dial om de selectie te bevestigen.
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Een nummer bewerken
1

Ga te werk zoals in stap 1 en 2 onder “Een naam bewerken” is
verklaard.

2

Kies de naam of het nummer die c.q. dat u
wilt wijzigen en druk op de jog-dial om
een menu met bewerkingsopties te zien.
• Kies Gesprek om het nummer te kiezen.
• Kies Wijzig. om het geselecteerde
nummer te wijzigen.
• Kies Wissen om het geselecteerde
nummer uit het telefoonboek te wissen.
• Kies Kopiëren om de notering van een
geheugenbereik naar een ander bereik te
kopiëren.

3

Druk op de jog-dial om uw selectie te bevestigen.

Tekstveld
In de beide tekstvelden kan extra informatie, zoals bijvoorbeeld het emailadres of het adres worden opgeslagen.
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1

Voer de stappen 1-2 voor het bewerken van een naam resp. een
nummer uit.

2

Selecteer het tekstveld dat u wilt bewerken.

3

Druk op de jog-dial om een menu met bewerkingsopties te zien.
• Kies Wijzig. om de notering in het bereik “Tekstveld” te
wijzigen.
• Kies Wissen om de notering in het bereik “Tekstveld” uit het
telefoonboek te wissen.
• Kies Kopiëren om de notering van een geheugenplaats naar
een ander geheugenplaats te kopiëren.

4

Druk op de jog-dial om uw selectie te bevestigen.

De eerste telefoonboekplaats is voor uw voicemailnummer gereserveerd.
Uw voicemailnummer kunt u net zoals andere telefoonboeknoteringen
snel en makkelijk toegang tot
opslaan en bewerken. U hebt ook via
uw voicemailnummer. Houd
ingedrukt om uw voicemailnummer te
kiezen zonder dat u daarvoor het telefoonboek hoeft te openen.
Uitvoerige informatie hierover is verkrijgbaar bij uw netwerkbedrijf.
Uw voicemailnummer instellen
1

Draai in de standby-stand aan de jog-dial om het telefoonboek
te openen.

2

Draai aan de jog-dial om “VoiceMail” te
selecteren en druk op de jog-dial.

3

Voer het nummer bij de invoeroproep in.

4

Druk op de jog-dial om uw invoer te
bevestigen.

Telefoonboekfuncties

Voicemail

Tip
• Zodra u uw mailbox hebt geïnstalleerd, kunt u de berichten afluisteren
door stap 2 “VoiceMail” te kiezen en de toets
in te drukken.
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Het symbool voor voicemail
(afhankelijk van het netwerk kan het ook
een envelopsymbool zijn) verschijnt op het display om u mede te delen
dat er nieuwe berichten voor u op de voicemail zijn achtergelaten.
Gedetailleerde informatie is verkrijgbaar bij uw netwerk- c.q.
ingedrukt om de berichten af te luisteren die
serviceprovider. Houd
voor u zijn achtergelaten.

Telefoonboekmenu
Eigen nummer
De eerste plaats in “Telef.boekmenu” is voor uw eigen telefoon-nummers
gereserveerd. U kunt hier naslaan als u ze vergeten mocht zijn.
U kunt maximaal 3 nummers in het telefoongeheugen en afhankelijk van
de capaciteit nog meer nummers op de SIM-kaart opslaan.
Eigen telefoonnummers zien
1

Draai de jog-dial in de standby-stand om het telefoonboek te
openen.

2

Kies “Telef.boekmenu” en druk op de jog-dial.

3

Druk op de jog-dial om de optie “Eigen
Nummer” te selecteren.

4

Draai aan de jog-dial om de naam van het
eigen nummer te selecteren.

5

Druk op de jog-dial om het nummer te zien.

6

Druk op

om de functie te beëindigen.

N.B.
Om een van uw eigen telefoonnummers op te slaan moet u eerst met de jog-dial een
geheugenplaats uitkiezen. Vervolgens drukt u op de jog-dial en voert dan het
gewenste nummer in.

Tip
• U kunt uw eigen nummers kiezen, bewerken, wissen en kopiëren.
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Namen zoeken
Met “Naam zoeken” in Het “Telef.boekmenu” kunt u naar een naam zoeken.
Voer het eerste karakter van de te zoeken naam in en druk op de jog-dial.
Noteringen die met dit karakter beginnen, worden zichtbaar. Kies de
gewenste notering door aan de jog-dial te draaien.
Servicenummers
Afhankelijk van de SIM, kan het zijn dat de service nummers van uw
service provider niet zijn afgebeeld. Deze nummers kunnen niet bewerkt
worden.

Geheugen in gebruik
Voor het definiëren van de geheugenplaats. Kies “Keuze” en vermeld de
geheugenplaats voor de afzonderlijke noteringen.
FDN-telefoonboek
Deze sectie van het telefoonboek kan tevoren bepaalde telefoonnummers
bevatten (afhankelijk van de SIM-kaart). Om een notering aan het
telefoonboek voor vaste telefoonnummers toe te voegen draait u aan de
jog-dial tot in het telefoonboek voor vaste telefoonnummers de optie
“NieuweInvoer” is gemarkeerd, en gaat door met deze handelwijze zoals
onder “Telefoonboeknummers opmaken” is beschreven. U kunt de vaste
telefoonnummers kiezen, bewerken, wissen en kopiëren.
Voor het bewerken, wissen en kopiëren hebt u uw PIN2 nodig.
Afhankelijk van uw SIM-kaart kunnen de vaste nummers wellicht niet
worden weergegeven.
Alleen FDN-telefoonboek
Als u “FDN-telefoonboek” selecteert en deze optie activeert, hebt u
alleen toegang tot dat gedeelte van uw telefoonboek waarin de vaste
telefoonnummers zijn opgeslagen. Door middel van deze optie kunt u
uitgaande gesprekken beperken. Als u bijvoorbeeld uw telefoon
uitleent, hebt u voor uitgaande gesprekken de PIN2 nodig.
Gedetailleerde informatie hierover is verkrijgbaar bij uw netwerk- c.q.
serviceprovider.

Telefoonboekfuncties

Geheugenstatus
U kunt de vrije geheugenplaats (geheugenstatus) van de SIM-kaart, van
het telefoongeheugen en van het bereik “Tekstveld” zichtbaar maken.
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Alles wissen
U kunt alle noteringen wissen. Elke notering omvat in dit geval
geheugenruimte voor de naam en de nummers. In de notering bij een
persoon kunnen bijvoorbeeld meer dan 3 nummers worden opgeslagen.
Alle noteringen worden uit het telefoongeheugen gewist, inclusief de
telefoonnummers, de noteringen in het bereik “Tekstveld” en alle eigen
telefoonnummers. Namen en nummers op de SIM-kaart worden niet
gewist. De structuur van de noteringen op de SIM-kaart wordt echter wel
gewist. Elk nummer verschijnt daarna afzonderlijk onder de bijbehorende
naam. Daarom worden namen waarvoor meer dan één nummer was
opgeslagen, nu meervoudig vermeld.
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Bewerkingen in het hoofdmenu
Met het menusysteem hebt u een simpel overzicht van de menufuncties
die in afzonderlijke menu-opties zijn samengevat. Om deze makkelijker te
herkennen, heeft elke hoofdmenu-optie een eigen symbool. Als u aan de
jog-dial draait, roteren de symbolen in het venster. Enkele menu-opties
zijn van het netwerk afhankelijk. Uw netwerk- c.q. serviceprovider kan u
zeggen welke opties door uw netwerk worden ondersteund.
Een menu-optie met de jog-dial uitkiezen
1

Druk in de standby-stand op de jog-dial
om het hoofdmenu te selecteren en draai
aan de jog-dial om de menu-opties door te
bladeren.

2

Druk op de jog-dial om de in het midden
aangewezen menu-optie te selecteren.

3

Druk de jog-dial naar voren (of druk op de toets
menu te verlaten.

) om een

N.B.

Menu-opties selecteren door op een toets te drukken
–
in het
U kunt elk menu door indrukken van een toets
hoofdmenu selecteren.
— Berichten
— Agenda
— Klok
— Rekenmach.
— Details

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

— Beltoon
— Telef.boek
— Doorschak.
— Herhaal lijst
— Memo

Bewerkingen in
het hoofdmenu

Als de telefoon meer dan 3 minuten lang niet is gebruikt, schakelt hij automatisch
over op de standby-stand.

Tip
laat zien dat een optie geactiveerd is
laat zien dat een optie gedeactiveerd is
laat zien dat een optie niet is ingesteld
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LEZEN / MAKEN / VOORKEUREN
REGIO INFO ?

Berichten
Selecteer “Berichten” in het hoofdmenu om opties
voor het maken, zenden en lezen van berichten
(SMS) te zien. Door middel van “Berichten” kunt u
andere mobiele-telefoonbezitters tekstberichten doen
toekomen. Met de jog-dial kunt u via het toetsenbord
met behulp van de preselectiebalk makkelijk
karakters invoeren.

Berichten lezen
U hoort een signaaltoon (die anders is dan de
oproeptoon van een inkomend gesprek) en ziet het
symbool voor berichten “ ” als er een nieuw bericht
binnenkomt. Berichten kunnen in de standby-stand
of tijdens een telefoongesprek worden ontvangen.
1

Selecteer de optie “Lezen“ in het menu “Berichten”.

2

Blader de lijst met berichten door en selecteer het bericht dat u
wilt lezen. De eerste regel van het bericht verschijnt in het veld
onderin het venster.

3

Druk op de jog-dial ter bevestiging. Het bericht verschijnt op
het display.

4

Druk op de jog-dial om opties voor het beantwoorden,
doorsturen en wissen van het bericht of voor het terugbellen
van het in het bericht vermelde telefoonnummer aan te wijzen.

Tip
• U kunt tussen de lijst “Alle“ en de “Herhaal lijst“ heen en weer
schakelen als u in de lijst “Lezen” de jog-dial naar achteren drukt.

N.B.
De geheugencapaciteit voor inkomende en uitgaande berichten is afhankelijk van
uw SIM-kaart. Het berichtengeheugen is vol als het symbool voor berichten “
”
op het display knippert. Als u probeert een bericht op te slaan wanneer het SIMgeheugen vol is, verschijnt “Geheugen vol” en u kunt dit bericht niet opslaan. Wis
oude berichten om geheugenruimte voor nieuwe berichten vrij te maken.
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LEZEN / MAKEN / VOORKEUREN
REGIO INFO ?

SMS-lijstsymbolen laten de eigenschappen van een bericht zien
: Bericht ontvangen (ongelezen)
: Bericht ontvangen (gelezen)
: Geschreven bericht (op de SIM-kaart opgeslagen)
: Dit binnenkomende bericht wordt alleen in het geheugen van de
telefoon, echter niet op de SIM-kaart opgeslagen. Dat betekent dat
het gewist wordt zodra u de telefoon uitschakelt. Om dit bericht op
te slaan, zie hieronder (zie “Geheugentype” op blz. 47).
: Resultaatrapport
: Voicemailbericht

Zo wist u een bericht uit
Voer de stappen 1 t/m 4 in het hoofdstuk “Berichten lezen” uit en selecteer
“Wissen”. Selecteer het bericht dat u wilt uitwissen en vervolgens “Ja”.

Zo stuurt u een bericht door
Voer de stappen 1 t/m 4 in het hoofdstuk “Berichten lezen” uit en
selecteer “Doorsturen”. Nadat u het telefoonnummer hebt ingevoerd
waaraan u het bericht wilt doorsturen, bewerkt u het bericht om een
bericht voor doorsturen op te stellen. U kunt ook een nummer uit het
telefoonboek kiezen.

Bewerkingen in
het hoofdmenu

Zo beantwoordt of bewerkt u een bericht
Voer de stappen 1 t/m 4 in het hoofdstuk “Berichten lezen” uit en
selecteer “Beantw”. Selecteer vervolgens met de jog-dial een bericht en
bewerk dit om een antwoordbericht op te stellen.

Zo belt u de afzender van een bericht of een in de berichttekst
vermeld telefoonnummer terug
Voer de stappen 1 t/m 4 in het hoofdstuk “Berichten lezen” uit en
selecteer “Terugbellen”. Selecteer het nummer dat u wilt terugbellen uit
de nummers (maximaal 3) in het SMS-bericht. Zo kunt u degene die u het
SMS-bericht heeft gestuurd, onder één van zijn SMS-nummers
terugbellen.
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LEZEN / MAKEN / VOORKEUREN
REGIO INFO ?

Berichten maken
U kunt een nieuw bericht maken.
1

Selecteer “Maken” in het menu ”Berichten”.

2

Voer uw bericht in en druk op de jog-dial.
Informatie over het invoeren van
karakters en over het vereenvoudigde
tekstinvoerprocédé T9 vindt u onder
“Tekstinvoer” in het hoofdstuk
“Basisfuncties” (blz. 27).

3

Voer met de toetsen het nummer in waaraan u het bericht wilt
sturen en druk op de jog-dial om uw selectie te bevestigen.
U kunt ook een nummer uit het telefoonboek selecteren. Druk
hiertoe de jog-dial naar achteren.

4

Selecteer “Zenden”, “Opslaan”, “Voorkeuren” of “Annuleer”
en druk op de jog-dial om uw selectie te bevestigen.

Tips
• Druk de jog-dial tijdens de tekstinvoer naar achteren om het
contextmenu aan te wijzen. Zie hiertoe “Tekst bewerken” in het
hoofdstuk “Basisfuncties” op blz. 31.
• Als u bij het maken van een bericht (bijvoorbeeld door een inkomend
gesprek) wordt onderbroken, kiest u na het beëindigen van het
gesprek de optie “Laatste ber.” om het bericht opnieuw te doen
verschijnen en het vanaf stap 2 af te maken.

Voorkeuren
Met de optie “Voorkeuren” kunt u instellingen voor uitgaande berichten
uitvoeren, met inbegrip van formaat, zendbevestiging etc. Gedetailleerde
informatie is verkijgbaar bij uw netwerk- c.q. serviceprovider. Kies
“Voorkeuren” in het menu “Berichten” en selecteer vervolgens met de jogdial een van de getoonde opties.
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LEZEN / MAKEN / VOORKEUREN
REGIO INFO ?

Service Centrum
Voordat u korte berichten kunt zenden, moet u het
nummer van uw servicecenter met de optie “Service
Centrum” in het menu “Berichten” invoeren.
Gedetailleerde informatie is verkijgbaar bij uw
netwerk- c.q. serviceprovider.
U kunt het menu “Berichten” openen en het in uw servicecenter
geregistreerde nummer kiezen door de jog-dial in te drukken. Kies
vervolgens “Stand. instell” om het geselecteerde nummer als
standaardnummer in te stellen. Natuurlijk kunt u het nummer van het
servicecenter ook met de hand invoeren.
Toontype
Kies een toontype waarmee u op ontvangen berichten wordt
geattendeerd. U kunt kiezen uit zacht, luid of geen toon (stil).
N.B.

Geheugentype
De volgende opties staan ter beschikking:
De optie SIM slaat het bericht op de SIM-kaart van de
ontvanger op.
De optie Telef. slaat het bericht in de telefoon van de ontvanger
op.
Met de optie Display verschijnt het bericht direct op het display
van de ontvanger, zonder dat het op de SIM-kaart of in de
telefoon van de ontvanger wordt opgeslagen. Stuur geen
vertrouwelijke berichten door middel van de optie ”Display”.

Bewerkingen in
het hoofdmenu

Als voor de oproeptoon ”Vibra alert” is gedefinieerd, heeft deze instelling voorrang
boven alle andere instellingen voor de signaaltoon bij het ontvangen van berichten.

Geldigheid
Hier kunt u vermelden hoe lang berichten in het servicecenter moeten
worden opgeslagen. U kunt de volgende tijdsbestekken kiezen: 1 uur,
6 uur, 24 uur, 1 week of 4 weken. De standaardinstelling voor de
geldigheid is 24 uur.
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Antwoordkosten
Selecteer de optie “Antwoord kosten” en vervolgens “Aan” als u de
kosten voor het beantwoorden van uw korte bericht door de ontvanger
wilt overnemen.
Resultaatrapport
Selecteer de optie “Result.rapp.” en vervolgens “Aan” als u een
bevestiging wilt ontvangen dat uw bericht met succes aan de ontvanger is
overgebracht.
Bericht type
Selecteer de optie “Bericht type” als u de verzendingsvorm voor uw
bericht wilt opmaken. De volgende verzendingsvormen staan ter
beschikking: “SMS”, “E-mail”, “Fax”, “Telex” en “Spraak” (indien
beschikbaar). De standaardinstelling is “SMS”.
Handtekening
U kunt een eigen handtekening uit maximaal 32 karakters maken en
kiezen of deze bij het zenden van SMS-berichten moet worden toegevoegd.

Regio Info
Met de optie ”Regio Info” kunt u cell-broadcastberichten of algemene
berichten, zoals bijvoorbeeld weerberichten, verkeersberichten enz.
ontvangen, die aan een groep mobiele telefoons in een bepaalde zone
worden uitgezonden. Sommige van deze opties kunnen afhankelijk zijn
van het netwerk. Gedetailleerde informatie is verkrijgbaar bij uw netwerkc.q. serviceprovider.
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1

Selecteer de optie ”Regio Info” in het menu ”Berichten”.

2

Selecteer een van de volgende opties:
Ontv boods. om ontvangen cell-broadcastberichten
zichtbaar te maken.
Kanaal select. om een zendkanaal toe te voegen of te
wissen.
Ontvangen om in te stellen of u cell-broadcastberichten wilt
ontvangen of niet.

3

Druk op de jog-dial om uw selectie te bevestigen.

BELTOON / VIBRA ALERT
MANNER MODUS ?

Beltoon
U kunt de oproeptoon-modus of het vibra-alarm
activeren. Bovendien kunt u het type oproeptoon
alsmede de geluidssterkte en de toon instellen.

Beltoon
U kunt de geluidssterkte van de oproeptoon instellen, het type
oproeptoon selecteren en uw favoriete melodie bewerken en opslaan.
Vol. oproeptoon
U kunt een van de 6 geluidssterktes voor de oproeptoon selecteren of de
oproeptoon uitschakelen.
jog-dial OMHOOG

jog-dial OMLAAG
Symbool
Veld onderin
display

UIT

Geluidsst. 1 Geluidsst. 2 Geluidsst. 3 Geluidsst. 4

Luider
wordend

Zachter
wordend

Tip
• Het symbool
wordt in de standby-stand aangewezen om u eraan te
herinneren dat u de oproeptoon hebt uitgeschakeld (Geluidsst. 0). U
kunt de oproeptoon ook snel in- resp. uitschakelen of op één signaal
instellen door de jog-dial in te drukken (resp. deze in de standby-stand
ingedrukt te houden). Door de jog-dial tijdens een inkomend gesprek
te draaien (terwijl de telefoon overgaat) kunt u de geluidssterkte van
de oproeptoon instellen.

Bewerkingen in
het hoofdmenu

Kies “Vol.oproeptoon” in het menu ”Beltoon” en selecteer dan met behulp
van de jog-dial een van de 7 geluidssterktes voor de oproeptoon.

N.B.
Ook als u het vibra-alarm instelt (zie blz. 53), heeft het symbool voor de oproeptoon
in het display voorrang als de oproeptoon uitgeschakeld is.
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BELTOON / VIBRA ALERT
MANNER MODUS ?

Type oproeptoon
U kunt een van 31 ingestelde type oproeptonen onder de optie ”Type
oproeptoon” selecteren. Met behulp van ”Beltooncomp” kunt u zelfs nog
drie extra types oproeptonen toevoegen.
U kunt maximaal 3 melodieën componeren en opslaan (zie ook
“Beltooncomp” hieronder). Selecteer ”Type oproeptoon” in het menu
”Beltoon”. De actuele instelling van het type oproeptoon wordt
aangewezen. Kies met de jog-dial uit 31 oproeptonen. U kunt het type
oproeptoon laten weergeven door de cursor op deze optie te zetten.
Groepsbeltoon
U kunt voor elke in het telefoonboek opgeslagen groep een oproeptoon
definiëren. U kunt echter geen type oproeptoon aan de afzonderlijke
namen of nummers toewijzen.
Beltoon-componist
Hier kunt u uw favoriete melodieën componeren.
In het menu “Beltooncomp” staan de volgende functies ter beschikking:
Componeren, om uw favoriete melodie met noten in te voeren.
Titel wijz., om de titel aan de opgeslagen melodie toe te voegen.
Spelen, om de melodie weer te geven.
Componeren
Toonnummer
Toetsenbord, “P” = pauze
Cursorbereik
Selectiebereik
Ingevoerde melodie
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BELTOON / VIBRA ALERT
MANNER MODUS ?

1

Selecteer “Componeren” in de oproeptoon-componeermodus
en druk op de jog-dial.

2

Draai aan de jog-dial om de toon te selecteren en druk op de
jog-dial.
• Voor het weergeven van de volgende 3 octaven draait u aan
de jog-dial.
C – één octaaf lager
C – originele tonen
C – één octaaf hoger
• De halve toon wordt grijs weergegeven.
• Selecteer de toets ”P” om een melodiepauze in te lassen.

3

Selecteer de lengte van de noten en druk op de jog-dial.

4

Door de stappen 1 t/m 3 te herhalen kunt u verschillende
melodieën componeren.

5

Nadat u de melodie hebt ingevoerd, drukt u de jog-dial naar
achteren om het betreffende submenu aan te wijzen. Selecteer
“Opslaan”.

Tip
• U kunt het submenu oproepen door bij de jog-dial naar achteren te
drukken terwijl u de melodie invoert.
Spelen:
geeft de melodie weer. U kunt tijdens het
componeren een melodie invoeren.
Verzet:
om de cursor te verschuiven.
Tempo:
met deze optie stelt u het tempo van de melodie in.
De standaardinstelling is “moderato”.
Opslaan:
hiermee slaat u de gecomponeerde melodie op.
Annuleer: hiermee annuleert u de gecomponeerde melodie.

Bewerkingen in
het hoofdmenu

Als u in stap 2 de muzikale pauze hebt geselecteerd, kiest u de
nootlengte.
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U kunt de melodie echter ook direct met de toetsen invoeren door op
de jog-dial te drukken.
Tonen invoeren
Verander de octaaf door elke
toets meermalen in te drukken.

C# D#
C

D

E

F# G# A#
F

G

A

B

Originele tonen
Toon één octaaf hoger
Toon één octaaf lager

Originele tonen

Nootlengte =
Verander de nootlengte
door
meermalen in te
drukken

Melodiepauzes invoeren =
Verander de pauze door
meermalen in te drukken

Titel wijzigen
Voer een titel voor de gecomponeerde melodie in (zie “Tekstinvoer” op
blz. 27).
Spelen
Met deze optie kunt u de gecomponeerde melodie weergeven.
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Vibra alert
U kunt het vibra alert activeren, dat u op een inkomend gesprek attent
maakt. Deze functie staat voor de alarmtoon en het SMS-toontype ter
beschikking.
Aan: Vibra alert geactiveerd.
Uit: Vibra alert gedeactiveerd.
t
: Na de oproeptoon wordt van de oproeptoonmodus naar
de vibratiemodus overgegaan.
t
: Na het vibra alert wordt van de vibratiemodus naar de
oproeptoonmodus overgegaan.
N.B.
• Het wisselen tussen oproeptoonmodus en vibratiemodus is na 3 seconden.
• Wanneer het vibra alert geactiveerd is, functioneren het SMS-toontype, de
alarmtoon en het vibra alert.
• Ook als u het vibra alert instelt, heeft het symbool voor de oproeptoon in het
display voorrang als de oproeptoon (zie blz. 49) uitgeschakeld is.

Voor de oproeptoonmodus (Manner modus) staan drie opties ter
beschikking. Selecteer ”Manner modus” in het menu ”Beltoon” en
selecteer vervolgens met behulp van de jog-dial een van de volgende
mogelijkheden voor een oproeptoon-modus:
Oproeptoon stil : Zowel oproeptoon als vibra alert zijn
uitgeschakeld.
Eén piep

Bewerkingen in
het hoofdmenu

Manner modus

: Er weerklinkt slechts één oproeptoon.

Alleen vibra alert: Het vibra alert is geactiveerd, de normale
oproeptoon is gedeactiveerd. Ook
ingekomen SMS-berichten kunnen door het
vibra alert worden aangekondigd.
Manner uit

: De oproeptoonmodus is gedeactiveerd. Het
symbool verschijnt niet in het bovenste
symboolbereik.

N.B.
Als u “Manner modus” hebt ingesteld, functioneren de oproeptoon en het vibra
alert niet, ook als u deze hebt ingesteld.
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Agenda
De agenda omvat talrijke functies. U kunt de
kalender laten zien, uw dagelijks tijdsschema
opslaan en het alarm voor belangrijke afspraken of
taken instellen.
Het venster van de maandkalender wordt als volgt
getoond:
7
7

(lichtgrijs):
(donkergrijs):

zondagen en vakantie.
voor deze dag is een gebeurtenis gepland.

Tip
• Als de kalender verschijnt, drukt u de jog-dial naar achteren om het
menu te zien. Met het menu zijn veelomvattende tijdsschema-functies
beschikbaar:
Gebeurt.lijst
Toont een lijst met alle gebeurtenissen.
Maand
U kunt de aangegeven maandkalender zien.
Week
U kunt de maandkalender inclusief de aangegeven week zien.
Vandaag
Terugkeer van de cursor naar het venster van de actuele dag.
Ga naar
Hiermee voert u de huidige datum rechtstreeks in en geeft u deze
weer.
Geheugen
Om te zien hoeveel geheugen voor het opgeslagen tijdsschema wordt
benodigd.
Alles wissen
Voor het volledige uitwissen van alle tijdsschema’s (actueel en oud).
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Gebeurtenissenlijst van de dag
U kunt uw dagtijdsschema zien, dat maximaal vier
gebeurtenissen kan bevatten. Controleer het
tijdsschema door aan de jog-dial te draaien. Kies de
dag uit de kalender en druk op de jog-dial. Selecteer
“Nw gebeur.” en druk op de jog-dial om een nieuwe
gebeurtenis op te slaan.
Menu “Agenda”
U kunt opgeslagen gebeurtenissen bewerken of uitwissen. Selecteer de
optie “Dagel.herh.” in de gebeurtenissenlijst van de dag en selecteer een
menu-optie door aan de jog-dial te draaien.
Alarmfunctie
Instelling van het alarm. U kunt het alarm tot uiterlijk 5 minuten vóór
de aangegeven tijd instellen.

Wissen
Met deze optie wist u het getoonde tijdsschema.
Herhalen
Voor wekelijks, maandelijks of jaarlijks herhalen van gebeurtenissen.
Als herhalen ingesteld is, verschijnt het symbool .

Bewerkingen in
het hoofdmenu

Wijzig.
Voor het wijzigen van de kloktijd, het symbool en de gegevens.

N.B.
U kunt maximaal 4 gebeurtenissen per dag en in totaal maximaal 500 gebeurtenissen
opslaan.
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Klok
De klok omvat talrijke functies. U kunt een alarm instellen of een tijdstip
waarop de telefoon iedere dag automatisch moet worden uitgeschakeld.
Bovendien worden in de standby-stand de actuele datum en de tijd
weergegeven.

Alarm instellen
Selecteer “Alarmfunctie” in het menu ”Klok”. In de instellingsmodus kunt
u met de Jog Dial en de toetsen de tijd instellen waarop u het alarm wilt
laten afgaan.
Met de optie Dagel. herh. kunt u het alarm dageljks op dezelfde
tijd herhalen.
Met de optie Wektoon kunt u de toon van het alarm instellen.
N.B.
Als u de oproeptoon op “Stil” instelt, weerklinkt er geen alarmtoon, zelfs niet als u
hem hebt geactiveerd.
Als het vibra-alarm voor de oproeptoon reeds is geactiveerd, heeft het vibra-alarm
voorrang boven alle andere instellingen voor de alarmtoon.

Tip
• De alarmtoon weerklinkt ca. 40 seconden lang. Druk op een
willekeurige toets om het alarm uit te schakelen. Het alarm weerklinkt
niet tijdens een telefoongesprek. In plaats daarvan wordt het vibraalarm ingeschakeld. Als het telefoongesprek wordt beëindigd, is de
alarmtoon te horen. Het alarm weerklinkt ook als de telefoon
uitgeschakeld is (met de accu erin).

Timer instellen
Selecteer “Tijdklok” in het menu ”Klok”. Stel de timer in met behulp van
de jog-dial en de toetsen. Als “Stop” is geselecteerd dan wel de tijd is
verstreken, weerklinkt een alarmsignaal.
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Wereldklok
Deze telefoon beschikt over een wereldklokfunctie.
Selecteer ”Wereldklok” in het menu ”Klok” en druk
op de jog-dial om de wereldkaart te zien. Selecteer
een stad met behulp van de jog-dial. De naam van de
stad en de bijbehorende tijd zijn in het veld onderin
het display te zien.
indrukt gaat de telefoon over op
Als u de toets
de standby-stand en de voorselectie verschijnt.
De tijd in uw stad wordt links bovenaan in het display aangewezen.

• U kunt de stad direct selecteren door in de wereldkaart de jog-dial
naar achteren te drukken. Met de optie Stad toevoeg. kunt u
maximaal 6 steden opslaan.
Als de wereldkaart te zien is en u op de jog-dial drukt, verschijnt het
volgende menu:
Stadnaam: hier kunt u de naam van de stad en het betreffende
land veranderen.
Klok: hier kunt u de tijd veranderen.
Telefoon code: hier kunt u het land-kengetal en het kengetal van
de plaats veranderen.
Zomertijd: om op zomertijd over te gaan. Als zomertijd is
geselecteerd, geldt deze van de laatste zondag in maart tot de
laatste zondag in oktober, d.w.z. de klok wordt gedurende deze
tijd één uur vooruitgezet.
Thuis inst.: hier kunt u uw eigen stad instellen.
Wissen: hier kunt u de instellingen uitwissen.

Bewerkingen in
het hoofdmenu

Tip

N.B.
De tijden van de tevoren ingestelde steden kunnen niet worden gewijzigd of
uitgewist.

Tijdsignaal
U kunt instellen dat uw telefoon op het volle uur een toon laat horen of
vibreert.
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Tijdformaat
Kies het formaat waarmee de tijd in de standby-stand moet verschijnen.

Analoge klok
Hier stelt u in of er een analoge klok moet verschijnen als het klepje
gesloten is.

Automatisch uitschakelen
De functie “Aut.uitsch.” schakelt uw telefoon op de aangegeven tijd uit.
Zodra u de functie “Aut.uitsch.” hebt geactiveerd, wordt uw telefoon
dagelijks op dezelfde tijd uitgeschakeld.
Stel de functie “Aut.uitsch.” in het menu “Klok” in. Voer in de
instelmodus met de jog-dial en de toetsen de tijd in waarop de telefoon
moet worden uitgeschakeld.
N.B.
Als op het tijdstip dat voor het automatische uitschakelen is ingesteld, net een
telefoongesprek wordt gevoerd, wordt de telefoon pas na het telefoongsprek
uitgeschakeld.

Datum/tijd instellen
Selecteer “Dag/tijd instellen” in het menu “Klok”. Voer met behulp van
de jog-dial en de toetsen de dag, de maand en het jaar in (DDMM20JJ).
Voer uren en minuten in (UUMM in het 24-uur-formaat) en selecteer
.
vervolgens “OK”. Om de invoer te corrigeren drukt u op
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Doorschakelen
Kies “Doorschak.” in het hoofdmenu om inkomende
gesprekken – afhankelijk van bepaalde voorwaarden
waaronder u het gesprek niet aanneemt – naar een
ander telefoonnummer door te schakelen,
bijvoorbeeld naar uw voicemailnummer, als u niet
bereikbaar bent. Eventueel dient u zich voor deze
service bij uw netwerk- c.q. serviceprovider aan te
melden.
Alle gesprekken
Schakelt alle gesprekken door (de telefoon gaat zelfs niet over).
Bij geen verb.
Schakelt inkomende gesprekken door als uw telefoon is uitgeschakeld of
als u zich buiten het netwerkbereik bevindt.
Bij geen antw.
Schakelt inkomende gesprekken door wanneer deze niet binnen een
tevoren bepaald tijdsbestek door u worden aangenomen.

Alle faxen
Leidt alle faxen om (de telefoon gaat zelfs niet over).
Alle data
Leidt alle dataoverdrachten om (de telefoon gaat zelfs niet over).
Alle wissen
Wist alle actieve doorschakelingen.

Bewerkingen in
het hoofdmenu

Bij in gespr.
Schakelt inkomende gesprekken door als u reeds een telefoongesprek
voert.

N.B.
verschijnt in de standby-stand als een doorschakeling is geactiveerd.

59NL

ALLE GESPREKKEN / BIJ GEEN VERB.
… ? BIJ GEEN ANTW. ?

Doorschakeling activeren
1

Selecteer in het hoofdmenu het menu ”Doorschakelen”.

2

Selecteer met de jog-dial een optie in het
menu ”Doorschak.” (bijv. ”Bij geen
verb.”).

3

Selecteer “Activeren” om de geselecteerde
doorschakelingsoptie te activeren.

4

Selecteer ”VoiceMail” om gesprekken naar uw
voicemailnummer door te schakelen, of selecteer ”Ander nr.”
om een nummer uit het telefoonboek te selecteren. U kunt het
nummer ook handmatig via het toetsenbord invoeren.

5

Wacht op de bevestiging van het netwerk.

In stap 3 hebt u tevens de mogelijkheid om de doorschakelingsstatus te
wissen of te controleren. Selecteer “Annuleer” om de doorschakeling te
deactiveren, en wacht op de bevestiging van het netwerk. Selecteer
“Controle stat” om de doorschakelingsinstellingen te controleren. Na het
antwoord van het netwerk wordt de actuele status van de doorschakeling
op het display zichtbaar.
N.B.
Als het antwoord van het netwerk “Failed” luidt, dan was het netwerk niet in staat
om de geselecteerde doorschakeling te activeren, te wissen of te controleren.
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Rekenmachine
Met de rekenmachine kunt u optellen (+), aftrekken (-), vermenigvuldigen
(x), delen (÷) en zelfs procentberekeningen (%) uitvoeren.
• Druk op de toets
om in de aangegeven volgorde de rekenkundige
bewerkingen optellen (+), aftrekken (-), vermenigvuldigen (x) en
delen (÷) door te bladeren.
om “%” te zien.
• Druk op de toets
• Druk op de toets
om de ingevoerde waarden en het resultaat uit
te wissen.
• Met
kunt u met een nieuwe rekenkundige bewerking beginnen
zolang de rekenmachine nog geactiveerd is.
1

Selecteer “Rekenmachine” in het hoofdmenu.
De bijbehorende toetsen worden zichtbaar.

2

Voer een getal in.

3

Druk op de toets
nog een getal in.

om de rekenfunctie te selecteren, en voer

4

Druk op de toets

om “=” aan te wijzen.

Valuta omrekenen
U kunt de rekenmachine ook als valutacalculator gebruiken om bedragen
op simpele wijze van de ene valuta naar de andere om te rekenen. Druk de
jog-dial naar achteren om het contextmenu te zien en selecteer de
gewenste omrekening. Druk op de jog-dial om de omgerekende prijs op
de rekenmachine te zien. Bovendien heeft u onder “Voorkeuren” in het
contextmenu de volgende functies voor het omrekenen ter beschikking.
Als u een nieuwe valuta toevoegt, moet u beslist de wisselkoers invoeren.

Bewerkingen in
het hoofdmenu

In het volgende voorbeeld wordt 20% van 120 afgetrokken.

Binnenl. valuta – om uw binnenlandse valuta
in te stellen.
Buitenl. valuta – om de buitenlandse valuta
in te stellen.
Valutalijst – om valuta te zien en maximaal 5
nieuwe valuta inclusief de eigen valuta in te
voeren.
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Herhaal lijst
In de functie ”Herhaal lijst” hebt u de beschikking over een lijst met
telefoonnummers van de maximaal 30 laatste inkomende en uitgaande
gesprekken. Het aantal ingekomen of gevoerde gesprekken kan echter
afhankelijk van de netwerk- c.q. serviceprovider variëren. Als de naam
van de beller in uw telefoonboek is opgeslagen, is deze naam ook in de
lijst voor Nr. herhaal lijst te zien.
1

Selecteer “Herhaal lijst” in het hoofdmenu of druk op
standby-stand.

2

Blader met de jog-dial omhoog of omlaag
om het gewenste nummer resp. de
gewenste naam in de lijst te markeren. Het
tijdstempel van de geselecteerde notering
in de lijst verschijnt in het veld onderin
het display.

3

Houd de jog-dial ingedrukt als u het gezochte nummer hebt
gevonden.
Selecteer “Alles wissen” om aan het einde
van de lijst alle noteringen uit te wissen.

in de

Tip
• Druk in stap 1 de jog-dial naar achteren om tussen de lijst met alle
gesprekken, de lijst met de laatste gekozen nummers en de lijst met de
gemiste/inkomende gesprekken te kiezen.
Uitgaand gesprek
Uitgaand gesprek (voicememo)
Inkomend gesprek
Inkomend gesprek (voicememo)
Gemist gesprek
Antwoordapparaat

N.B.
Nr. herhaal lijst wordt alleen bij gebruikmaking van de functie “Herhaal lijst”
(bellerherkenning) ondersteund. Zodra het geheugen voor nr. herhaal lijst vol is,
wordt het oudste nummer automatisch gewist om ruimte voor het nieuwste
nummer vrij te maken.
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Menu ”Herhaal lijst”
Als u nummers uit de nr. herhaal lijst wilt opslaan, kopiëren etc., selecteert
u het menu ”Herhaal lijst” en drukt vervolgens op de jog-dial.
Gesprek
Het aangewezen nummer wordt gekozen.
Opslaan
De nieuwe naam wordt in het telefoonboek opgeslagen. Bovendien kunt u
met deze optie de in het telefoonboek aangewezen nummers kopiëren.
Wijzig.
Het aangewezen telefoonnummer wordt gewijzigd.
Wissen
De aangewezen naam en het aangewezen nummer worden uitgewist.

Bewerkingen in
het hoofdmenu

Spraakmemo
Weergave van het opgeslagen voicememo.
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Details
Voorkeuren
Selecteer in het hoofdmenu “Details” en vervolgens “Voorkeuren”. Zo ziet
u de talrijke opties waarmee u de telefoon zo kunt instellen als het voor u
het handigst is. U kunt bijvoorbeeld de taal en zelfs de toon van de toetsen
instellen.
Uw telefoon wordt met de volgende standaardinstellingen afgeleverd:
Functie

Standaardinstelling

Zie

Blz.

Taal

Auto

Taal

64

Toetsklik-toon

Toetsklik

Toetsklik-toon

65

Welkomstbericht

Uit

Welkomstbericht

65

Schermbev.

Uit

Schermbev.

65

Animatie

Stroom

Animatie

65

Verlichting

Aan

Verlichting

65

LCD kontrast

—

LCD kontrast

65

Netwerkkeuze

Auto

Netwerkkeuze

65

Prioriteitlijst

—

Prioriteitlijst

65

Fabrieksinstelling

—

Fabrieksinstellingen

65

Taal
Door middel van de optie ”Taal” kunt u de taal instellen waarin alle opties
te zien zijn.
Selecteer de optie “Taal” in het menu ”Voorkeuren” en selecteer
vervolgens de gewenste taal met behulp van de jog-dial.
Als u “Automatisch” kiest, verschijnen de mededelingen in het display in
de taal die op de SIM-kaart is ingesteld.

Tip
• Er bestaat een vereenvoudigde methode om de taal te selecteren: voer
*#00 (land-kengetal) #. Met de invoer *#0000# kiest u uw
standaardtaal.
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Toetsklik-toon
In het instelmenu voor de toetstonen kunt u “DTMF-toon”, “Toetsklik” of
“Stil” instellen.
Welkomstbericht
In het menu “Welkomstbericht” kunt u de begroetingstekst die verschijnt
als de telefoon wordt ingeschakeld, in- en uitschakelen of veranderen.
Animatie
Met deze optie kunt u een van drie animaties selecteren die verschijnt als
u de telefoon inschakelt.
Schermbeveilig.
U kunt Schermbeveilig. alleen instellen als de klep is geopend.
Verlichting
Met deze optie kunt u de achtergrondverlichting van de toetsen en van het
display in- en uitschakelen. Als de verlichting uitgeschakeld is, gaat de
accu in de telefoon langer mee.
LCD kontrast
Met deze optie kunt u de helderheid van het display (LCD) regelen.

Prioriteitlijst
Selecteer “Prioriteitenlijst” om de prioriteitenlijst van de automatische
netwerkkeuze te bewerken. Deze functie is bijvoorbeeld nuttig om de
voorkeurs-roamingpartners in te stellen etc.
Met de optie “Voeg netwerk toe“ kunt u een netwerkprovider aan
de lijst toevoegen.
Met de optie “Verzet“ kunt u de volgorde van de namen in de lijst
veranderen.
Met de optie “Wissen“ kunt u een netwerkprovider uit de lijst wissen.

Bewerkingen in
het hoofdmenu

Netwerkkeuze
Met deze optie kunt u instellen of er bij het inschakelen van uw telefoon
automatisch een netwerk moet worden gekozen of dat u een uit de lijst
met beschikbare netwerken met de hand een netwerk wilt kiezen.

Fabrieksinstellingen
Door middel van de optie “Fabr.instelling” kunt u de instellingen van uw
telefoon terugzetten naar de tevoren in de fabriek ingevoerde instellingen.
Instellingen die specifiek betrekking hebben op het telefoonboek, het
tijdsschema, het netwerk en de SIM-kaart, kunnen niet worden teruggezet.
Houd er rekening mee dat uw telefoon opnieuw wordt gestart als u de
instellingen terugzet.
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Beveiliging
Met de opties in het submenu “Beveiliging“ kunt u bepalen wie uw
telefoon mag gebruiken en welke belbevoegdheden deze personen moeten
hebben. Noodgesprekken zijn echter onafhankelijk van de geactiveerde
blokkeringsfuncties resp. codes altijd mogelijk.
PIN-code
Uw netwerk- c.q. serviceprovider levert u samen met
uw PIN-kaart een PIN. In het menu hebt u de
mogelijkheid om uw PIN te veranderen of de PINinvoer te activeren resp. de deactiveren.
Belangrijk
U kunt niet meer dan drie keer proberen om de PIN correct in te voeren. Na de
derde foutieve invoer wordt uw PIN geblokkeerd en u moet uw PUK (Personal
Unblocking Key = persoonlijke vrijgavecode) invoeren, die ook bij uw SIM-kaart
wordt meegeleverd. U hebt tien pogingen vrij om de PUK correct in te voern. Na de
tiende foutieve poging wordt uw SIM-kaart volledig geblokkeerd, en u dient
contact op te nemen met uw netwerk- c.q. serviceprovider.

PIN activeren c.q. deactiveren
Als de PIN-invoer geactiveerd is, wordt u telkens bij het inschakelen
van uw telefoon verzocht om uw PIN in te voeren.

1 Selecteer de optie “PIN code“ in het menu “Beveiliging“ en
druk ter bevestiging op de jog-dial.

2 Kies “Aan“ om de PIN-invoer te activeren, of “Uit“ om de
PIN-invoer te deactiveren.

3 Voer de PIN-code in en druk op de jog-dial om uw selectie te
bevestigen. De PIN is geactiveerd c.q. gedeactiveerd.
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PIN veranderen
U kunt uw PIN in een willekeurig nummer met 4 tot 8 cijfers
veranderen. Uw PIN kan alleen veranderd worden als de PIN-invoer
is geactiveerd.
1

Selecteer “PIN code” in het menu ”Beveiliging”.

2

Selecteeer ”Wijzig.”.

3

Voer de momenteel geldige PIN in en druk op de jog-dial
) om uw invoer te bevestigen.
(of

4

Voer uw nieuwe PIN in (4 tot 8 cijfers) en druk ter
bevestiging op de jog-dial.

5

Om veiligheidsredenen moet u de invoer van de nieuwe
PIN herhalen en met de jog-dial bevestigen. Zodra dit met
succes is beëindigd, geldt uw nieuwe PIN.

N.B.

PIN2 code
PIN2 is een door uw netwerk- c.q. serviceprovider geleverde code die
voor bepaalde functies zoals bijvoorbeeld ”FDN telefoonboek” of
“Gesprekskosten” nodig is. Deze functies worden niet door alle netwerken
ondersteund. Gedetailleerde informatie hierover is verkrijgbaar bij uw
netwerk- c.q. serviceprovider.

Bewerkingen in
het hoofdmenu

Bij gedeactiveerde PIN-invoer is het risico groter dat er misbruik wordt gemaakt
van uw telefoon. Het deactiveren van de PIN-invoer is afhankelijk van de SIMkaart. Informatie is verkrijgbaar bij uw netwerk- c.q. serviceprovider.
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Blokk. Service
Selecteer “Blokk. Service” in het menu “Beveiliging” om van uw telefoon
uitgaande gesprekken te beperken. Deze functie kan vooral nuttig zijn als
u uw telefoon uitleent maar niet wilt dat iemand anders er internationale
gesprekken mee gaat voeren. Om beperkingen in het menu “Blokk.
Service” te kunnen instellen, hebt u een netpassword nodig.
Gedetailleerde informatie hierover is verkrijgbaar bij uw netwerk- c.q.
serviceprovider.
Alle gesprek.
Blokkeert alle uitgaande gesprekken behalve noodgesprekken (112,
999, etc.).
Uitg. Internat
Blokkeert alle internationale gesprekken.
Int. beh.binlnd
Blokkeert alle uitgaande internationale gesprekken behalve naar uw
thuisland.
InkGesprBeperk
Blokkeert alle inkomende gesprekken.
Buitenland
Blokkeert alle inkomende gesprekken wanneer u zich buiten het
netbereik van uw netwerkprovider bevindt, bijvoorbeeld in het
buitenland.
Alle wissen
Wist alle in het menu “Blokk. Service” uitgevoerde instellingen.
Netpassword
Enkele beperkingen in het menu “Beveiliging” worden in het netwerk
bestuurd, bijvoorbeeld de belblokkeringsservice. Uw netwerk- c.q.
serviceprovider geeft u een netpassword wanneer u zich voor één of meer
van deze functies voor het blokkeren van bepaalde verbindingen in het
net aanmeldt.
Selecteer “Netpassword” in het menu “Beveiliging” als u het netpassword
wilt veranderen. Voer met de jog-dial het oude password in en vervolgens
het nieuwe password (met 4 cijfers). Voer het nieuwe password nu
nogmaals in en druk op de jog-dial.
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N.B.
Als de mededeling “Ongeldig” verschijnt, is het ingevoerde password ongeldig. Bij
problemen verzoeken wij u contact op te nemen met uw netwerk- c.q.
serviceprovider.

Persoonlijke blokkering
De blokkering van de telefoon beschermt het toestel tegen onbevoegd
gebruik als hij gestolen wordt of als de SIM-kaart wordt vervangen. Bij
aflevering is geen veiligheidscode in de telefoon geactiveerd. U kunt de
voor af ingestelde veiligheidscode (0000) in een willekeurige code met 4
tot 8 cijfers veranderen.
N.B.
Voor de functies “Reset gespr.tijd”, ”Fabr.instelling” en ”Alles wissen” heeft u een
veiligheidscode nodig.

Uit
De veiligheidscode wordt niet gebruikt.
Bij andere SIM
Deze instelling is nodig als u een andere SIM-kaart gebruikt.

Bewerkingen in
het hoofdmenu

Aan
Als de telefoonblokkering op “Aan” staat, moet u de veiligheidscode
elke keer invoeren als u de telefoon inschakelt. Dit is onafhankelijk
van de gebruikte SIM-kaart.

Code veranderen
Met deze optie kunt u de veiligheidscode veranderen.
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Tijd, kosten
Met de optie “Gespr.tijd, ko.” kunt u de duur van gesprekken en de
betreffende kosten vaststellen en controleren. “Gesprekskosten” kan als
veiligheidsmaatregel worden toegepast, bijvoorbeeld wanneer u uw
telefoon uitleent. Als u opties wilt instellen of veranderen, moet u uw
PIN2-code als veiligheidscode invoeren. Het is mogelijk dat enkele opties
in het menu “Gesprekskosten” niet door uw netwerk worden
ondersteund. Gedetailleerde informatie hierover is verkrijgbaar bij uw
netwerk- c.q. serviceprovider.
Gesprekstijd
Ter controle van de duur van het laatste gesprek en van alle gesprekken
(inkomend en uitgaand).
Selecteer “Gespr.tijd” in het menu “Gespr.tijd, ko.”. Draai aan de jog-dial
om de tijd te selecteren die u wilt controleren.
Gesprekskosten
Zo controleert u de kosten voor uw laatste gesprek, voor alle gesprekken
en het resterende tegoed: Kies “Gesprekskosten” in het menu
“Gespr.tijd, ko.”. Selecteer met behulp van de jog-dial de kosten die u wilt
controleren.
Gesprekstijd terugzetten
Selecteer “Reset gespr.tijd” en voer desgevraagd uw veiligheidscode in.
Druk vervolgens op de jog-dial om de gesprekstijd terug te zetten.
N.B.
Voer de veiligheidscode in om de gesprekstijd terug te zetten.
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Gesprekskosten instellen
Selecteer “Gesprekstarief” om de valuta en het tarief per eenheid vast te
stellen. Uw telefoon gebruikt deze gegevens om de gesprekskosten te
berekenen.
Tariefhoogte
Selecteer “Gesprekstarief” en voer desgevraagd uw PIN2-code in.
Voer met de toetsen een valutanaam en het tarief per eenheid in. Om
of
.
een decimale komma in te voeren drukt u op

Kosten terugz.
Selecteer “Reset gespr.ko.” in het menu “Instell gespr.ko.”, voer uw
PIN2 in en zet de gesprekskosten terug.
N.B.
Om weer gesprekken te kunnen voeren, moet u òf de teller voor de gesprekskosten
terugzetten òf een hogere grens instellen.

Bewerkingen in
het hoofdmenu

Tariefgrens
Selecteer “Kostenlimiet” om het aantal eenheden in te stellen waarna
uw telefoon geen verdere gesprekken meer toestaat. (Als u in het
menu “Gesprekstarief” de optie “Eenh.” hebt geselecteerd (zie
hierboven), voert u het aantal eenheden in. Als u “Valuta” hebt
geselecteerd, voert u een valutawaarde in).
Selecteer “Instell gespr.ko.” in het menu “Gespr.tijd, ko.”. Voer
desgevraagd uw PIN2-code in en stel vervolgens met behulp van de
jog-dial de tariefgrens in.
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Gesprek instellingen
Hier kunt u gesprekspecifieke instellingen uitvoeren.
Beller herkenning

Met de optie “Nr.herkenning” kunt u bepalen of uw telefoonnummer op
het display van de door u opgebelde abonnee te zien moet zijn of niet.
Deze functie wordt niet door alle netwerken ondersteund. Selecteer
“Nr.herkenning” in het menu ”Gespr. instell.” Selecteer met behulp van
de jog-dial ”Aan”, ”Uit” of ”Standaard” (netwerkstandaard).
N.B.
In sommige netwerken is het niet geoorloofd de functie bellerherkenning te
deactiveren. Gedetailleerde informatie hierover is verkrijgbaar bij uw netwerk- c.q.
serviceprovider.
Wisselgesprek

Als u geen gesprekken wilt missen, activeert u de functie
“Wisselgesprek”, zodat uw telefoon u er met één signaaltoon op attent
maakt dat een gesprek erop wacht te worden aangenomen. Eventueel
dient u zich voor deze service afzonderlijk aan te melden. Gedetailleerde
informatie hierover is verkrijgbaar bij uw netwerk- c.q. serviceprovider.
Selecteer “Wisselgesprek” in het menu “Gespr. instell.”. Activeer de
functie “Wisselgesprek” met behulp van de jog-dial en wacht op de
bevestiging van het netwerk.

Tip
• In “Tijdens een telefoongesprek” zijn opties zoals bijvoorbeeld
“Gesprek wachtend” beschreven. Daar vindt u tips over het voeren van
twee gesprekken gelijktijdig.
Iedere toets

Door middel van de optie ”Iedere toets” kunt u een gesprek aannemen
door een willekeurige toets in te drukken. Selecteer “Iedere toets” in het
menu ”Gespr. instell.”. Stel ”Aan” of “Uit” met behulp van de jog-dial in.
N.B.
De toetsen
nemen.
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Eén-minuuttoon

Als u de optie “1 minuut-toon” activeert, weerklinkt er tijdens een
telefoongesprek met tussenpozen van 1 minuut een signaaltoon.
Autom. herkiezen

Met de optie “Autom. herkiezen” kunt u een aansluiting die in gesprek is,
zolang automatisch opnieuw kiezen totdat de lijn niet meer bezet is.
Deactiveer deze optie wanneer de optie “Autom. herkiezen” niet bij elke
aansluiting die u kiest en die in gesprek is, moet verschijnen. Deze functie
wordt niet door alle netwerken ondersteund.
N.B.
Als er een gesprek binnenkomt, wordt de functie “Autom. herkiezen” onderbroken.
Tijd aangeven

U kunt instellen of de reeds verstreken gesprekstijd moet worden
aangegeven of niet.

De optie “Aut. beantw.” programmeert uw telefoon zodanig dat een
inkomend gesprek automatisch wordt aangenomen. Deze optie kan alleen
samen met het toebehoren auto-handsfree set of portable head set worden
gebruikt.
MFP-toon

U kunt de MFP-tonen activeren of deactiveren. MFP-tonen (ook wel
DTMF genoemd) zijn de tonen die door indrukken van een toets worden
opgewekt, bijvoorbeeld bij de communicatie met uw voicemail of met
andere services, zoals een gesproken menu.

Bewerkingen in
het hoofdmenu

Aut. beantw.

Klepje openen

Met ”Klepje openen” kunt u inkomende gesprekken aannemen door het
klepje te openen en beëindigen door het klepje te sluiten.
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Dataservices

Als uw telefoon op het optionele toebehoren EasyCom of PC-kaart is
aangesloten (tips voor het gebruik van deze accessoire met de CMD-MZ5
vindt u in de gebruiksaanwijzingen van de betreffende accessoires) kunt u
faxen c.q. data zenden en ontvangen.
Spraak voor fax
Activeer de instelling ”Spraak dan fax” om een gesprek te voeren en
daarna een fax te sturen. Als uw telefoon niet op de accessoire
EasyCom of PC-kaart is aangesloten, dient u de instelling ”Uit” te
selecteren.
Selecteer “Dataservices” in het menu “Gespr. instell.”. Selecteer
“Spraak dan fax”. Selecteer ”Aan” resp. ”Uit” met behulp van de jogdial.
Ser. doorvoercapaciteit
Selecteer “Dataservices” in het menu “Gespr. instell.” en vervolgens
”Seriële snelh.”. Selecteer met behulp van de jog-dial een van de
volgende doorvoercapaciteiten.

Tip
• Selecteer “Automatisch” voor het automatische herkennen van de
seriële doorvoercapaciteit. Om te bewerkstelligen dat de telefoon de
seriële doorvoercapaciteit correct kan herkennen, voert u een “AT”bevel in, waarna de telefoon met “OK” antwoordt. Een lijst met de
“AT ”-bevelen vindt u in de gebruiksaanwijzing voor de accessoire PCkaart en EasyCom.
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Een lijn kiezen
“Lijn selecteren” is een door enkele netwerkbedrijven aangeboden functieaspect waarmee u uit twee verschillende, op uw SIM-kaart beschikbare
lijnen kunt kiezen. Dat kan nuttig zijn als u uw SIM-kaart bijvoorbeeld
zowel voor privé- als zakengesprekken gebruikt en de kosten gescheiden
wilt houden. Het is zelfs mogelijk om de zakelijk gebruikte lijn na werktijd
naar uw voicemail door te schakelen en alleen nog maar privégesprekken
door te verbinden. Deze functie wordt niet door alle netwerken
ondersteund. Om in de standby-stand een andere lijn te kiezen, houdt u
ingedrukt en selecteert de gewenste lijn met behulp van de
de toets
jog-dial. In de standby-stand verschijnt 1 of 2, zodat u steeds weet welke
lijn actief is.
Uitvoerige informatie over dit thema is verkrijgbaar bij uw netwerkbedrijf.

Bewerkingen in
het hoofdmenu

N.B.
In sommige netwerken stelt uw telefoon enkele menu-opties alleen ter beschikking
wanneer u uitdrukkelijk aan de betreffende service deelneemt. De volgende
instellingen (bijv. gespreksdoorschakeling, veiligheid, type oproeptoon,
wisselgesprek en voicemail) hebben betrekking op de actueel geselecteerde lijn.
Enkele noteringen, zoals bijvoorbeeld uw eigen nummer en de notering voor de
voicemail, kunnen niet worden gewijzigd. De kosten voor alle gevoerde gesprekken
worden aan de actueel geselecteerde lijn toegewezen. De instellingen “Gespr.tijd”
en “Gesprekskosten” geven echter altijd de totale gesprekstijd en de totale
gesprekskosten voor beide lijnen aan.
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Memo
Met de functie “Memo” wordt uw telefoon zodanig geprogrammeerd dat
deze een inkomend gesprek automatisch door weergave van de
mededeling van het antwoordapparaat aanneemt en het bericht van de
beller opneemt (voicememo).

Tip
• U kunt maximaal 10 berichten en voicememo’s opslaan. Elk bericht en
elk voicememo mag een maximale lengte van 20 seconden hebben.

Voice memo box
Met de functie “Voice memo box” kunt u het opgenomen voicememo
weergeven.
1

Selecteer “Voice memo box” in het menu
Memo.

2

Draai aan de jog-dial om een reeds
opgenomen voicememo te selecteren. Als
de andere deelnemer aan de dienst voor
het aanwijzen van de bellerherkenning
deelneemt, wordt het nummer in het veld
onderin het display aangewezen.

3

Door de jog-dial in te drukken kunt u een van de volgende
functies selecteren:
Weergave geeft het opgenomen voicememo weer.
Stop stopt de weergave van het voicememo.
Wissen wist de opgeslagen voicememo’s achter elkaar.
Met Alles wissen in de onderste regel worden alle opgenomen
voicememo’s uitgewist.

Tip
• In de standby-stand kunt u memo’s met de toets
weergeven.

76NL

laten

VOICE MEMO BOX / VOICEOPNAME
VANGEN ? ANTW.APPARAAT ?

Opname-eenheid
U kunt memo’s opslaan.
1 Selecteer ”Voiceopname” in het menu ”Memo”.
2

Selecteer ”Opnemen” en druk op de jog-dial.

3

Selecteer ”Stop” als u klaar bent met de opname en druk
vervolgens op de jog-dial.

Tips
• U kunt het gesprek tijdens het telefoneren opnemen door op de toets
te drukken.
• In de standby-stand kunt u een memo opnemen door
ingedrukt
te houden.

Antwoordapparaat

1

Selecteer “Antw.apparaat” in het menu Memo.

2

Draai aan de jog-dial om de volgende opties te selecteren :
Aan Hiermee schakelt u de telefoonbeantwoorder in.
Uit Hiermee maakt u de instelling van
telefoonbeantwoorder ongedaan. Bij deze instelling wordt
tevens de beltoon uitgeschakeld.
Boodschap Hiermee neemt u de boodschap voor de
telefoonbeantwoorder op.
Vertraging Hiermee stelt u de tijd in tussen het overgaan
van de telefoon en afspelen van de boodschap.
Druk in het “Aan”-venster van de telefoonbeantwoorder op de Jog
Dial en selecteer door aan de Jog Dial te draaien, wiens gesprekken
u wilt laten beantwoorden door de telefoonbeantwoorder.
Alle gesprekken Hiermee stelt u de telefoonbeantwoorder
zo in dat deze alle inkomende gesprekken automatisch
beantwoordt.
Groep Hiermee stelt u de telefoonbeantwoorder zo in dat
deze gesprekken van een bepaalde groep beantwoordt.
Nummer Hiermee stelt u de telefoonbeantwoorder zo in dat
deze gesprekken van een bepaald nummer beantwoordt.

Bewerkingen in
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Met deze optie kunt u het antwoordapparaat instellen. U kunt een
mededeling met een lengte van maximaal 20 seconden inspreken. De
functies voor het opslaan, weergeven (Afspelen) en stoppen (Stop) kunt u
met de jog-dial uitvoeren.
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3 Druk op de jog-dial om uw selectie te bevestigen.
Tips
• Houd
in de standby-stand ingedrukt om het antwoordapparaat in
te schakelen. Als het klepje gesloten is, houdt u de jog-dial ingedrukt
om het antwoordapparaat in te schakelen.
• Als u het antwoordapparaat wilt inschakelen terwijl de telefoon
. De beller hoort nu uw
overgaat, drukt u op de toets
mededeling. Deze functie staat echter alleen ter beschikking als er
reeds een mededeling is opgenomen.

Belangrijk
• U bent er verantwoordelijk voor dat alles wat er wordt opgenomen, vertrouwelijk
wordt behandeld.
• U dient uw gesprekspartner om toestemming te vragen voordat u mededelingen
van hem of haar opneemt.

N.B.
• Het antwoordapparaat staat niet ter beschikking als u zich buiten het
verzorgingsgebied van de dienst bevindt of als het toestel is uitgeschakeld.
• Voordat u het antwoordapparaat kunt gebruiken, dient u een mededeling op te
nemen.
• Betreffende persoon is niet bereikbaar voor binnenkomende telefoongesprekken
die geen nummer herkenning funktie hebben.
• Als u “0 seconden” kiest in “Vertraging”, gaat de telefoon niet over.

Vangen
U kunt maximaal 30 afbeeldingen opnemen, op even eenvoudige wijze als het
maken van een notitie. Dit is mogelijk vanaf Browser, E-mail of Spel. U kunt
de afbeeldingen in de telefoon opslaan met behulp van de functie Vangen.

1 Druk op de Jog Dial om de functie Vangen te kiezen en draai aan
de Jog Dial totdat de gewenste afbeelding wordt weergegeven.

2 U kunt de volgende functies toepassen op de weergegeven
afbeelding.
Wissen
Hiermee wist u de weergegeven afbeelding.
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Titel wijzigen
Hiermee kunt u een titel voor de weergegeven afbeelding
invoeren of bewerken.

Bewerkingen in het menu Extra’s
Het menu Extra’s van uw telefoon bevat de items “Muziek”, “Browser”,
“E-mail”, “Spel” en “MS-scherm”.
Als u naar muziek wilt luisteren, plaats dan eerst een “MagicGate
Memory Stick”.
Als u dit toestel wilt gebruiken als een browser of voor e-mail, dient u zich
hiervoor aan te melden bij een serviceprovider. In sommige gevallen is de
aanmelding reeds geschied.
Informeer vooraf bij uw serviceprovider of u met dit toestel inderdaad
toegang hebt tot deze diensten. Als u dit toestel in het buitenland gaat
gebruiken, informeer dan ook eerst bij uw serviceprovider of dit mogelijk is.
Opmerking
Als u toegang hebt tot SIM-kaartdiensten, wordt het menu weergegeven in Extra’s.
Voor meer informatie moet u contact opnemen met uw netwerkoperator.

Een menu-item kiezen in het menu Extra’s

1 Druk in de standbymodus de Jog Dial
naar achteren.
Het menu Extra’s verschijnt.

2 Draai aan de Jog Dial om het gewenste
menu te kiezen.

3 Druk op de Jog Dial om in het betreffende
Bewerkingen in
het menu Extra’s

menu te komen.
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“MagicGate Memory Stick”
Wat is een “Memory Stick”?
Een “Memory Stick” is een nieuw, compact, draagbaar en veelzijdig ICopslagmedium met een grotere gegevenscapaciteit dan een diskette. De
“Memory Stick” is speciaal ontworpen voor het uitwisselen en delen van
digitale informatie met producten die met de “Memory Stick” compatibel
zijn. Aangezien u de “Memory Stick” kunt verwijderen, kan deze ook
worden gebruikt als extern, uitwisselbaar opslagmedium voor gegevens.

“Memory Stick”-typen
Er zijn twee typen “Memory Stick”:
– “MagicGate Memory Stick” die is voorzien van de copyrightbeveiligingstechnologie “MagicGate”.
– “Memory Stick” die niet is voorzien van de copyrightbeveiligingstechnologie “MagicGate”.
Gebruik voor deze mobiele telefoon een “MagicGate Memory Stick”.
Bij deze telefoon wordt een “MagicGate Memory Stick” van 64 MB
meegeleverd. Als u een reserve-“Memory Stick” voor uw mobiele
telefoon aanschaft, vraag dan om een “MagicGate Memory Stick”. Deze is
-logo.
te herkennen aan het
Kan wel worden
gebruikt
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Kan niet worden
gebruikt

What is “MagicGate”?
“MagicGate” is een copyright-beveiligingstechnologie voor de
“MagicGate Memory Stick” en de producten die ermee compatibel zijn,
zoals deze mobiele telefoon. Het verificatiesysteem garandeert dat de
beveiligde inhoud alleen wordt overgedragen tussen de “MagicGate
Memory Stick” en de apparaten die ermee compatibel zijn, en dat de
inhoud wordt opgenomen en overgedragen in gecodeerde vorm, zodat
onbevoegd kopiëren en afspelen wordt voorkomen.
Opmerking
is de term waarmee het door Sony ontwikkelde copyrightbeveiligingssysteem wordt aangeduid. De mogelijkheid van overdracht tussen
andere opslagmedia wordt niet gegarandeerd.

De “MagicGate Memory Stick” formatteren
De “MagicGate Memory Stick” wordt geleverd met FAT (File Allocation
Table) als standaardformaat.
Als u de “MagicGate Memory Stick” wilt formatteren, gebruik dan een
apparaat dat compatibel is met de “MagicGate Memory Stick”. Als u deze
mobiele telefoon gebruikt, volg dan de aanwijzingen in “Een stick formatteren”
op pagina 92 voor het formatteren van de “MagicGate Memory Stick”.

• Bij deze mobiele telefoon kunt u een “MagicGate Memory Stick”
gebruiken met een capaciteit van maximaal 128 MB.
• Alleen een “MagicGate Memory Stick” met het
-logo kan worden
gebruikt.
• Raak de “MagicGate Memory Stick”-aansluiting niet aan met uw
vingers of met een metalen voorwerp.
• Neem de volgende aanwijzingen in acht om te voorkomen dat de
gegevens worden beschadigd:
– Tijdens het lezen of schrijven van gegevens, moet u de “MagicGate
Memory Stick” niet uit het toestel halen en de netstroomadapter niet
ontkoppelen.
– Verwijder de accu niet tijdens het lezen of schrijven van gegevens.
– Gebruik de “MagicGate Memory Stick” niet in een omgeving die
bloot staat aan statische elektriciteit of electromagnetische storingen.
• Als de wispreventieschakelaar van de “MagicGate Memory Stick” is
ingesteld op “LOCK”, kunnen geen gegevens worden opgenomen,
gewist of bewerkt.

Bewerkingen in
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De “MagicGate Memory Stick” gebruiken
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• Plak geen andere materialen op de stick dan het meegeleverde etiket op
de daarvoor bestemde plaats. Plak het etiket op zo’n manier op, dat
deze niet deels buiten het daarvoor bestemde gebied terechtkomt.
• Buig de “MagicGate Memory Stick” niet, laat de stick niet vallen en
oefen er geen harde schokken op uit.
• Haal de “MagicGate Memory Stick” niet uit elkaar en breng geen
wijzigingen aan.
• Stel de “MagicGate Memory Stick” niet bloot aan vocht.
• Zorg dat u de “MagicGate Memory Stick” niet gebruikt of opbergt
onder de volgende omstandigheden:
– Extreem hoge temperaturen, zoals in een auto die in de zon staat
geparkeerd
– Direct zonlicht
– Vochtige plaatsen of in de buurt van bijtende middelen
• Als u de “MagicGate Memory Stick” formatteert met een computer,
wordt niet gegarandeerd dat u de stick nog kunt gebruiken voor deze
mobiele telefoon.

Copyright-beveiliging
Beperkingen ten aanzien van het gebruik van geluidsbestanden
Sommige geluidsbestanden worden verspreid met beperkingen ten
aanzien van kopiëren en afspelen, om zo auteursrechten te beschermen.
Deze mobiele telefoon past een copyright-beveiligingstechnologie (Secure
Digital Music Initiative) toe, waarmee u muziek kunt kopiëren en afspelen
binnen de grenzen die door de rechthebbenden zijn gesteld.
Muziekstukken waarvan bijvoorbeeld de periode waarin ze mogen
worden afgespeeld is beperkt, kunnen alleen binnen de voorgeschreven
periode worden afgespeeld.
Opmerking
De opgenomen muziek mag uitsluitend voor privé-doeleinden worden gebruikt.
Als u de muziek voor andere doeleinden wilt gebruiken, hebt u toestemming nodig
van de houders van het auteursrecht.
Sony is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enig misbruik van opgenomen
materiaal. U mag gesprekken uitsluitend opnemen als u hier van tevoren
toestemming voor hebt gekregen van de betrokkenen. U bent als enige
verantwoordelijk ten opzichte van personen en/of autoriteiten voor het materiaal
dat is opgenomen zonder voorafgaande toestemming van de betrokkenen. Tevens
bent u ervoor verantwoordelijk dat alle verplichtingen, regels en wetten worden
nagekomen, met name waar deze betrekking hebben op de privacy.
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Muziek
Met de Muziek-functie kunt u geluid op de “MagicGate Memory Stick”
opnemen en weer afspelen. Tevens kunt u via deze functie titels en
artiesten van muziekstukken op de “MagicGate Memory Stick” bewerken,
muziekstukken wissen, de “MagicGate Memory Stick” formatteren enz.
Belangrijk
• SONY is niet aansprakelijk als muziekbestanden niet op uw computer of mobiele
telefoon zijn opgeslagen ten gevolge van mislukte opnamen vanaf andere
apparaten of mislukte downloadprocedures. SONY is evenmin aansprakelijk als
muziekbestanden zijn beschadigd of gewist ten gevolge van misbruik of
storingen van uw computer, mobiele telefoon of andere apparatuur.
• Het maken van exacte digitale opnamen vanaf een digitale bron wordt dankzij
SCMS (Serial Copy Management System) beperkt tot eerstegeneratiekopieën.
Daardoor is het bijvoorbeeld niet mogelijk om een MD met digitale opnamen van
een CD, digitaal op te nemen op deze mobiele telefoon.

Bewerkingen in
het menu Extra’s

Opmerkingen
• Het is niet mogelijk om tijdens het afspelen of opnemen van een muziekstuk
iemand op te bellen.
• Tijdens het afspelen kunt u wel een inkomend gesprek of een SMS-bericht
ontvangen, maar niet tijdens het opnemen.
• Als tijdens een digitale opname het audioapparaat wordt uitgeschakeld, stopt de
telefoon met opnemen. Als het audioapparaat tijdens een analoge opname wordt
uitgeschakeld, gaat de telefoon door met opnemen, maar dan zonder geluid. We
raden u aan het audioapparaat aan te sluiten op netstroom.
• Vanaf sommige audioapparaten, zoals DVD-spelers en computers, is het niet
altijd mogelijk een opname te maken.
• De bemonsteringsfrequentie van deze telefoon is 44,1 kHz. Als de
bemonsteringsfrequentie van het audioapparaat anders is dan 44,1 kHz, is het
niet mogelijk om op te nemen.
• Bij sommige audioapparatuur worden er tijdens een opname ongewenste
muziekbestanden toegevoegd. Deze dient u na het opnemen te verwijderen.
• Plaats of verwijder de “MagicGate Memory Stick” niet tijdens het opnemen.
• Het is niet mogelijk een analoge opname te maken die korter duurt dan
6 seconden.
• Schakel tijdens het opnemen de specifieke afspeelfuncties van het audioapparaat,
zoals herhaald of in willekeurige volgorde afspelen, uit.
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Geluidsopnamen maken op een “MagicGate
Memory Stick”
Met de functie “Opname op Stick” kunt u geluidsopnamen maken op een
“MagicGate Memory Stick” vanaf audioapparaten zoals CD- en MDspelers, cassettedecks enz.
Sluit voordat u met de opname begint het audioapparaat aan op uw
telefoon. Verder raden we u aan om de “REC-instellingen”, bestaande uit
“Bitsnelheid”, “Synchr. opnemen” en “Aut.muzstkmark.”, in te stellen.
Deze instellingen zijn namelijk erg handig en nuttig bij het opnemen (zie
pagina 87).
Een audioapparaat aansluiten
Als u een audioapparaat op deze telefoon aansluit, kunt u geluid
opnemen op de “MagicGate Memory Stick” die in de telefoon is geplaatst.
Digitale opnamen maken

1 Plaats de “MagicGate Memory Stick” in de telefoon (zie
pagina 17).

2 Sluit de telefoon aan op de netstroomadapter en steek de
netstekker in het stopcontact (zie pagina 15).

3 Verbind de LINE IN (OPTICAL)-aansluiting van de
telefoon met de optische digitale uitgang van het
audioapparaat met behulp van de meegeleverde optische
opnamekabel.
Optische
ministekker

Optische opnamekabel
(meegeleverd)

Naar de LINE IN
(OPTICAL)-aansluiting

Naar de
externe
aansluiting
Naar
het
stopcontact
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Netstroomadapter
(meegeleverd)

Optische
ministekker

Naar de optische
digitale uitgang

Bijvoorbeeld een CD-speler
die is voorzien van een
optische digitale uitgang

Analoge opnamen maken
1 Plaats de “MagicGate Memory Stick” in de telefoon (zie
pagina 17).
2 Sluit de telefoon aan op de netstroomadapter en steek de
netstekker in het stopcontact (zie pagina 15).
3 Verbind de LINE IN (OPTICAL)-aansluiting van de
telefoon met de lijnuitgangen of de
hoofdtelefoonaansluiting van het audioapparaat met
behulp van een lijnkabel (stereoministekker naar 2 tulpstekkers) of met behulp van de meegeleverde analoge
audiokabel.
Naar de lijnuitgangen
Lijnkabel
(apart aan te schaffen)

Stereoministekker

2 tulpstekkers

Naar de LINE IN
(OPTICAL)-aansluiting

Bijvoorbeeld een
stereoset of een
cassettedeck die niet
is voorzien van een
optische digitale uitgang

Stereoministekker
Analoge
audiokabel
(meegeleverd)

Naar
het
Netstroomadapter
stopcontact (meegeleverd)

Naar de
hoofdtelefoonaansluiting
Stereoministekker

Bijvoorbeeld een
radio-cassettedeck dat
niet is voorzien van een
optische digitale uitgang

Opmerkingen
• Aangezien de maximale opnametijd van de “MagicGate Memory Stick” 120 min.
bedraagt (bij 66 kbps), kunt de telefoon tijdens het opnemen het beste aansluiten
op een netstroomadapter.
• U kunt alleen digitale signalen opnemen met een bemonsteringsfrequentie van
44,1 kHz.
• Soms wordt het analoge signaal niet opgenomen doordat de verbinding niet
volledig tot stand is gebracht. Dit kan veroorzaakt worden door de gebruikte
lijnkabels die in de handel verkrijgbaar zijn. Het is echter gebleken dat er zich
geen problemen bij het opnemen voordoen als u de volgende kabel gebruikt:
• Stereoministekker y 2-pinsstekker

Bewerkingen in
het menu Extra’s

Naar de
externe
aansluiting

— SonyRK-G136+PC-63S
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Beginnen met opnemen

1 Ga naar menu Muziek door de Jog
Dial in de afspeelmodus naar achteren
te duwen. Draai vervolgens aan de
Jog Dial om “Opname op Stick” te
kiezen, vervolgens druct u op de Jog
Dial.
Het uitleesvenster toont het
opnamemenu.

2 Druk op de Jog Dial om in de
opnamepauzestand te komen (

).

3 Druk op de Jog Dial om met de
opname te beginnen.
Stel het audioapparaat in op afspelen.

Tip
• Er kan maximaal 2 uur muziek worden opgenomen op de
meegeleverde “MagicGate Memory Stick” van 64 MB.
• Het maximale aantal muziekstukken dat kan worden opgenomen, is
afhankelijk van de afspeelduur van de muziekstukken en van de
bitsnelheid die u voor de opnamen kiest.

Opmerkingen
• Als de opnamekabel tijdens Synchr. opnemen wordt ontkoppeld, stopt de
telefoon met opnemen. Als echter tijdens het opnemen van een analoog signaal
de lijnkabel of de kabel met stereoministekker wordt ontkoppeld, gaat de
telefoon door met opnemen zonder geluid totdat u de opname stopzet.
• Als Synchr. opnemen is ingesteld op “Aan” terwijl er een digitaal signaal wordt
opgenomen, zet dan de telefoon in de opnamepauzestand en begin met het
afspelen van het digitale audioapparaat. De opname wordt nu synchroon
uitgevoerd met het afspelen.
• Als er een analoog signaal wordt opgenomen, controleer dan het geluidsvolume
tijdens de opnamepauzestand.

Waarschuwing
Verwijder de “MagicGate Memory Stick” niet tijdens het afspelen. Als u dat doet,
kunnen de opnamen op de “MagicGate Memory Stick” beschadigd worden.
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REC-instellingen
Met de functie “REC-instellingen” kunt u de geluidskwaliteit van de
opname (Bitsnelheid) instellen, synchroonopnamen maken (Synchr.
opnemen) en voor elk muziekstuk een muziekstukmarkering invoegen
(Aut.muzstkmark.).
Ga naar het menu Muziek door de Jog Dial in de afspeelmodus naar
achteren te duwen. Draai vervolgens aan de Jog Dial om “RECinstellingen” te kiezen en druk op de Jog Dial.
Bitsnelheid
U kunt de geluidskwaliteit voor de opname instellen.
Bitsnelheid

Geluidskwaliteit

Maximale opnametijd*

132 kbps

Hoog

60 min.

105 kbps

Middel

80 min.

66 kbps

Laag

120 min.

* Benadering van de maximale opnametijd op een “MagicGate Memory Stick”
van 64 MB.

Opmerkingen

Synchr. (synchroon) opnemen
De telefoon begint automatisch met opnemen zodra het aangesloten
digitale audioapparaat begint met afspelen.
Aut.muzstkmark. (Automatische muziekstukmarkering)
Als er een gedeelte zonder geluid wordt waargenomen, stopt het
toestel tijdelijk met opnemen. Zodra er weer geluid wordt
waargenomen, wordt de opname hervat met toevoeging van het
volgende muziekstuknummer.

Bewerkingen in
het menu Extra’s

• Als u een hogere bitsnelheid kiest, krijgt u een betere geluidskwaliteit, maar
wordt de beschikbare opnametijd bekort.
• De maximale opnametijden gelden als richtlijn wanneer u alle op te nemen
muziekstukken opneemt met dezelfde bitsnelheid. Als u voor de muziekstukken
verschillende bitsnelheden instelt, kan de maximale opnametijd afwijken van de
tabel.
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Geluidsbestanden afspelen
U kunt het geluidsmateriaal dat op de “MagicGate Memory Stick” is
opgenomen, afspelen.
U kunt maximaal ongeveer 6 uur achterelkaar afspelen.

1 Kies Muziek in het menu Extra’s via de
procedure die is beschreven op pagina 79.
Het uitleesvenster toont het muziekstuk
dat wordt afgespeeld.

2 Druk op de Jog Dial om met afspelen te
beginnen.

3 Druk op de Jog Dial als u het afspelen wilt
beëindigen.

Extra bewerkingen
Het uitleesvenster geeft de bedieningspictogrammen voor het afspelen
,
,
,
).
weer (
Deze pictogrammen worden weergegeven in de stopmodus. Als u deze
tijdens het op afspelen wilt weergeven, drukt u de Jog Dial naar achteren.
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Voor deze actie:

Doet u dit:

Naar het begin van het huidige
muziekstuk gaan

Draai aan de Jog Dial om
één maal op de Jog Dial.

Naar het vorige muziekstuk
gaan

Draai aan de Jog Dial om
te kiezen en druk
herhaaldelijk op de Jog Dial totdat het gewenste
muziekstuknummer verschijnt.

Naar het volgende muziekstuk
gaan

Draai aan de Jog Dial om
te kiezen en druk
herhaaldelijk op de Jog Dial totdat het gewenste
muziekstuknummer verschijnt.

Teruggaan

Draai tijdens het afspelen aan de Jog Dial om
te kiezen en houd de Jog Dial ingedrukt
totdat u de gewenste plaats hebt gevonden.

Vooruitgaan

Draai tijdens het afspelen aan de Jog Dial om
te kiezen en houd de Jog Dial ingedrukt
totdat u de gewenste plaats hebt gevonden.

te kiezen en druk

Doet u dit:

Stoppen

Draai aan de Jog Dial om
te kiezen en druk op
de Jog Dial. Als u het afspelen wilt hervatten,
draait u aan de Jog Dial om
te kiezen en drukt
u op de Jog Dial. Het afspelen wordt hervat vanaf
het punt waar u met afspelen was gestopt.

Het volumeniveau van het
geluid regelen

Draai tijdens het afspelen aan de Jog Dial. Het
volumeniveau van het geluid kan worden
ingesteld binnen het bereik van Niveau 0 t/m 10.
Na enkele seconden keert het uitleesvenster
terug naar de afspeelmodus.

De klep sluiten
Tijdens het afspelen kunt u de klep dichtdoen. Het uitleesvenster
toont alleen de muziekstuknaam en de speelduur (afpeelvenster met
gesloten klep).
Een inkomend gesprek beantwoorden tijdens het afspelen
Als u tijdens het afspelen een gesprek ontvangt, kunt u deze
beantwoorden met behulp van de knop voor het aannemen en
beëindigen van gesprekken op de afstandsbediening.
• Inkomend gesprek
Het gesprek beantwoorden: Druk op de knop voor het aannemen
en beëindigen van gesprekken en spreek in de microfoon van de
afstandsbediening.
Het gesprek weigeren: Houd de knop voor het aannemen en
beëindigen van gesprekken ingedrukt.
• Tijdens het bellen
Het gesprek beëindigen: Houd de knop voor het aannemen en
beëindigen van gesprekken ten minste 2 seconden ingedrukt.
Het gesprek in de wacht zetten: Druk op de knop voor het
aannemen en beëindigen van gesprekken. Druk nogmaals op deze
knop om het gesprek te hervatten.
Afspelen via de afstandsbediening
Als Browser of E-mail niet in gebruik is, kunt het afspelen beginnen of
beëindigen door eenvoudigweg op de knop voor het aannemen en
beëindigen van gesprekken te drukken.

Bewerkingen in
het menu Extra’s

Voor deze actie:

Opmerking
Als u in de microfoon spreekt, zorg dan dat de afstand tot de microfoon maximaal
20 cm bedraagt.

Waarschuwing
Verwijder de “MagicGate Memory Stick” niet tijdens het afspelen. Als u dat doet,
kunnen de opnamen op de “MagicGate Memory Stick” beschadigd worden.
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PLAY-instellingen
Bij het afspelen wordt gebruikgemaakt van de functie “PLAYinstellingen”. Hiermee kunt u het basniveau (Bas), de herhaalmodus
(Herhalen) en AVLS (Automatic Volume Limiter System) instellen. Ga
naar het menu Muziek door de Jog Dial in de afspeelmodus naar achteren
te duwen. Draai vervolgens aan de Jog Dial om “PLAY-instellingen” te
kiezen en druk op de Jog Dial. Het menu “PLAY-instellingen” verschijnt.
Bas
De Bas-functie benadrukt de lagere geluidsfrequenties om zo een
rijkere kwaliteitsweergave van het geluid te verkrijgen.
Instelling

Geluidskwaliteit

Weergave
uitleesvenster

Uit

Normaal.

Geen

Niveau 1

Bas (mild effect).

Niveau 2

Bas (sterk effect).

Herhalen
Er zijn drie manieren om herhaald af te spelen: alle muziekstukken,
alle muziekstukken in willekeurige volgorde (shuffle) en één
muziekstuk.
Instelling

Afspeelmodus

Weergave
uitleesvenster

Uit

Normaal afspelen.

Geen

Alle

Alle muziekstukken worden
herhaald afgespeeld.

Shuffle

Alle muziekstukken worden in
willekeurige volgorde herhaald
afgespeeld.

Eén

Het huidige muziekstuk wordt
herhaald afgespeeld.

AVLS
Met de AVLS-functie wordt het volumeniveau beperkt om zo uw
gehoor te beschermen en om te voorkomen dat het geluid door
anderen wordt gehoord.
Opmerking
Als u probeert het volume boven een bepaald niveau in te stellen terwijl de AVLSfunctie is ingesteld op “Beperkt”, toont het uitleesvenster de melding “AVLS”.
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Overige instellingen
Titellijst
Met de functie “Titellijst” kunt u een muziekstuk afspelen door de titel op
te geven. Verder kunt u de titel of de naam van de artiest bewerken en de
muziekstukken die op de “MagicGate Memory Stick” zijn opgenomen,
wissen.
Ga naar het menu Muziek door de Jog Dial naar achteren te duwen terwijl
het toestel zich in de afspeelmodus bevindt, maar niet aan het afspelen is.
Bij muziekstukken zonder titel wordt alleen het muziekstuknummer
weergegeven.
Draai in de Titellijst aan de Jog Dial om de titel te kiezen en druk
vervolgens op de Jog Dial. Kies daarna een van onderstaande functies.
Afspelen
Het opgegeven muziekstuk wordt afgespeeld.
Wijzigen
U kunt de titel- en de artiestnaam van de muziekstukken bewerken.
Kies de “Titel” of “Artiest” die u wilt bewerken en druk op de Jog
Dial. Voer de titel- of artiestnaam in volgens de aanwijzingen op
pagina 27 t/m 30.

Tip

Wissen
U kunt als volgt een muziekstuk of alle muziekstukken van de
“MagicGate Memory Stick” wissen:
Een muziekstuk wissen
Selecteer ”Wissen” en druk op de Jog Dial. Kies vervolgens “Ja” en
druk op de Jog Dial.

Bewerkingen in
het menu Extra’s

• U kunt de gegevens van elk muziekstuk bekijken door de Jog Dial naar
achteren te duwen vanuit het Titellijst-venster.

Alle muziekstukken wissen
Kies “Alles wissen” vanuit het einde van de titellijst en druk op de Jog
Dial. Kies vervolgens “Ja” en druk op de Jog Dial.

91NL

Een stick formatteren
Als u de “MagicGate Memory Stick” moet formatteren, gebruik dan de
functie “Formatteer Stick”.
Als de stick is geformatteerd, zijn alle gegevens die eerder op de
“MagicGate Memory Stick” zijn opgeslagen, gewist. Controleer daarom de
gegevens op de stick voordat u gaat formatteren (ook als u de stick via
andere apparatuur formatteert, worden de opgenomen gegevens gewist).
Opmerkingen
• Haal de “MagicGate Memory Stick” tijdens het formatteren niet uit het toestel en
koppel ook de netstroomadapter niet los.
• Een ”MagicGate Memory Stick” die door een computer is geformatteerd, kan niet
op dit toestel worden gebruikt.
• Zelfs als u tijdens het formatteren een gesprek ontvangt, wordt het formatteren
van de “MagicGate Memory stick” niet onderbroken.
• Als de wispreventieschakelaar van de “MagicGate Memory Stick” is ingesteld op
“Lock”, is het niet mogelijk om de “MagicGate Memory Stick” te formatteren.
• De meegeleverde “MagicGate Memory Stick” en ook de sticks die in de handel
verkrijgbaar zijn, zijn reeds geformatteerd.

Stickinfo
U kunt de verschillende gegevens die op de “MagicGate Memory Stick”
zijn opgeslagen, laten weergeven. Het uitleesvenster toont de hoeveelheid
gegevens, het aantal opgenomen muziekstukken en de verbruikte
opnametijd.
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Browser
U kunt sites met de meest uiteenlopende informatis in de Mobiele Internet
Service bezoeken en tevens intranetinformatie van uw onderneming
oproepen. U kunt velerlei informatie, zoals nieuws of weerberichten van
de hele wereld zowel normale sites in het internet bereiken.

Tip
• Tijdens het browsen kunt u de afbeelding in het geheugen van de
functie Vangen opslaan (zie pagina 78). Als de gewenste afbeelding
wordt weergegeven, drukt u op
.

N.B.
• Internet-toegang is beperkt tot die sites die in HTML of WML geconfigureerd zijn.
Een WML-site bereikt u met WAP (Wireless Application Protocol, waarmee
mobiele telefoons toegang hebben tot internet-services).
• U kunt geen telefoongesprekken voeren terwijl u in het Internet bent.

Browser oproepen
Selecteer ”Browser” in het menu Extra’s en druk op de jog-dial.

Browser met ”Favorieten” oproepen
Voor toegang tot resp. bewerken en wissen van
URL’s die u als favorieten hebt ingesteld.
Voor de selectie van favorieten drukt u in het menu
“Browser” op de jog-dial. Nu verschijnt er een lijst
met opgeslagen URL’s.
Draai aan de jog-dial om de URL te selecteren, druk
er vervolgens op, en het volgende menu verschijnt.

Bewerkingen in
het menu Extra’s

Home
Toegang tot de ingestelde homepage.

Opmerking
Als u tijdens een Wap-sessie een Favoriet wilt aanmaken, voer dan “wsp://” in en
vervolgens de URL.
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Start:
Verbinding met de geselecteerde URL.
Verzet:
Volgorde van de favorieten in de lijst wijzigen.
Wijzig.:
Naam favorieten en naam URL bewerken.
Wissen:
Favorieten uitwissen.
Browserfuncties
Door de menu-opties bladeren (hyperlinks en tags).
Naar een geselecteerde hyperlink of het gemarkeerde
schakeloppervlak springen.
Teruggaan van een link naar een vorige link.
Terugkeer naar het vorige menu.
Veranderen van de opties in het selectiemenu.
Menu “Info” openen.
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Tip
Om het menu op te roepen drukt in de browser op het symbool .

Home:
Toegang tot de ingestelde homepage.
Opfrissen:
Getoonde pagina weer opfrissen.
Fav. toevoegen:
Actueel adres opslaan.
Favorieten:
Toegang tot een URL via favorieten.
Handmatige URL:
Toegang tot een URL door handmatige invoer van het adres.

Voorkeuren
Om de instellingen te selecteren moet u in het
menu ”Browser” op de jog-dial drukken.
Configureer deze instellingen in ieder geval
voordat u van deze service gebruik maakt. Alle
instellingen worden getoond. Het symbool wijst
de site aan die u als homepage hebt
gedefinieerd. Om van homepage te veranderen
selecteert u eerst met de jog-dial een site en
selecteert vervolgens ”Activeren” uit het menu.
Als u ”Wijzig.” selecteert, kunt u de volgende
opties instellen.
Het is mogelijk dat de instellingen van uw serviceprovider hier al zijn
ingesteld.

Bewerkingen in
het menu Extra’s

Einde:
Browser sluiten en terugkeren naar de standby-stand.

Naam:
Naam van de provider.
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Homepage:
Als u “Homepage” selecteert, maakt de browser gebruik van deze
URL:
http:// hoeft niet te worden ingevoerd.
Server type:
Selecteer het servertype (WAP of HTML).
Met deze browser kunt u zowel de inhoud van WAP- als de inhoud
van HTML-servers bereiken.
Diensten:
De meest providers gebruiken “Data”.
Aanbieder
Draai nummer:
Het telefoonnummer om uw serviceprovider te bellen.
Gebr.naam:
De gebruikersnaam waarmee u zich bij uw serviceprovider
aanmeldt.
Paswoord:
Het paswoord waarmee u zich bij uw serviceprovider aanmeldt.
N.B.
Voordat het beeldscherm voor het invoeren van het paswoord verschijnt,
dient u de veiligheidscode in te voeren.
Zie pagina 66 voor nadere informatie over het wachtwoord en de
toegangscode. De standaardwaarde is 0000.

Data bel type:
ISDN (V110) en analoog (V32).
GW server:
Het numerieke IP-adres van de gateway-server in het internet.
Beveiliging:
U kunt instellen of u een veilige verbinding (WTLS) wilt opbouwen of
niet.
Bij een veilige verbinding wordt het symbool aangewezen dat u aan
de linkerrand ziet.
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Service Centrum:
Het nummer van het servicecentrum dat wordt gebruikt als u SMS
kiest als dienst.
Proxy:
De proxy-server, die wordt ingesteld als u HTML als servertype kiest.
Detail
Timeout:
De maximaal geoorloofde tijd waarin geen dialoog met het
netwerk plaatsvindt, voordat de mobiele telefoon de verbinding
automatisch onderbreekt.
Koekjes:
De instelling voor koekjes als HTML als servertype is gekozen.
DNS server:
De instelling voor de DNS (Domain Name System)-server.

N.B.

Browser beëindigen
Beëindig de verbinding met de eindetoets (alleen als de dienst op
“data” is ingesteld). U kunt de browser ook beëindigen door de
eindetoets in te drukken of het klepje van uw telefoon te sluiten.

Bewerkingen in
het menu Extra’s

• De instelbare opties zijn afhankelijk van het servertype.
• Zie pagina 31 voor meer informatie over het bewerken van teksten. Druk op de
toets
om “.” in te voeren.
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E-mail
U kunt e-mails zenden en ontvangen door gebruik te maken van uw email server op kantoor of uw internet-serviceprovider (POP3 en SMTP
worden ondersteund).
Vraag bij uw service- of netwerkprovider direct naar uitvoerige informatie
over de instellingen, aangezien sommige providers deze service niet
aanbieden.
Voer deze instellingen in ieder geval uit voordat u de e-mailfunctie
gebruikt.

Tip
• U kunt de tekstgegevens van het e-mailbericht in het geheugen van de
functie Vangen opslaan als grafische gegevens (zie pagina 78). Druk op
als het e-mailbericht wordt weergegeven.

N.B.
Het maximale formaat van een e-mail die u kunt zenden of ontvangen, bedraagt
2 KB, met inbegrip van de informatie in de kopregel.

E-mails lezen
Selecteer ”E-mail” uit het menu ”Extra’s ” en vervolgens ”Lezen” om een
verbinding met de server op te bouwen en een lijst van de inkomende
mails te zien. Draai aan de jog-dial om de e-mail die u wilt lezen te
markeren, en druk dan op de jog-dial om deze mail te lezen.
Volg.:
Volgende e-mail lezen.
Vor.:
Vorige e-mail lezen.
Beantw.:
U kunt de e-mail beantwoorden door de afzender te kiezen en
vervolgens op de jog-dial te drukken.
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E-mails schrijven
Selecteer ”E-mail” uit ”Extra’s” en vervolgens ”Zenden”. Nu kunt u een email opstellen.
Aan:
Voer het adres van de ontvanger in aan wie u de e-mail wilt sturen.
Onderw.:
Voer het onderwerp van de e-mail in.
Bericht:
Voer hier de tekst voor de e-mail in.
Druk op de jog-dial en selecteer ”Zenden” om de e-mail te sturen.
N.B.
Voor het invoeren van een e-mailadres kunt u de adressen gebruiken die in het
telefoonboek zijn opgeslagen.

Aanbieder
Draai nummer:
Het telefoonnummer voor het kiezen van uw serviceprovider.
Gebr. naam:
De gebruikersnaam voor de toegang bij uw serviceprovider.
Paswoord:
Het paswoord voor de toegang bij uw serviceprovider.
N.B.
Om toegang te krijgen tot het paswoordbeeldscherm moet u eerst de
veiligheidscode invoeren.
Zie pagina 66 voor nadere informatie over het wachtwoord en de
toegangscode. De standaardinstelling is 0000.

Bewerkingen in
het menu Extra’s

Voorkeuren
Om e-mails te kunnen verzenden en ontvangen dient u de volgende
instellingen uit te voeren.
Voer uw e-mailadres exact zo in als door uw mailserver-beheerder resp.
uw serviceprovider is aangegeven.
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POP3 server:
Adres van de mailserver om E-Mails te ontvangen.
SMTP server:
Adres van de mailserver om E-mails te zenden.
Data bel type:
ISDN (V110) en analoog (V32).
E-mail
Gebr. naam:
De gebruikersnaam voor toegang tot de mailserver.
Paswoord:
Het paswoord voor de toegang tot de mailserver.
E-mail adres:
Uw e-mailadres.
Detail
POP3 port:
Nummer van de aansluiting voor de mailserver bij de POP3aansluiting. Normaal gesproken kunt u de standaardwaarde 110
gebruiken.
SMTP port:
Nummer van de aansluiting voor de mailserver bij de SMTPaansluiting. Normaal gesproken kunt u de standaardwaarde 25
gebruiken.
Timeout:
Stel de tijdsduur in die voor het opbouwen van de verbinding met
uw mailserver geoorloofd is.
DNS server:
Stel de DNS-server in volgens de instructies van uw
serviceprovider.
Licenties
Voor gedeelten van de software in dit product geldt:
© Copyright STNC Ltd. 1994-1999. Alle rechten voorbehouden.
Voor gedeelten van de software in dit product geldt:
© Copyright Microsoft Corporation 1999-2000. Alle rechten
voorbehouden.
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Spelletjes
Probeer een spelletje om te zien hoe goed u met de jog-dial kunt omgaan.
om te onderbreken (pauze) en
Druk de jog-dial naar voren of
beëindig het spel met de eindetoets.

Tip
• Tijdens een spelletje kunt u de afbeelding in het geheugen van de
functie Vangen opslaan (zie pagina 78). Als de gewenste afbeelding
.
wordt weergegeven, drukt u op

“Discgolf”
Draai aan de Jog Dial om het gehele golfterrein te kunnen overzien terwijl
er links en rechts pijlpictogrammen worden getoond. Daarna drukt u op
de Jog Dial om de worpkracht die op de worpmeter wordt weergegeven,
te regelen. Houd daarbij rekening met de windrichting en de afstand tot
het doel. Laat vervolgens de Jog Dial los. Terwijl de disc vliegt, kunt u de
opwaartse kracht die op de disc wordt uitgeoefend, regelen door de Jog
Dial licht met de wijzers van de klok mee te draaien.

“Doelschieten”
Draai aan de jog-dial om het doel in het vizier te nemen en vuur dan af
met behulp van de jog-dial. Hoe meer doelen u raakt, des te hoger is uw
aantal punten.
“Sportvissen”
Draai aan de jog-dial om de lengte van het hengelsnoer in te stellen. Druk
op de jog-dial zodra de vis het aas inslikt. Handige timing is belangrijk!
Houd daarna de hengelrol in het oog en trek met de jog-dial de vis aan
land.

Bewerkingen in
het menu Extra’s

“Mollen tikken”
Draai aan de Jog Dial om de speler naar links of rechts te schuiven om een
mol te volgen. Druk vervolgens op de Jog Dial om de mol die voor de
speler omhoog komt, neer te hameren.
De snelheid van de mol en de score zijn afhankelijk van het karaktertype.
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MS-scherm
U kunt een tekst- of bitmapbestand dat op de “MagicGate Memory Stick”
is opgeslagen, weergeven.
Kies MS-scherm uit het menu Extra’s, druk vervolgens op de Jog Dial en
draai daarna aan de Jog Dial om het bestand dat u wilt weergeven, te
keizen. Druk op de Jog Dial om de inhoud van het bestand te kunnen
bekijken. Om de gegevens over het bestand te kunnen bekijken, drukt u de
Jog Dial naar achteren.
U kunt het gewenste bitmapbestand gebruiken als een achtergrond
(schermbev.).
Opmerking
• Een bitmapbestand kan in een formaat van maximaal 96 x 72 pixels worden
weergeven met maximaal 256 kleuren.
• Het is niet mogelijk om met deze telefoon tekstgegevens naar de “MagicGate
Memory Stick” te schrijven. Als u tekstgegevens wilt schrijven, moet u
gebruikmaken van een computer die is aangesloten op een PC Card Adaptor of
Floppy Disk Adaptor die compatibel is met de “MagicGate Memory Stick”.
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Appendix
Problemen opsporen en verhelpen
Probleem

Mogelijke oorzaken

Mogelijke maatregelen om het te verhelpen

Inschakelen niet
mogelijk

Accu leeg
Accu defect

Het symbool
verschijnt

Zwak signaal

Accu laden.
Accu vervangen. Houd er rekening mee
dat na enkele jaren een vermindering van
de capaciteit normaal is.
Ga naar een vrije ruimte of dichterbij het
raam.
Controleer het verzorgingsbereik van het
netwerkbedrijf aan de hand van de
betreffende kaart.
Bel uw serviceprovider op.
Probeer het netwerk handmatig te zoeken.

Gesprekken niet
mogelijk

SIM-kaart ongeldig
Toegang tot het net
wordt niet toegestaan
Verkeerd gekozen

Alle gesprekken
geblokkeerd
Andere SIM-kaart in
telefoon gedaan
Bepaalde
verbindingen zijn
geblokkeerd
De gespreksdeelnemer is
slecht te verstaan
Telefoon verliest Zwak signaal
de verbinding
met het netwerk

SIM-fout

SIM-kaart beschadigd

SIM-kaart niet
geregistreerd
Ontvangst van
gesprekken niet
mogelijk

Netwerk herkent de
SIM-kaart niet
Bepaalde
verbindingen zijn
geblokkeerd
Gespreksdoorschakeling geactiveerd
”Veiligheidscode
invoeren” verschijnt.

Veiligheidscode
is onbekend

Kies het volledige binnenlandse nummer
met inbegrip van het kengetal. In het
buitenland moet u ook het internationale
kengetal kiezen om naar uw thuisland te
telefoneren.
Controleren (password is nodig om te
wissen).
Controleer of er nieuwe beperkingen
bestaan.
Controleer de instellingen voor het
blokkeren van uitgaande gesprekken.
Pas de geluidssterkte van de speaker aan
en verminder het omgevingslawaai.
Nieuwe verbindingsopbouw of opbouw
van een verbinding met een ander
netwerkbedrijf geschiedt automatisch.
Door de telefoon uit en weer in te
schakelen kunt u dit proces versnellen.
Neem contact op met uw serviceprovider.
Neem contact op met uw serviceprovider.
Controleer de instellingen voor het
blokkeren van inkomende gesprekken.
Controleer de instellingen voor
gespreksdoorschakeling.
Zie “Persoonlijke blokkering” op blz. 69.
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Foutmeldingen
Volg onderstaande aanwijzingen als er een foutmelding op het
uitleesvenster verschijnt.
Melding
Geen Stick

Betekenis
Er is geen “MagicGate Memory
Stick” geplaatst.
Geen muziekdata Er bevindt zich geen muziekstuk
op de “MagicGate Memory Stick”.

Mogelijke oplossingen
Plaats een “MagicGate
Memory Stick”.
Maak een geluidsopname
op een “MagicGate
Memory Stick”.
Geheugenstickfout De “Memory Stick” is geen
Plaats een “MagicGate
“MagicGate Memory Stick”.
Memory Stick”.
Fout
De gegevens op de “MagicGate
Haal de “MagicGate
Memory Stick” zijn beschadigd of Memory Stick” uit het
de telefoon zelf is defect.
toestel en plaats het terug.
Herhaal deze procedure
enkele malen. Als het
probleem zich blijft
voordoen, neem dan contact
op met de dichtstbijzijnde
Sony-dealer.
Niet ondersteund U probeert audiobestand op te
Neem contact op met de
nemen dat wordt beschermd door dichtstbijzijnde Sonynieuw ontwikkelde copyrightdealer. Als het probleem
beveiligingstechnologie.
zich blijft voordoen, neem
dan contact op met het
dichtstbijzijnde Sonyservicecentrum.
Max. speelduur
Een audiobestand met een
____
overschreden
tijdbeperking kan niet worden
afgespeeld ten gevolge van het
overschrijden van de einddatum.
Datum/tijd
Een audiobestand met tijdbeperking Stel de datum en de tijd in.
instellen
kan niet worden afgespeeld als de
datum en tijd niet zijn ingesteld.
Geh.stick vergr.
Als de wispreventieschakelaar van
Stel de
de “MagicGate Memory Stick” is
wispreventieschakelaar op
ingesteld op LOCK, kunt u niet
de “MagicGate Memory
opnemen, bewerken, wissen of
Stick” in op OFF.
formatteren.
Accu bijna leeg
De accu is bijna leeg en moet
• Laad de accu op.
worden opgeladen.
• Vervang de accu door
een volle.
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AVLS

Probl. copyright

REC-invoerfout

Bestandsfout

Formatteer a.u.b.

Betekenis
De “MagicGate Memory Stick” is
vol en er kunnen geen gegevens
meer op worden opgenomen.
Er bevinden zich meer dan 400
muziekstukken op de “MagicGate
Memory Stick” en er kunnen geen
muziekstukken meer worden
opgenomen.
AVLS is ingesteld op “Limiet”,
zodat het volumeniveau niet
boven een bepaald niveau kan
worden ingesteld.
De geluidsbron is met SCMS
beveiligd tegen opnemen.
Een audiobestand dat een beperkt
aantal malen mag worden
afgespeeld, heeft de grenswaarde
bereikt. Of, het audiobestand met
een beperkte afspeelperiode heeft
het einde van deze periode bereikt.
Het bestand kan niet worden
afgespeeld.
De bemonsteringsfrequentie van
de geluidsbron is niet gebruikt bij
het opnemen.

Mogelijke oplossingen
Wis een overbodig
bestand.
Wis een overbodig
bestand.

Stel AVLS in op
NORMAL.

____
____

Neem op van een
geluidsbron met een
bemonsteringsfrequentie
die voor deze telefoon
geschikt is.
Het audioapparaat is niet goed op Sluit het apparaat goed
de telefoon aangesloten, waardoor aan.
de digitale of analoge opname niet
kan worden uitgevoerd.
Kan het bestand niet lezen of er
Wis het beschadigde
heeft zich een storing voorgedaan. bestand en neem opnieuw
op.
De geplaatste “MagicGate
Formatteer de “MagicGate
Memory Stick” is geformatteerd in Memory Stick” met behulp
een indeling die niet door deze
van de functie Formatteren
telefoon wordt ondersteund.
van deze telefoon.
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SIM-kaart vrijgeven
Als u drie keer een verkeerde PIN invoert, wordt de SIM-kaart
geblokkeerd. Teneinde de SIM-kaart vrij te geven moet u uw PUK
(Personal Unblocking Key = persoonlijke vrijgave-code) invoeren. Ga
hiertoe als volgt te werk:
1

Voer de PUK in en druk op de jog-dial
(of druk op de toets
).

2

Voer de nieuwe PIN (4-8 cijfers) in en druk op de jog-dial
(of druk op de toets
).

3

Voer de nieuwe PIN opnieuw in en druk op de jog-dial
(of druk op de toets
).
De SIM-kaart is vrijgegeven.

N.B.
• Als u de persoonlijke vrijgavecode (PUK) tien keer verkeerd hebt ingevoerd,
wordt uw SIM-kaart compleet geblokkeerd en dient u zich tot uw netwerk- c.q.
serviceprovider te wenden.
• Gedetailleerde informatie over uw SIM-kaart en de vrijgavecode (PUK) is
verkrijgbaar bij uw netwerk- c.q. serviceprovider.
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Technische gegevens
E-GSM 900 mobiele telefoon

Klasse 4 ( 2 Watt )

GSM 1800 mobiele telefoon

Klasse 1 ( 1 Watt )

Frequentiebereik (zenden)

880-915 MHz en 1710-1785 MHz

Frequentiebereik (ontvangst)

925-960 MHz en 1805-1880 MHz

Gewicht

110 g

Afmetingen (klepje gesloten, zonder antenne)

90 x 50 x 30

Bedrijfstemperatuur telefoon

-10 °C – +55 °C

Bedrijfstemperatuur toebehoren

0 °C – +45 °C

Goedkeuring
Het CE-merk bevestigt dat uw CMD-MZ5 voor het gebruik in GSM 900/
1800-netwerken is goedgekeurd en aan de volgende Europese normen
voldoet:

•
•

Deze apparatuur voldoet aan de noodzakelijke
vereisten van de richtlijn Eindapparatuur voor
radio en telecommunicatie 1999/5/EC.
95/54/EC “Auto-instructies”
Heeft betrekking op accessoires die in auto’s
worden gebruikt bevestigd door het e-merk.

Sony behoudt zich het recht voor bij de in deze gebruiksaanwijzing
beschreven producten zonder voorafgaande aankondiging wijzigingen of
verbeteringen uit te voeren.
T9™ is een geregistreerd handelsmerk van Tegic Communications Inc.

is een handelsmerk van Verance Corporation. Delen van dit product
zijn auteursrechtelijk beschermd en onder licentie ter beschikking gesteld
door ARIS/SOLANA/ 4C.
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zijn
“MagicGate Memory Stick”,
handelsmerken van Sony Corporation.
zijn handelsmerken van Sony Corporation.
“MagicGate” en
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Woordenlijst
“MagicGate Memory Stick”
“MagicGate Memory Stick” is een compact IC-oplagmedium dat is voorzien van de
copyright-beveiligingstechnologie “MagicGate”.

“Memory Stick”
“Memory Stick” is een draagbaar en compact IC-opslagmedium. Er zijn twee typen
“Memory Stick”: de “MagicGate Memory Stick” die is voorzien van de copyrightbeveiligingstechnologie “MagicGate”, en de gewone “Memory Stick” die niet is
voorzien van deze copyright-beveiligingstechnologie. Hierop kunt u beeld- en
geluidsbestanden opnemen met behulp van audiovisuele apparaten die compatibel
zijn met de “Memory Stick”. Tevens kunt u er computerbestanden op opslaan. U
kunt bestanden in verschillende formaten op dezelfde “Memory Stick” opslaan.
(Raadpleeg de handleidingen die met de verschillende apparaten worden
meegeleverd, om te zien welke bestandsformaten het betreffende apparaat kan lezen.)
U kunt bijvoorbeeld beeldbestanden opslaan op de beschikbare ruimte van de
“MagicGate Memory Stick” met behulp van de hiervoor geëigende apparatuur,
zelfs als er reeds geluidsbestanden op de “MagicGate Memory Stick” zijn opgeslagen.

SCMS
Om de auteursrechten van de muziekbronnen te beschermen is deze telefoon
voorzien van het Serial Copy Management System. Hierdoor kunt u via de digitale
aansluitingen slechts één digitale kopie maken van een digitaal opgenomen bron.

ATRAC3
ATRAC3 (Adaptive Transform Acoustic Coding3) is een compressietechnologie
voor audiobestanden dat tegemoetkomt aan de vraag naar hoge geluidskwaliteit en
een hoge opslagcapaciteit.
ATRAC3 biedt een twee maal sterkere compressie dan de compressietechnologie
die bij Mini Discs wordt gebruikt. Hierdoor neemt de gegevenscapaciteit van het
opslagmedium toe.

SDMI
SDMI (Secure Digital Music Initiative) is een forum dat bestaat uit meer dan 130
bedrijven op het gebied van platenindustrie, computers en consumentenelektronica.
Dit forum heeft tot doel om een wereldwijd bruikbare, geïntegreerde technologie te
ontwikkelen voor het beschermen van auteursrechten.
SDMI is bezig om een kader te creëren voor het voorkomen van misbruik van
geluidsbestanden en het bevorderen van de legale verspreiding van
muziekopnamen. De copyright-beveiligingstechnologieën “OpenMG” en
“MagicGate” zijn op de SDMI-standaard gebaseerd.
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MP3
MP3 is een afkorting voor MPEG-1 Audio Layer3. Dit is een standaardtechniek voor
de compressie van audiogegevens, afkomstig van MPEG (Motion Picture Experts
Group), een werkgroep die is gecertificeerd door ISO (International Organization
for Standardization).
Met MP3 is het mogelijk om een compressie van audiogegevens te bereiken tot
ongeveer 1/10-de deel van de gegevensomvang van een standaard-cd. Aangezien
het MP3-algoritme openbaar is, zijn er veel codeer- en decodeersystemen die met
deze standaard werken, inclusief gratis beschikbare freeware. De MP3-standaard
wordt algemeen gebruikt bij computertoepassingen.

Bitsnelheid

Appendix

De bitsnelheid is de gegevenshoeveelheid per seconde. De eenheid is bps (bits per
seconde). U kunt kiezen uit 132 kbps, 105 kbps en 66 kbps als u een CD opneemt of
als u een MP3/WAV-bestand naar een ATRAC3-bestand converteert. 105 kbps
betekent bijvoorbeeld dat er 107520 bits per seconde aan gegevens worden
overgedragen. Hoe groter het getal, des te groter het aantal gegevens. Voor
geluidsbestanden van hetzelfde formaat geldt dat een opname met 132 kbps een
betere geluidskwaliteit heeft dan de een opname met 105 kbps. Een opname met
105 kbps heeft weer een betere geluidskwaliteit dan een opname met 66 kbps.
(Geluidsbestanden van verschillende formaten kunnen niet op deze manier met
elkaar worden vergeleken)
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Index
A
Accu .............................. 7
Laden ................... 15
Plaatsen ................ 15
Verwijderen ......... 15
Accu-ontgrendeling .... 7
Afstandsbediening met
microfoon ..................... 7
Agenda ....................... 54
Alarm .......................... 56
Alfabetisch
gerangschikte lijst ..... 35
Analoge klok ............. 58
Animatie ..................... 65
Antenne ........................ 7
Antwoordapparaat .............. 10, 77
ATRAC3 ................... 108
Automatisch aannemen
gesprek ....................... 73
Automatisch opnieuw
kiezen ......................... 73
Automatisch
uitschakelen ............... 58
Automatische muziekstukmarkering ........... 87
AVLS ........................... 90

B
Bas .............................. 90
Beëindigen van
gesprekken ................. 22
Belblokkeringsservice ......................... 68
Beller herkenning ...... 72
Beltoon .................. 7, 49
Componeren ....... 50
Één signaal .......... 53
Geluidssterkte23, 49
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Stil ......................... 53
Toon ...................... 50
Type ...................... 50
Beltoonmodus .... 10, 53
Berichten .................... 44
Beveiliging ................. 66
Bitsnelheid ................. 87
Boodschap .................. 77
Browser ...................... 93

D
Details ......................... 64
Display ......................... 7
Doorschakelen ........... 59
Doorschakeling
activeren .............. 60

E
Eén-minuuttoon ........ 73
E-mail ......................... 98
Externe aansluiting ..... 7

F
Fabrieksinstellingen . 65

G
Geluidsgegevens
afspelen ...................... 88
Geluidsgegevens
opnemen .................... 84
Geluidssterkte
Oproeptoon ......... 23
Speaker ................ 23
Gesprek instellingen . 72
Gesprek wachtend .... 24
Gesprekken ................ 21
Beantwoorden .... 22
Beëindigen ........... 22
Voeren .................. 21

Gespreksdoorschakeling
Activeren ............. 59
Gesprekskosten ......... 70
Gesprekstijd ............... 70
Terugzetten ......... 70
Goedkeuring ............ 107

H
Herhaal lijst ................ 62
Herhalen ..................... 90
Hoorschelp .................. 7

I
Iedere toets ................. 72

K
Karakterstabel ........... 27
Klepje .................. 7, 8, 73
Openen ........... 8, 73
Klok ............................. 56

L
LCD-contrast ............. 65
Lijn kiezen .................. 75
Lijst van groepen ...... 35

M
MagicGate Memory
Stick .............................. 7
Formatteren ......... 92
Plaatsen ................ 17
Verwijderen ......... 17
Memo ............ 10, 26, 76
Memo-toets
........ 7
Menu
Extra’s .................. 79
Hoofdmenu ......... 43
Menu oproepen door
één toets in te
drukken ...................... 43

N
Namen zoeken .......... 41
Netwerk kiezen ......... 65
Noodgesprekken ....... 19

O
Omrekenen
van valuta .................. 61
Opname-unit ............. 77
Opnemen op stick ..... 86
Oproeptoon stil ......... 53
Overzicht van de
menu’s ........................ 12

P
Persoonlijke
blokkering .................. 69
PIN .............................. 66
Activeren ............. 66
Deactiveren ......... 66
Invoeren ............... 19
Veranderen .......... 67
PIN2 ............................ 67
PLAY-instellingen ..... 90
Prioriteitenlijst ........... 65

R
REC-instellingen ....... 87
Regio Info ................... 48
Rekenmachine ........... 61
Roaming ..................... 20

S
SCMS ........................ 108
SDMI ......................... 108

Service Centrum ....... 47
Signaalsterkte ............ 20
SIM-kaart ................... 14
Plaatsen ................ 14
Verwijderen ......... 14
SMS (Short Message
Service) ....................... 44
Snelkiezen .................. 35
Spel ........................... 101
Stickinfo ..................... 92
Symbolen ................... 11
Synchr. opnemen ...... 87

T
Taal ................................ 4
Tariefgrens ................. 71
Tariefhoogte ............... 71
Technische
gegevens ................... 107
Tekst bewerken ......... 31
Tekst invoeren ........... 27
Tekstinvoerprocédé
T9 .............................. 29
Telefoonboek ...... 10, 32
Bewerken ............. 37
Een nummer
kiezen ................... 35
Eigen
telefoonnummer . 40
Samenvatten in
groepen ................ 36
Telefoonboeknummers
opmaken ....... 33, 40
Telefoonboeknummers
opslaan ................. 34
Voicemailnummer
installeren ............ 39
Tijd aangeven ............ 73

Tijdformaat ................ 58
Timer ........................... 56
Titellijst ....................... 91
Afspelen ............... 91
Wijzigen ............... 91
Wissen .................. 91
Toets voor het voeren
.7
van een gesprek
Toets voor in- en
uitschakelen
....... 7
Toetsen .......................... 7
Toetsklik-toon ............ 65

U
Uitgebreide
jog-dial ..................... 7, 9

V
Vangen ........................ 78
Verbindingen bij
opnemen .................... 84
Analoog ............... 85
Digitaal ................ 84
Verlichting .................. 65
Vertraging .................. 77
Vibra-alert .................. 53
Voice memo box ........ 76
Voicemail .................... 10
Installeren ............ 39
Voorkeuren ......... 46, 64

W
Welkomstbericht ....... 65
Wereldklok ................. 57
Wisselgesprek ............ 72
Wistoets
.............. 7
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Microfoon ..................... 7
MP3 ........................... 109
MS-scherm ............... 102
Muziek ........................ 83
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Draai tijdens het afspelen aan de Jog Dial om
te
kiezen en houd de Jog Dial ingedrukt totdat u de
gewenste plaats hebt gevonden.

Draai tijdens het afspelen aan de Jog Dial om
te
kiezen en houd de Jog Dial ingedrukt totdat u de
gewenste plaats hebt gevonden.

Draai aan de Jog Dial om
Jog Dial.

Teruggaan

Vooruitgaan

Stoppen

te kiezen en druk op de

Handeling met de Jog Dial | Draai aan de Jog Dial
om
te selecteren en druk op de Jog Dial.

Operation of the Jog Dial

indrukken

ingedrukt houden

Afspelen

Voor
deze actie:

Muziek

Tijdens een gesprek
• Een eigen memo opnemen – toets

Bij inkomend gesprek
• Antwoordapparaat inschakelen – toets

Geselecteerd telefoonnummer
kiezen.
Een menu beëindigen en het
vorige beeldscherm laten zien.
Bovendien ook een gesprek
beëindigen.
Contextmenu oproepen.
Bovendien ook
hulpinformatie oproepen.

Naar voren
drukken

Naar achteren
drukken

De in het display geselecteerde
(gemarkeerde) optie
bevestigen. Een invoer via het
alfanumerieke toetsenveld
bevestigen.

Klikken
(even indrukken)

Ingedrukt
houden

Functie
De menu-opties doorbladeren.

Draaien

Symbool
in display

In de standby-stand
• Een voicememo weergeven - toets
indrukken
• Een eigen memo opnemen – toets
ingedrukt houden
• Menu voor het antwoordapparaat oproepen – toets
ingedrukt
houden
• Antwoordapparaat inschakelen, zodat dit alle gesprekken aanneemt
wanneer het klepje gesloten is – jog-dial ingedrukt houden

Actie

Jog Dial

Sneltoetsen

Een gesprek voeren
In de stand-by stand:
1
2

Voer het volledige telefoonnummer van de persoon in die u wilt bellen
(inclusief het netnummer, ook als u een lokaal gesprek wilt voeren).
) om het aangewezen
Houd de jog-dial ingedrukt (of druk
nummer te kiezen, of druk op de jog-dial om het nummer in het
telefoonboek op te slaan.

Uit het telefoonboek:
1
2
3

E-Mail

Alarmfunctie
Timer instellen
Wereldklok
Tijdsignaal
Tijdformaat
Analoge klok
Automatisch uitschakelen
Datum/tijd instellen

Klok

Telef.boek

Agenda

Beltoon
Vibra alert
Manner modus

Beltoon

Lezen
Maken
Voorkeuren
Regio info

Berichten

Alle gesprekken
Bij geen verb.
Bij geen antw.
Bij in gespr.
Alle faxen
Alle data
Alle wissen

Doorschak.

Valuta omrekenen

Rekenmach.

Herhaal lijst

Voorkeuren
Beveiliging
Gespr.tijd, ko.
Gespr. instell.

Details

Voice memo box
Voiceopname
Antw.apparaat
Vangen

Memo

Overzicht van de menu’s

Draai in de standby-stand aan de jog-dial om het telefoonboek te openen.
Draai aan de jog-dial om de gewenste naam te selecteren.
Druk op de jog-dial om het telefoonnummer te laten zien en selecteer
“Opbellen”; druk vervolgens op de jog-dial om het geselecteerde
nummer te kiezen.
) indrukken)
U kunt de jog-dial ook ingedrukt houden (of de toets
om het gesprek te voeren.

Browser

Lezen
Schrijven
Instellingen

Overzicht van het menu Extra’s
Muziek

Home
Favorieten
Instellingen

MS-scherm

Discgolf
Mollen tikken
Kleiduiven schieten
Sportvissen

Spel

Geluidsbestanden
afspelen
Titellijst
Afspelen
Wijzigen
Wissen
PLAY-instellingen
Bas
Herhalen
AVLS
Opname op Stick
REC-instellingen
Bitsnelheid
Synchr. opnemen
Aut.muzstkmark.
Stickinfo
Formatteer Stick
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