DOWNLOAD PDF NOKIA N8 USER MANUAL
Chapter 1 : User Manuals - Cell Phone Schematic & Service Manuals PDF
Page 1. Nokia N User Guide Issue Page 2: Table Of Contents. Nokia account and Nokia's Ovi services Copy contacts or
pictures from your old device Device set-up Use the in-device user guide Install Nokia Ovi Suite on your PC Explore
Nokia's Ovi internet services Ovi by Nokia About Ovi Mail About Ovi Maps.

Shift-toets - Schakelen tussen hoofdletters en kleine letters. U kunt de modus voor tekstinvoer met
tekstvoorspelling activeren of deactiveren door snel tweemaal op deze toets te drukken. U kunt schakelen
tussen de letter- en cijfermodus door op deze toets te drukken en deze ingedrukt te houden. Toets Sluiten Hiermee sluit u het virtuele toetsenblok. Pijltjestoetsen - Hiermee verplaatst u de cursor naar links of naar
rechts. Invoermenu - Tekstinvoer met tekstvoorspelling inschakelen, de schrijftaal wijzigen of schakelen naar
het virtuele toetsenbord. Toets Backspace - Hiermee verwijdert u een teken. Tekstinvoersymbool indien
beschikbaar - Geeft aan of hoofdletters of kleine letters zijn ingeschakeld, of de cijfer- of lettermodus actief is
en of de modus voor tekstinvoer met tekstvoorspelling is geactiveerd. U activeert gewone tekstinvoer met het
virtuele toetsenblok Selecteer tweemaal. Een teken invoeren 1 Selecteer herhaaldelijk een cijfertoets , totdat
het gewenste teken wordt weergegeven. Er zijn meer tekens beschikbaar dan u kunt zien op de toets. Een
spatie invoegen Selecteer 0. De cursor naar de volgende regel verplaatsen Selecteer drie keer 0.
Tekstvoorspelling inschakelen voor het virtueel toetsenblok Tekstvoorspelling is gebaseerd op een
ingebouwde woordenlijst die u zelf kunt uitbreiden. Tekstvoorspelling is niet voor alle talen beschikbaar.
Selecteer Gebruik de toetsen om het gewenste woord te schrijven. Selecteer elke toets eenmaal voor elke
letter. Als u bijvoorbeeld Nokia wilt schrijven wanneer de Engelse woordenlijst is geselecteerd, selecteert u 6
voor N, 6 voor o, 5 voor k, 4 voor i en 2 voor a. Het voorspelde woord verandert na elke toetsselectie. Als het
woord niet in het woordenboek staat, selecteert u Spellen, en voert u het woord met de traditionele tekstinvoer
in en selecteert u OK. Als u een spatie wilt invoegen, selecteert u 0. Begin met het schrijven van het volgende
woord. Schermsymbolen Algemene indicatoren Het aanraakscherm en de sleutels zijn geblokkeerd. Het
apparaat geeft een stille waarschuwing af bij inkomende oproepen of berichten. De wekker is ingesteld. Een
geprogrammeerd profiel is geactiveerd. U hebt een kalendergebeurtenis gemist. Oproepindicatoren Iemand
heeft geprobeerd u te bellen. U maakt gebruik van uw tweede telefoonlijn netwerkdienst. Inkomende oproepen
worden doorgeschakeld naar een ander nummer netwerkdienst. U hebt twee telefoonlijnen; een nummer geeft
de actieve lijn aan. Uw apparaat is gereed voor een internetoproep. Er is een gegevensoproep actief
netwerkdienst. Berichtindicatoren U hebt ongelezen berichten. Als het symbool knippert, is uw map Inbox
misschien vol. De map Outbox bevat berichten die nog niet zijn verzonden. Netwerkindicatoren Uw apparaat
is verbonden met een GSM-netwerk netwerkdienst. Uw apparaat is verbonden met een 3G-netwerk
netwerkdienst. Er staat een GPRS-gegevensverbinding open netwerkdienst. Er staat een
3G-gegevensverbinding open netwerkdienst. Er staat een HSPA-gegevensverbinding open netwerkdienst. Als
de indicator knippert, wordt geprobeerd een verbinding met een ander apparaat tot stand te brengen. Er is een
USB-kabel op uw apparaat aangesloten. Er is een HDMI-kabel op uw apparaat aangesloten. Het apparaat is
bezig met synchroniseren. De FM-zender is actief, maar zendt momenteel niet uit. Er is een compatibele
hoofdtelefoon aangesloten op uw apparaat. Er is een compatibele TV Out-kabel aangesloten op uw apparaat.
Er is een compatibele teksttelefoon aangesloten op uw apparaat. Het waarschuwingslampje laten knipperen bij
gemiste oproepen of berichten Het apparaat is voorzien van een meldingslampje in de menutoets. Als het
lampje knippert, hebt u een oproep gemist of is een bericht binnengekomen. Voer een trefwoord in en maak
een keuze uit de voorgestelde opties. Als u wilt zoeken op internet, selecteert u de internetkoppeling aan het
einde van elk zoekresultaat. U hebt een actieve internetverbinding nodig. U kunt een zoekwidget toevoegen
aan het startscherm. Tik op het startscherm en en de zoekwidget uit de lijst. Selecteer vervolgens Uw apparaat
offline gebruiken Op plaatsen waar u geen oproepen wilt plaatsen of ontvangen, kunt u nog steeds toegang
krijgen tot uw agenda, contactenlijst en offline-spelletjes, als u het profiel Offline activeert. Schakel het
apparaat uit als het gebruik van een mobiele telefoon niet is toegestaan of als dit storing of gevaar zou kunnen
opleveren. Wanneer het profiel Offline is geactiveerd, is de verbinding met het mobiele netwerk gesloten. Er
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worden geen radiofrequentiesignalen tussen het apparaat en het mobiele netwerk uitgewisseld. Als u probeert
een bericht te verzenden, wordt het in de outbox geplaatst en pas verzonden wanneer een ander profiel wordt
geactiveerd. U kunt uw apparaat ook zonder SIM-kaart gebruiken. Schakel het apparaat uit en verwijder de
SIM-kaart. Als u het weer inschakelt, wordt het profiel Offline geactiveerd. In het profiel Offline kunt u geen
oproepen doen of ontvangen en kunnen ook andere functies waarvoor netwerkdekking vereist is, niet worden
gebruikt. U kunt mogelijk nog wel het alarmnummer kiezen dat in het apparaat is geprogrammeerd. Als u wilt
bellen, moet u eerst een ander profiel kiezen. Wanneer het profiel Offline is geactiveerd, kunt u nog wel
verbinding maken met een WLAN, bijvoorbeeld om uw e-mails te lezen of te internetten. U kunt ook
Bluetooth gebruiken. Zorg dat u aan de veiligheidseisen voldoet wanneer u WLAN- of Bluetoothverbindingen
tot stand brengt en gebruikt. Levensduur van de batterij verlengen Soms lijkt het alsof u altijd op zoek bent
naar een lader, maar er zijn manieren om het stroomverbruik van uw apparaat te verminderen. Als de modus
voor energiebesparing is ingeschakeld, zijn apparaatinstellingen, zoals Netwerkmodus en de screensaver
geoptimaliseerd. Toepassingen sluiten die u niet gebruikt Houd de menutoets ingedrukt, veeg over het scherm
totdat de gewenste toepassing wordt weergegeven en selecteer. Helderheid van het scherm verminderen In de
weergave-instellingen, selecteert u Helderheid. Stel uw apparaat zodanig in dat alleen het GSM-netwerk wordt
gebruikt. Verwacht u een telefoontje maar wilt u uw telefoon niet laten overgaan? De telefoon heeft
verschillende instellingsgroepen, profielen genoemd, die u voor verschillende gebeurtenissen en omgevingen
kunt aanpassen. U kunt ook uw eigen profielen maken. U kunt de profielen op de volgende manieren
aanpassen: Pas het volume van bel- en toetstonen aan. Demp toets- en signaaltonen. Stel het apparaat zo in dat
de naam van de beller wordt uitgesproken. Uw tonen aanpassen U kunt uw apparaattonen voor elk profiel
aanpassen. Selecteer Aanpassen en de gewenste optie. Beltonen downloaden van Ovi Winkel. Ga voor meer
informatie over Ovi Winkel naar www. Geluid van uw apparaat dempen Als het stille profiel is geactiveerd,
worden alle bel- en waarschuwingstonen uitgeschakeld. Activeer dit profiel als u in de bioscoop of in een
vergadering bent. Selecteer het profiel en Stil in het startscherm. Wanneer het profiel Buiten is geactiveerd, is
de beltoon harder, zodat u geen oproep mist in een lawaaiige omgeving. Selecteer het profiel en Vergadering
of Buiten in het startscherm. Een nieuw profiel maken Hoe kunt u uw apparaat aanpassen aan uw behoeften op
het werk, op school of thuis? Definieer uw instellingen en selecteer Profielnaam. Geef een naam voor het
profiel op. Een geprogrammeerd profiel instellen U kunt een bepaald profiel tot een bepaald tijdstip activeren,
waarna het profiel wordt geactiveerd dat hiervoor werd gebruikt. Stel de tijd in waarop het geprogrammeerde
profiel moet verlopen. Selecteer Algemeen en een thema. Startscherm Over het startscherm In het startscherm
kunt u snel uw meest gebruikte toepassingen openen en snelkoppelingen voor diverse functies maken. U kunt
uw favoriete contacten weergeven en hen snel bellen, conversaties met hen starten of berichten naar hen
verzenden.
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Music player automatically creates a playlist for the most played songs, recently played songs, and recently
added songs. Nokia Ovi Player is the fastest way to transfer music on your device, and you can use it to
manage and synchronize your music collection. For more information, see the Ovi Player help. Download the
latest version of Ovi player from www. Some music files can be protected by digital rights management DRM
and cannot be played on more than one device. You can view the details and status of the licences, and
reactivate and remove licenses. Record sounds You can use your device recorder to record sounds from
nature, such as birds singing, as well as voice memos. The sound clip is automatically saved to the Sound files
folder in the File manager application. With the FM transmitter, you can play songs stored in your device
through any compatible FM radio, such as a car radio or a home stereo system. The operating distance of the
FM transmitter is approximately 2 meters 6 feet. Obstructions, such as walls, other electronic devices, or
public radio stations may cause interference to the transmission. FM transmitter may cause interference to
nearby FM radios operating on the same frequency. To avoid interference, always search for a free FM
frequency on the receiving radio before activating the FM transmitter. The FM transmitter cannot be used at
the same time as the FM radio of your device. Music and audio 73 Note: Using the FM transmitter may be
restricted in some countries. For more information, contact your local authorities and go to www. Play music
through a radio Do you want to listen to music at a higher volume, or through better quality hi-fi stereo
speakers? Enter the frequency to which you tuned the receiving radio. If the frequency Other product and
company names mentioned herein may be trademarks or tradenames of their respective owners. Reproduction,
transfer, distribution, or storage of part or all of the contents in this document in any form without the prior
written permission of Nokia is prohibited. Nokia reserves the right to make changes and improvements to any
of the products described in this document without prior notice. Lastmanuals, for instance, does not offer a
translation service. Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
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Page 1. Nokia N User Guide Issue Page 2: Table Of Contents. Make calls over the internet Use the user guide in your
phone Call the last dialled number Record a phone conversation Install Nokia Suite on your View your missed calls
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Chapter 5 : List of NOKIA User and Service Manuals
Nokia N8 N manual user guide is a pdf file to discuss ways manuals for the Nokia N8. In this document are contains
instructions and explanations on everything from setting up the device for the first time for users who still didn't
understand about basic function of the phone.

Chapter 6 : nokia n8 belle user manual download - Stil Italia
toyota yaris owners manual Great news for Nokia N8, Nokia E7, Nokia C7, Nokia C, Nokia X7 and Nokia Oro owners.
Belle Refresh is here and out to reach your devices. It is the same Firmware number for which we posted.
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