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Toetsen en onderdelen 
(computermodus)
Modelnummer: Nokia N95-1.

Hierna aangeduid als de Nokia N95.

1 Aan/uit-toets 
2 Selectietoetsen  en  voor het selecteren van 

opdrachten en het openen van Opties
 Tip! Druk op  gevolgd door  om de toetsen te 

vergrendelen of te ontgrendelen.
3 Menutoets  om het hoofdmenu te openen
4 Beltoets 
5 Bewerkingstoets  om een lijst met opdrachten voor 

tekstbewerking te openen
6 Bladertoets om in menu’s te kunnen navigeren ( , , , 

) en items te selecteren ( ).
7 Numerieke toetsen
8 Wistoets 
9 Beëindigingstoets 
10 Multimediatoets  om het multimediamenu en de 

Music Player te openen
11 Lichtsensor
12 Tweede camera met lagere resolutie
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Toetsen en onderdelen (achterkant)
1 Aansluiting voor oplader
2 Mini USB-connector voor aansluiting op een compatibele pc
3 Steroluidsprekers met 3d-effect
4 Camera-activeringsschakelaar met lenskap
5 Hoofdcamera voor het maken van foto's en het opnemen van 

video's met een hoge resolutie
6 Cameraflash
7 3,5 mm Nokia-wisselstroomconnector voor compatibele 

hoofdtelefoons en verbindingskabel voor video
8 Infraroodvenster (IR)
9 Geheugenkaartsleuf voor een compatibele microSD-kaart
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Toetsen en onderdelen 
(mediamodus)

1 Mediatoetsen onder de schuiftoets met twee richtingen
• Toets Volgende 
• Toets Afspelen/Pauze 
• Toets Stoppen 
• Toets Vorige 

2 Zoom-/volumetoets

3 Weergavetoets  om de laatst opgeslagen foto of 
videoclip weer te geven

4 Opnametoets met twee fasen  voor autofocus, 
het maken van foto’s en het opnemen van video

Als u de mediatoetsen onder de schuiftoets met twee richtingen 
opent, wordt de mediamodus geactiveerd en wordt de 
schermweergave gedraaid naar Liggend.

Gebruik de mediatoetsen om de music- en video players te 
bedienen.

Druk op  om het multimediamenu te openen of open de 
mediatoetsen onder de schuiftoets met twee richtingen als 
het apparaat in de stand-by modus staat.

De hoofdcamera wordt geactiveerd door de lenskap met 
de camera-activeringsschakelaar open te schuiven. Druk de 
opnametoets half in om de focus op een onderwerp vast te 
zetten. Druk de opnametoets helemaal in om een foto te maken.

Selecteer  in de actieve werkbalk om de videomodus te 
activeren. Druk de opnametoets helemaal in om een video-
opname te maken.

Sluit de lenskap om de hoofdcamera uit te schakelen.
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Sneltoetsen
• Als u tussen geopende toepassingen wilt 

schakelen, houdt u  ingedrukt.
Als toepassingen op de achtergrond worden 
uitgevoerd, vergt dit extra batterijcapaciteit 
en neemt de gebruiksduur van de batterij af.

• Houd  ingedrukt om de Music Player te 
openen.

• U start de hoofdcamera door de lenskap met 
de camera-activeringsschakelaar open te 
schuiven.

• Als u Galerij wilt openen, drukt u tweemaal op .
• Houd  ingedrukt om uw voicemailbox (netwerkdienst) 

te bellen.
• Druk op  om het multimediamenu te openen of open de 

mediatoetsen onder de schuiftoets met twee richtingen in de 
stand-by modus.

• Als u het profiel wilt wijzigen, drukt u op  en selecteert 
u een profiel.

• Als u wilt schakelen tussen de profielen Algemeen en Stil, 
houdt u  ingedrukt. Als u twee telefoonlijnen hebt 
(netwerkdienst), wordt met deze actie geschakeld tussen 
de twee lijnen.

• Als u de lijst met laatst gekozen nummers wilt openen, 
drukt u op .

• Houd  ingedrukt om spraakopdrachten te gebruiken.
• Houd  ingedrukt om de Web browser (netwerkdienst) 

te starten.

Toetsenbordvergrendeling
Als de toetsenblokkering is ingeschakeld, wordt  
weergegeven.

Druk op  en op  om de toetsen te vergrendelen.

U kunt de toetsen ontgrendelen door de schuiftoets met twee 
richtingen te openen of door achtereenvolgens op  en  
te drukken.

Als de toetsen zijn vergrendeld, worden deze ontgrendeld als de 
lenskap van de camera wordt opengeschoven.

Als u de toetsenblokvergrendeling automatisch wilt laten 
inschakelen na een bepaalde tijd of als de schuiftoets met 
twee richtingen wordt gesloten, drukt u op  en selecteert 
u Instrumenten > Instell. > Algemeen > Beveiliging > 
Telefoon en SIM-kaart.

Wanneer het toetsenslot is ingeschakeld, kunt u soms wel het 
geprogrammeerde alarmnummer kiezen.
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De (U)SIM-kaart en de batterij plaatsen
Een USIM-kaart is een uitgebreide versie van de SIM-kaart die 
wordt ondersteund door mobiele UMTS-telefoons.

Houd alle SIM-kaarten buiten bereik van kleine kinderen.

Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij 
verwijdert.

Raadpleeg de leverancier van uw SIM-kaart over beschikbaarheid en voor 
informatie over het gebruik van SIM-diensten. Dit kan de serviceprovider 
of een andere leverancier zijn.

1 Houd de achterkant van het apparaat naar u toe, druk de 
ontgrendeling in, schuif de cover naar voren en til deze 
omhoog.

2 Til de houder op vanaf het handvat om de 
(U)SIM-kaarthouder los te maken.

3 De (U)SIM-kaart plaatsen. Zorg ervoor dat het contactvlak 
van de kaart naar de connectoren van het apparaat wijst en 
dat de schuine hoek van de kaart naar de onderkant van het 
apparaat is gericht.

4 Sluit de houder en vergrendel deze op zijn plaats.

5 De batterij plaatsen.

6 Plaats de cover zo dat de vergrendelingen in de richting 
van de sleuven liggen en schuif de cover op zijn plaats.
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Het apparaat inschakelen
1 Houd  ingedrukt.
2 Als u wordt gevraagd om een 

(U)PIN-code of blokkeringscode, 
toetst u deze in en drukt u op . 
De fabrieksinstelling voor de 
blokkeringscode is 12345.

Uw apparaat heeft interne antennes.

 Opmerking: Zoals voor alle 
radiozendapparatuur geldt, dient onnodig 
contact met een antenne te worden 
vermeden wanneer de antenne in gebruik is. 
Bijvoorbeeld, vermijd contact met de antenne gedurende een 
telefoongesprek. Het aanraken van een zendende of ontvangende 
antenne kan een nadelige invloed hebben op de kwaliteit van de 
radiocommunicatie. Bovendien kan dit ervoor zorgen dat het 
apparaat meer stroom verbruikt dan anderszins noodzakelijk 
is en kan de levensduur van de batterij worden verkort.

1 Mobiele antenne
2 Bluetooth-technologie/

antenne voor WLAN
3 GPS-ontvanger

De batterij opladen
1 Sluit een compatibele lader 

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

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

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

Help
De Help-functie biedt instructies voor het gebruik van het 
apparaat. Deze functie is toegankelijk vanuit elke toepassing 
via Opties > Help.

Gebruikershandleiding
Voor andere belangrijke informatie over uw apparaat wordt 
u verwezen naar de gebruikershandleiding.

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