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1. Inleiding

Met het inklapbare Nokia draadloze toetsenbord kunt u op een comfortabele manier tekst vo
het volledige QWERTY-toetsenbord met een Bluetooth-verbinding om het maximale te halen
berichttoepassingen op uw compatibele mobiele telefoon. Schrijf tekstberichten en e-mails o
uw agenda-items; combineer productiviteit met stijl.

Het toetsenbord wordt geleverd met twee AAA-batterijen. Als u het toetsenbord wilt gebruik
compatibele telefoon, hebt u de toepassing Draadloos toetsenbord nodig. Als deze toepassing
uw telefoon is geïnstalleerd, kunt u de toepassing downloaden van www.nokia.com/support 
website van Nokia.

Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig voordat u het toetsenbord gebruikt. Lees ook de 
gebruikershandleiding van de telefoon, waarin u belangrijke veiligheids- en onderhoudsinform
Uw apparaat kan kleine onderdelen bevatten. Houd deze buiten het bereik van kleine kindere

■ Draadloze Bluetooth-technologie
Het draadloze toetsenbord is speciaal ontworpen voor compatibele Nokia-telefoons met de ge
van de 60-serie, die draadloze Bluetooth-technologie ondersteunt. Het toetsenbord biedt on
het Human Interface Device-profiel 1.0. (Een profiel is een serie Bluetooth-opdrachten die in d
gebruikt om het toetsenbord te besturen.)

Voor een Bluetooth-verbinding is het niet nodig dat de compatibele telefoon en het toetsenb
gezichtsveld liggen. Het is wel essentieel dat de apparaten niet meer dan 10 meter van elkaar
Verbindingen kunnen worden beïnvloed door interferentie van obstakels, zoals muren, of van
elektronische apparaten.

Het draadloze toetsenbord is compatibel met en voldoet aan Bluetooth-specificatie 1.1. De in
tussen het toetsenbord en andere voor Bluetooth geschikte producten wordt echter niet gega
deze afhankelijk is van de compatibiliteit. Neem contact op met de leverancier voor informat
compatibiliteit van het toetsenbord met andere voor Bluetooth geschikte producten.
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2. Aan de slag

Op sommige plaatsen gelden beperkingen voor het gebruik van Bluetooth-technologie. Raad
autoriteiten of serviceprovider voor meer informatie.

■ Overzicht
Het toetsenbord bestaat uit de volgende onderdelen, zoals wordt weergegeven in afbeelding 

Met de knop Openen (1) opent u het toetsenbord.

Uitschuifbare telefoonhouder (2)

Klepje van het batterijenvak (3)

Indicatorlampjes (4). Als het groene indicatorlampje  brandt, kunt u de tekens die in het g
toetsen staan, invoeren. Het blauwe indicatorlampje  geeft de status van de Bluetooth-ve
Het indicatorlampje  knippert rood als het energieniveau van de batterij laag is en groen al
is ingeschakeld.
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Met de aan/uit-toets (5) schakelt u het toetsenbord in of uit.

Fn-toets (6). Zie Tekst invoeren op pagina 12.

Shift-toetsen (7). Zie Tekst invoeren op pagina 12.

Met de Caps lock-toets (8) schakelt u tussen hoofdletters en kleine letters.

Tab/Esc-toets (9). Raadpleeg de instructies voor uw tekstbewerkingstoepassing.

Met de Backspace-toets (10) verwijdert u een teken links van de cursor.

Met de Enter-toets (11) voegt u een nieuwe regel toe (als u tekst schrijft) of selecteert u in s
een functie.

Met de Del-toets (12) verwijdert een teken rechts van de cursor.

Ctrl- en Alt-toets (13). Raadpleeg de instructies voor uw tekstbewerkingstoepassing. U open
van de compatibele telefoon door te drukken op de toets Del terwijl u de toetsen Ctrl en Alt i

Met de Alt Gr-toets (14) opent u een lijst met speciale tekens.

Met de Spatiebalk (15) voegt u een spatie in.

De Selectietoetsen (16) hebben dezelfde functie als de selectietoetsen op de compatibele te

De pijltoetsen (17) hebben dezelfde functies als de bladertoetsen op de compatibele telefoon

Met de Menu-toets  (18) opent u het hoofdmenu van de compatibele telefoon.

Met de Messaging-toets  (19) opent u de berichtentoepassing op de compatibele telefoo

Voordat u het toetsenbord kunt gebruiken, moet u:

• De batterijen plaatsen. Zie pagina 7.

• Als de toepassing Draadloos toetsenbord nog niet op uw telefoon is geïnstalleerd, kunt u d
downloaden van www.nokia.com/support of uw lokale website van Nokia. Zie pagina 8. M
de toepassing Draadloos toetsenbord met de telefoon geleverd, maar is de toepassing er n
geïnstalleerd.
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• Stem het toetsenbord af op een compatibele telefoon. Zie pagina 8.

• De telefoon in de houder plaatsen, als u dit wilt. Zie pagina 11.

■ De batterijen plaatsen en gebruiken
Het draadloze toetsenbord is bedoeld voor gebruik met standaard AAA-batterijen.

Open het battijerenvak van het toetsenbord door het klepje van het toetsenbord af te schuive
batterijen in het vak. De correcte plaatsing van de batterijen wordt aangegeven in het vak. Sl
het klepje naar het toetsenbord toe te schuiven.

Levensduur batterijen
De levensduur van de batterijen is maximaal 50 uur. De levensduur van de batterijen is afhan
type batterij. Het toetsenbord wordt automatisch uitgeschakeld wanneer het wordt opgeklap
het 10 minuten niet wordt gebruikt).

Batterij-indicator
Als de batterijen bijna leeg zijn, knippert het rode indicatorlampje  elke 3 seconden. Als de
zijn, knippert het rode indicatorlampje  elke seconde. Vervang dan de batterijen.

■ Het toetsenbord openen
U opent het toetsenbord door de knop Openen in de richting van de tekst Nokia 
te duwen en het toetsenbord daarna uit te klappen (afbeelding 2).
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■ Het toetsenbord in- en uitschakelen
U schakelt het toetsenbord in door de aan/uit-knop ongeveer 2 seconden ingedrukt te houde
indicatorlampje  wordt 1 seconde verlicht. Dit indicatorlampje en het blauwe indicatorlam
snel totdat het toetsenbord is afgestemd op de compatibele telefoon (binnen 5 minuten). Zod
op elkaar zijn afgestemd, gaat het groene indicatorlampje  langzamer knipperen. Als u het
binnen 10 minuten gebruikt, wordt het automatisch uitgeschakeld.

U schakelt het toetsenbord uit door het te sluiten of de aan/uit-toets 2 seconden ingedrukt te
indicatorlampje  knippert 1 seconde en daarna wordt het toetsenbord uitgeschakeld.

■ De toepassing installeren
Als u het toetsenbord wilt gebruiken met een compatibele telefoon, hebt u de toepassing Dra
toetsenbord nodig. Als de toepassing Draadloos toetsenbord nog niet op uw telefoon is geïns
u de toepassing downloaden van www.nokia.com/support of uw lokale website van Nokia. M
toepassing Draadloos toetsenbord met de telefoon geleverd, maar is de toepassing er nog nie

U installeert de toepassing Draadloos toetsenbord door de toepassing Tb installeren te opene
hoofdmenu van de telefoon.

Als u tijdens de installatie moet aangeven waar de toepassing Draadloos toetsenbord moet w
geïnstalleerd, selecteert u het telefoongeheugen of de geheugenkaart.

Als u meerdere geheugenkaarten gebruikt voor de telefoon, selecteert u het telefoongeheuge
gebruikershandleiding van de compatibele telefoon voor meer informatie.

■ Het toetsenbord afstemmen op een compatibele telefoon
1. Schakel de telefoon in als deze was uitgeschakeld.

2. Ga naar het Bluetooth-menu van de telefoon en controleer of de Bluetooth-functie is ing

3. Schakel het toetsenbord in.
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4. Start de toepassing Draadloos toetsenbord, druk op Opties en selecteer Toetsenb. zoeken o
te laten zoeken naar Bluetooth-apparaten.

5. Selecteer het toetsenbord uit de lijst.

6. U stemt het toetsenbord af op de telefoon door een Bluetooth-wachtwoord naar keuze in
(1 tot 9 cijfers) op de telefoon. Voer hetzelfde wachtwoord binnen 30 seconden in op het 
en druk op Enter op het toetsenbord. U hoeft het wachtwoord niet te noteren, omdat u ee
wachtwoord kunt gebruiken als u het toetsenbord opnieuw op de telefoon moet afstemm

U hoeft de Fn-toets niet in te drukken voordat u de cijfers van het Bluetooth-wachtwoord

7. Als u wordt gevraagd om een toetsenbordindeling, kiest u deze uit een lijst op de telefoon

8. Wacht tot de naam van het toetsenbord (SU-8W) wordt weergegeven, de status verander
en het groene indicatorlampje  van het toetsenbord langzaam knippert.

Als dit het geval is, is het toetsenbord verbonden met de telefoon en klaar voor gebruik. Ra
Het toetsenbord gebruiken op pagina 11 voor meer informatie.

De toepassing Draadloos toetsenbord moet actief blijven als u het toetsenbord wilt gebruiken
compatibele telefoon. U start een andere toepassing zonder de toepassing Draadloos toetsen
door te drukken op de menutoets van de telefoon en de gewenste toepassing te selecteren.

Kijk in de Help-functie voor meer informatie over het gebruik van de toepassing Draadloos to
in deze toepassing bijvoorbeeld de toepassing Draadloos toetsenbord automatisch laten start
telefoon inschakelt.

De verbinding met het toetsenbord verbreken
U kunt de verbinding tussen het toetsenbord en de compatibele telefoon verbreken als u bijvo
Bluetooth-apparaat met de telefoon wilt gebruiken.
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De verbinding met het toetsenbord kan op de volgende manieren worden verbroken:

• Schakel het toetsenbord uit, gebruik het gedurende 10  minuten niet of klap het op.

• Verbreek de verbinding met het toetsenbord in de toepassing Draadloos toetsenbord: druk
selecteer Bluetooth verbr..

• De toepassing Draadloos toetsenbord afsluiten: druk op Opties en selecteer Afsluiten.

• Plaats het toetsenbord op een afstand van meer dan 10 meter van de compatibele telefoo

De verbinding met het toetsenbord wordt ook verbroken als de batterijen bijna leeg zijn.

U hoeft de afstemming tussen het toetsenbord en de telefoon niet te verwijderen om de verb
toetsenbord te verbreken. Als u een afgestemd toetsenbord opnieuw verbindt, wordt er niet g
wachtwoord.

Het afgestemde toetsenbord verbinden
Als de Bluetooth-functie is ingeschakeld en de toepassing Draadloos toetsenbord is ingescha
verbinding tussen het toetsenbord en de compatibele telefoon door het toetsenbord in te sch
beginnen met typen of door de verbinding in de toepassing Draadloos toetsenbord in te schak

Als u de verbinding automatisch tot stand wilt brengen door het toetsenbord in te schakelen,
zijn ingesteld op ontvangst van Bluetooth-verbindingsverzoeken zonder uw toestemming. Di
in de toepassing Draadloos toetsenbord.

■ Problemen oplossen
Als u geen verbinding kunt maken tussen het toetsenbord en de compatibele telefoon, doet u

• Controleer of het toetsenbord is ingeschakeld en afgestemd op de telefoon.

• Controleer of de Bluetooth-functie is ingeschakeld op de telefoon.

• Controleer of de toepassing Draadloos toetsenbord wordt uitgevoerd op de telefoon.

• Controleer of er geen ander apparaat een Bluetooth-verbinding heeft met de telefoon.
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3. Het toetsenbord gebruiken

■ De telefoon op de houder plaatsen
Het toetsenbord is voorzien van een uitschuifbare houder waarop u de compatibele telefoon 
terwijl u het toetsenbord gebruikt.

Raadpleeg afbeelding 3 om te zien hoe u de houder uit het toetsenbord schuift. 

U kunt de houder gebruiken terwijl deze vastzit aan het toetsenbord of naast het toetsenbord
de telefoon in de houder en kantel de telefoon in een gemakkelijke kijkpositie.

Als u het toetsenbord niet meer gebruikt, tilt u de telefoon uit de houder en schuift u de houd
het toetsenbord.
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■ Tekst invoeren
Plaats het toetsenbord voor gebruik op een vlakke ondergrond. U kunt tekst met het toetsenb
op de toets  van het toetsenbord te drukken. U kunt ook op de menutoets van de compatib
drukken om de toepassing Draadloos toetsenbord te starten en de toepassing die u wilt gebru
e-mailtoepassing) te starten. U start de berichtentoepassing op de telefoon door op de toets 
toetsenbord te drukken.

U moet de toepassing Draadloos toetsenbord actief houden om het toetsenbord met de comp
te gebruiken.

De zwartgedrukte tekens op het toetsenbord gebruiken
U typt een kleine letter of een speciaal teken dat op het onderste gedeelte van een toets is afg
drukken een letter- of tekentoets.

U typt een hoofdletter of een speciaal teken dat op het bovenste gedeelte van een toets staat 
Shift-toets ingedrukt te houden en op een letter- of tekentoets te drukken. U typt meerdere h
elkaar door te drukken op de Caps lock-toets en daarna op de gewenste lettertoetsen.

Als er twee tekens naast elkaar op een toets staan, typt u het rechterteken als volgt: houd de 
ingedrukt en druk op een letter- of tekentoets.

De groene tekens op de toetsen typen
U typt een cijfer of ander teken aan de linkerkant van een toets door te drukken op de Fn-toe
indicatorlampje  gaat branden) en vervolgens op de gewenste toets te drukken.

U typt een teken aan de rechterkant van een toets door te drukken op de Fn-toets, vervolgens
ingedrukt te houden en de gewenste toets in te drukken.

U typt letters of andere zwartgedrukte tekens op toetsen waarop ook groene tekens staan, do
of het indicatorlampje  is uitgeschakeld en de gewenste toets in te drukken.
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Letters met accenten typen
U typt een letter met een accent door te drukken op de accenttoets (het accent wordt niet we
vervolgens op de gewenste lettertoets.

Een lijst met speciale tekens openen
U opent een lijst met speciale tekens door te drukken op de AltGr-toets. De lijst wordt weerge
toets loslaat. Selecteer een teken uit de lijst.

■ Het toetsenbord gebruiken met meerdere afgestemde en compatib
Het toetsenbord kan worden afgestemd op maximaal vijf compatibele telefoons, maar kan m
telefoon tegelijk zijn verbonden.

De telefoon die het laatst is afgestemd op het toetsenbord wordt de laatstgebruikte telefoon

Als het toetsenbord binnen een afstand van 10 meter van meerdere afgestemde telefoons wo
probeert het binnen één seconde verbinding te maken met de laatstgebruikte telefoon en daa
de andere vier telefoons die recentelijk zijn afgestemd op de telefoon. Als er binnen deze tijd 
wordt gemaakt, kunt u binnen de volgende 5 minuten op elke toets van het toetsenbord (beh
toets) drukken om verbinding te maken met de afgestemde telefoon.

Als u het toetsenbord wilt gebruiken met een compatibele telefoon die niet behoort tot de vij
telefoons, maakt u de verbinding in de toepassing Draadloos toetsenbord.

■ De standaardinstellingen van het toetsenbord herstellen
U kunt de standaardinstellingen van het toetsenbord herstellen (bijvoorbeeld om alle afstemm
te verwijderen). 

U herstelt de standaardinstellingen van het toetsenbord door de toetsen  en  10 secon
te houden. Nadat de standaardinstellingen van het toetsenbord zijn hersteld, wisselen de ind
en  (groen) elkaar gedurende 3 seconden af.
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4. Informatie over de batterij

Het apparaat werkt op twee vervangbare AAA-batterijen.

■ De batterijen gebruiken
Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met LR03-batterijen. Het gebruik van alle andere types kan de goed
doen vervallen en kan gevaarlijk zijn. Schakel het apparaat altijd uit voordat u batterijen verwijdert. Verw
batterijen altijd tegelijk. Gebruik geen batterijen van verschillende typen of merken door elkaar. Beide ba
even oud zijn. Let bij het plaatsen van de batterijen op de juiste richting van de plus- en minpool.

Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontla

Gebruik de batterijen alleen voor het doel waarvoor deze bestemd zijn. Gebruik nooit een beschadigde ba
batterijen kunnen lekken of exploderen en zo persoonlijk letsel veroorzaken. Houd batterijen altijd buiten
kleine kinderen. Voorkom het inslikken van een batterij. Gebeurt dat toch, waarschuw dan onmiddellijk e

Probeer de batterijen niet opnieuw te laden, tenzij de fabrikant van de batterijen aangeeft dat de batteri

Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt in de batterij. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een met
een munt, paperclip of pen direct contact maakt met de positieve (+) en negatieve (-) poolklemmen van 
poolklemmen zien eruit als metalen strips.) Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij
hebt. Kortsluiting van de poolklemmen kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waar
aangesloten.

De capaciteit en de levensduur van batterijen nemen af wanneer u deze op hete of koude plaatsen bewaa
afgesloten auto in de zomer of in winterse omstandigheden). De batterijprestaties zijn beduidend minde
onder het vriespunt.

Gooi batterijen nooit in vuur! Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever ba
mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.
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Verzorging en onderhoud

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

• Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen min
corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Als het apparaat toch nat wordt, verwijdert u de
het apparaat volledig drogen voordat u de batterijen terugplaatst.

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

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

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

• Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in deze handleiding wordt voorg

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

• Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat s

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

Alle bovenstaande tips gelden voor het apparaat en alle toebehoren. Neem contact op met het dichtstbij
servicepunt als het apparaat niet goed werkt.
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