
s berupaya memperbaiki 
tu, Philips berhak mengubah 
i atau menariknya setiap saat 
Philips menyediakan panduan 

nya” dan, terkecuali ditentukan 
laku, Philips tidak dikenakan 
kesalahan, penghilangan atau 

n yang tertera dalam panduan 
k yang diuraikan.Perangkat ini 
ngan GSM/GPRS.  

Tekan terus .  

Masukkan nomor telepon dan 
tekan  untuk menyimpan.

Masukkan nomor telepon dan 
tekan  untuk memanggil.

Masukkan nomor telepon 
dalam mode siaga atau pilih 
nomor dari buku telepon, tekan 
terus  untuk menambahkan 
prefiks IP kemudian memanggil 
nomornya.
Kenali telepon Anda Philips terus-meneru
produknya. Karena i
panduan pengguna in
tanpa pemberitahuan. 
pengguna ini “apa ada
oleh hukum yang ber
tanggung jawab atas 
penyimpangan apa pu
pengguna ini dan produ
harus terhubung ke jari

Cara�

Mengakhiri 
dan tombol 

on/offTombol

Layar

Tombol 
sentuh kanan

Tombol 
panggil dan 
jawab

Tombol 
navigasi (1)

Tombol 
sentuh Kiri

Tombol 
konfirmasi Mengisi/jack 

headset dan 
konektor USB

Tombol 
kamera

Speaker

Slot kartu 
memori

Belakang telepon:lensa kamera
(1) Tombol navigasi akan dikemukakan dalam buku petunjuk
dengan tanda-tanda berikut: / / / .

Menghidupkan/
Mematikan telepon

Menyimpan Nomor 
di dalam Buku 
Telepon

Melakukan 
panggilan

Membuat  
panggilan IP
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gakses menu yang bersangkutan atau 
kembali ke layar siaga.

ntuh kiri/kanan

  untuk melakukan fungsi yang 
agian bawah layar.

tuk mengakses menu dalam mode 
 Anda dapat mengakses menu fungsi 

e Menu, kursor menunjuk ke Olah-
pat menggunakan tombol navigasi 
etiap menu dan menekan  atau 
ol angka di seberangnya secara 
 mengakses menu yang dipilih. 
  untuk langsung masuk ke 

Layanan Multimedia

Olah-Pesan Pengaturan

Kontak Profil
Peristiwa

Beberapa peristiwa dapat mengubah layar siaga 
(panggilan tidak terjawab, pesan baru, dsb.) Tekan 

 untuk men
tekan  untuk 

Tombol se

Tekan  dan
ditampilkan di b

Menu

Tekan  un
siaga, kemudian
berikut ini:

Setelah masuk k
pesan, Anda da
untuk melihat s
menekan tomb
langsung untuk
Misalnya, tekan
Permainan.

Menjawab 
panggilan

Tekan apabila telepon Anda 
berdering.

Menolak panggilan Tekan apabila telepon Anda 
berdering.

Mengakhiri 
panggilan

Tekan .

Menyesuaikan 
volume percakapan

Tekan   sewaktu 
panggilan berlangsung.

Tukar ke  
mode diam

Tekan terus  dalam mode 
siaga.

Mengunci keypad Flip tertutup dalam mode 
apapun.

Mengaktifkan 
keypad

Flip buka dalam mode apapun 
atau tekan  dan .

Mengakses Daf. Pgln Tekan  dalam mode siaga.

Mengakses Kamera Tekan  dalam mode siaga.

Cepat kembali  
ke siaga 

Tekan .

Game

Log Pgln

Alat bantu
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Persiapan Awal

IM di dalam slotnya dengan 
enghadap ke arah telepon.

ai ke dalam slotnya, kemudian 
suk ke dalam tempatnya.
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1 � Persiapan Awal

Baca petunjuk keselamatan dalam bagian "Kewaspadaan" 
sebelum menggunakan telepon.

Sebelum menggunakan telepon, Anda harus 
menyisipkan kartu SIM yang sah, yang disediakan 
oleh operator Anda atau pengecer. Kartu ini berisi 
rincian layanan dan memori untuk menyimpan 
nomor telepon dan pesan Anda.

Menyisipkan kartu SIM dan baterai
1. Pastikan telepon sudah dimatikan.
2. Tekan penutup bagian belakang kemudian geser 

ke bawah untuk melepaskannya.

3.  Angkat baterai seperti berikut.

4. Taruh kartu S
konektor yang m

5. Masukkan bater
tekan hingga ma
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terai
diberdayakan oleh baterai isi ulang. 
ah diisi sebagian dan ada alarm yang 
kan Anda bila tingkat baterai sudah 
rai kosong, indikator simbol baterai 
mbali setelah baterai diisi selama 2 

ort kabel USB ke soket di bagian 
pengisi daya (disediakan bersama 
alam kemasan).
erai dan penutupnya dipasang ke 
lokkan pengisi daya baterai ke 
n masukkan satu ujungnya ke dalam 
gian bawah telepon. Periksa bahwa 
 pada konektor menghadap ke arah 
lanjutnya, colokkan ujung pengisi 
a lagi ke soket listrik AC (arus bolak-
mudah dijangkau.

dari kerusakan pada telepon, jangan 
gilan telepon atau mengirim SMS 
sedang mengisi!
Persiapan Awal

6. Tutup kembali penutup baterai dengan 
menyorongnya ke bawah hingga berhenti dan 
masuk di dalam slotnya.

Menghidupkan/mematikan telepon
Tekan terus  sampai animasi daya hidup/mati 
ditunjukkan di layar.
Bila dihidupkan pada telepon, telepon mungkin akan 
mengingatkan Anda untuk memasukkan kode PIN. 
Kode PIN sudah ditentukan sebelumnya dan 
disediakan oleh operator Anda atau pengecer. Untuk 
mempersonalisasikan kode PIN, lihat “Ubah Sandi”. 

Jika Anda salah memasukkan kode PIN sebanyak tiga 
kali, kartu SIM Anda diblokir. Untuk membukanya, 
Anda harus minta kode PUK dari operator Anda.

Mengisi ba
Telepon Anda 
Baterai baru sud
akan mengingat
lemah. Jika bate
akan muncul ke
atau 3 menit.
1. Colokkan p

alas-induk 
telepon di d

2. Setelah bat
telepon, co
konektor da
soket di ba
tanda panah
telepon. Se
daya satuny
balik) yang 

Untuk menghin
membuat pang
sewaktu baterai 



Persiapan Awal

Menginstal/Mengeluarkan kartu 

luarkan dahulu steker yang 
lot. 
ontak emas kartu menghadap ke 
isipkan ke dalam slotnya.

eluarkan kartu, sorong kartu ke 
n hati-hati, dan setelah itu kartu 
ara otomatis.
6

3. Simbol baterai menunjukkan status pengisian. 
4. Setelah baterai terisi penuh, Anda dapat 

mencabut pengisi daya dengan melepaskan 
colokannya.

Meskipun steker pengisi daya baterai terpasang ke 
ponsel setelah baterai terisi penuh, tidak akan 
merusak baterainya.

memori
1. Putar dan ke

terpasang pada s
2. Periksa apakah k

atas, kemudian s

3. Jika ingin meng
dalam slot denga
akan muncul sec



7

uku telepon SIM, kemudian tekan 
r nomornya.
ari log panggilan
, tekan  untuk mengakses daftar 

mor dan tekan  untuk memutar 

ggilan IP
ntung pada kepelangganan dan 
Hubungi operator Anda untuk 

ameter konfigurasi.

ukan panggilan IP setelah mengatur 
ngaktifkan fungsi.
 siaga, masukkan nomor telepon, 
tuk memperbaiki kesalahan.
 untuk menambahkan prefiks IP 

 nomornya.
tuk mengakhiri panggilan.

nggilan darurat
adalah nomor layanan darurat di 
ah Anda setempat. Anda dapat 
rnya meskipun Anda belum 
 SIM atau memasukkan PIN Anda.
ipkan
, langsung masukkan nomor darurat, 

 untuk menyambungkannya.
Fitur-fitur utama

2 � Fitur-fitur utama
Melakukan panggilan

Melakukan panggilan dalam mode siaga
1. Dalam mode siaga, masukkan nomor telepon, 

tekan  untuk memperbaiki kesalahan.
2. Tekan  untuk memutar nomor.
3. Tekan  untuk mengakhiri panggilan.

Untuk panggilan internasional, tekan * dua kali 
dengan cepat untuk memasukkan simbol "+" sebagai 
awalan internasional. 

Melakukan panggilan dari buku telepon
1. Dalam mode siaga, tekan  untuk mengakses 

daftar. 
2. Tekan  atau  untuk memilih kontak dalam 

daftar, kemudian tekan  untuk memutar 
nomornya (Untuk informasi lebih lanjut, lihat 
"Buku Telepon").

Panggil cepat
Panggil cepat dari buku telepon SIM
Jika Anda tahu nomor seri penelepon Anda 
(misalnya:5) dalam buku telepon SIM, Anda dapat 
menekan 5# secara langsung dalam mode siaga untuk 
menunjukkan nama yang bersangkutan, yang 

tersimpan dalam b
 untuk memuta

Panggil cepat d
Dalam mode siaga
Log Pgln. Pilih no
nomornya.

Membuat pan
Fungsi ini berga
jaringan Anda. 
mendapatkan par

Anda dapat melak
nomor IP dan me
1. Dalam mode

tekan   un
2. Tekan terus 

dan memutar
3. Tekan  un

Melakukan pa
Nomor darurat 
negara atau daer
memutar nomo
menyisipkan kartu
Kartu SIM disis
Dalam mode siaga
kemudian tekan 



Fitur-fitur utama

Tanpa kartu SIM dan keselamatan Anda, pastikan 
dari telinga Anda ketika 

n handsfree, terutama apabila 

lan: tekan . Jika Anda sudah 
'alihan Pgln, panggilan akan 
or lain atau ke voice mail (surat 

n: tekan .

u panggilan 

berlangsung, tekan  Opsi
ihan berikut.

ku telepon.

ti)
mute agar penelepon tidak dapat 
nda atau bunyikan (unmute) 
ute aktif.

percakapan sewaktu panggilan 
erekam Suara dan tekan  
8

Hidupkan telepon Anda, dan layar menunjukkan 
"Sisipkan SIM", tekan  SOS untuk 
menyambungkan panggilan darurat.

Di Eropa, nomor darurat yang standar adalah 112, 
di Inggris, 999.

Menjawab dan mengakhiri panggilan
Jika Anda memberlakukan fungsi ID penelepon, 
nomor penelepon akan ditampilkan sewaktu 
menerima panggilan. Jika nomor itu sudah disimpan 
dalam buku telepon, maka nama yang bersangkutan 
ditampilkan, bukan nomornya.
1. Menjawab panggilan: tekan . Sewaktu 

panggilan berlangsung, tekan  H-Free untuk 
mengaktifkan handsfree. Untuk membatalkan 
handsfree, Anda dapat menekan lagi  H-Held
untuk menonaktifkannya.

Jika Anda mengaktifkan "Jwb Cepat" untuk 
menjawab, tekan tombol apa saja (kecuali  dan 

) untuk menjawab panggilan; Jika Anda sudah 
mengaktifkan "Jwb Tutup" untuk menjawab, buka 
flip untuk menjawab panggilan.

Untuk kenyamanan 
telepon dijauhkan 
melakukan panggila
menambah volume.

2. Menolak panggi
mengaktifkan P
dialihkan ke nom
suara).

3. Menutup telepo

Pilihan sewakt
berlangsung
Sewaktu panggilan 
untuk mengakses pil

Buku Telepon
Untuk mengakses bu

Mute (Hidup/Ma
Anda dapat memilih 
mendengar suara A
mikrofon bila fitur m

Perekam Suara
Untuk merekam 
berlangsung, pilih P
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r yang kedua dipanggil. Selanjutnya 
ekan  untuk mengakses pilihan 

 bergantian di antara panggilan.
ntuk menghadirkan penelepon baru 
nggilan konferensi.
anggilan kedua
enjawab panggilan kedua sewaktu 
erlangsung. Bila menerima panggilan 
mengeluarkan bunyi peringatan bip 
ampilkan informasi panggilan itu. 
 dapat:

ntuk menjawab panggilan masuk 
ng kedua (sewaktu panggilan yang 

ertama ditunda). Kemudian tekan 
, and select:

Tukar untuk bergantian di antara 
panggilan.
Konferensi untuk menghadirkan 
penelepon baru ke dalam panggilan 
konferensi.

ntuk menolak panggilan.

engakhiri panggilan aktif kemudian 
enjawab panggilan masuk.
Fitur-fitur utama

Sewaktu merekam, Anda dapat menekan  jeda/Lanj. 
Untuk menghentikan perekaman, tekan , masukkan 
nama file dan tekan  untuk menyimpan.

Di kebanyakan negara, merekam percakapan telepon 
dikenakan peraturan hukum. Kami sarankan agar 
Anda memberitahu pemanggil jika Anda bermaksud 
merekam percakapan dan hanya melakukannya jika 
mereka setuju.

Pilihan lainnya sewaktu panggilan 
berlangsung
Sewaktu panggilan berlangsung, tekan  Opsi
untuk masuk ke menu lainnya untuk melihat atau 
mengedit pesan dan sebagainya.

Menangani beberapa panggilan
Mampu menangani dua atau beberapa panggilan 
sekaligus dan melakukan panggilan konferensi.

Fungsi ini bergantung pada operator dan 
kepelangganan Anda.

Melakukan panggilan kedua
Anda dapat melakukan panggilan kedua sewaktu 
panggilan aktif sedang berlangsung atau jika ada 
panggilan yang ditunda. Panggilan pertama ditunda 

sementara nomo
Anda dapat men
berikut ini:
• Tukar untuk
• Konferensi u

ke dalam pa
Menjawab p
Anda dapat m
panggilan aktif b
kedua, telepon 
dan layar men
Kemudian Anda

Tekan U
ya
p

•

•

Tekan U

Tekan M
m



Fitur-fitur utama

Cara menggunakan memori
 kartu memori ke dalam slot, 
a memori:

n telepon dengan komputer, 
li oleh PC. 

pon dengan PC melalui kabel 

C ke telepon atau edit file yang 
 melalui PC.

enali oleh PC, namun tergantung 
da dimatikan atau tidak, dan 
erti yang diuraikan di atas.
10

Untuk menerima panggilan kedua, Anda harus sudah 
menonaktifkan P'alihan Pgln dan mengaktifkan Pgln 
Tunggu.

Kunci/Aktifkan keypad
Untuk mengunci keypad, Anda dapat menutup flip 
dalam mode apa saja.
Untuk mengaktifkan keypad, Anda dapat membuka 
flip dalam mode apa saja atau menekan  dan .

Aktifkan mode diam

Untuk mengaktifkan mode diam, tekan terus  
sampai pesan "Diam Diaktifkan" dan ikon  
ditunjukkan di layar.
Untuk menonaktifkan mode diam, tekan terus  
lagi sampai pesan saran ditunjukkan di layar dan ikon 

 hilang.

Setelah menyisipkan
Anda mempunyai du

Memori telepon

Bila menghubungka
memori akan dikena

1. Hubungkan tele
USB.

2. Salin file dari P
ada pada telepon

Kartu memori
Memori ini dapat dik
apakah telepon An
pengoperasiannya sep

Tekan Untuk membuka daftar pilihan. Anda 
dapat memilih Putus untuk menyudahi 
panggilan yang sekarang aktif, kemudian 
menjawab panggilan masuk.
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art ABC/abc
e edit cerdas untuk pesan yang 
amus lengkap. Anda dapat 
ks lebih cepat melalui metode 
Tekan  sampai "eZi ABC" atau 
ul di layar. Tekan hanya sekali 

rkaitan dengan setiap huruf yang 
 mengeja kata: masukan tekanan 
is dan kata yang disarankan 

 layar edit. Jika tersedia beberapa 
bol yang digunakan, Anda dapat 

u  untuk memilih dari kamus 
C/abc (lihat contoh di bawah).
kan kata "home":
l 4, 6, 6, 3 secara berurutan. 
pilkan kata pertama dalam daftar: 

tuk bergulir lalu pilih home.
ntuk mengkonfirmasi kata home.

ltitap ABC/abc
metode masukan multitap, tekan 
C" atau "abc" muncul di layar. 
merlukan beberapa kali tekanan 
Entri teks atau nomor

3 � Entri teks atau nomor
Anda dapat memilih metode masukan untuk 
memasukan kata, simbol dan nomor dalam bahasa 
Inggris. Ikon yang muncul pada layar menunjukkan 
mode teks yang aktif.

Tekan  untuk beralih ke metode masukan yang 
menampilkan antarmuka edit.

Tombol fungsi
Abjad dan simbol ditampilkan oleh setiap tombol 
seperti berikut:

Masukan Sm
Ini adalah mod
menyertakan k
memasukkan te
masukan cerdas. 
"eZi abc" munc
tombol yang be
diperlukan untuk
tombol dianalis
ditampilkan dalam
kata menurut tom
menekan  ata
built-in Smart AB
Contoh: masuk
1. Tekan tombo

Layar menam
good.

2. Tekan   un
3. Tekan  u

Masukan Mu
Untuk memilih 

 sampai "AB
Metode ini me

Untuk menghapus karakter atau mengakhiri 
mode edit.

Untuk mengkonfirmasi masukan atau 
memasuki menu pilihan.

 

 

Untuk memindahkan kursor, pilih huruf, 
kata atau simbol dari daftar.

Untuk kembali ke mode siaga.

Untuk masuk ke daftar simbol.

Untuk menukar metode masukan.



Entri teks atau nomor

tombol untuk mencapai karakter yang dikehendaki. 

a
 Anda dapat menekan tombol 
emasukkan nomor.

 tampilan karakter

  ’  @ : # $ /  _  ( ) 1
12

Misalnya, huruf "h" adalah huruf kedua pada tombol 
angka 4, jadi Anda haurs menekannya dua kali untuk 
memasukkan "h". Jika dua huruf dalam urutan 
terdapat pada tombol yang sama, tunggulan beberapa 
detik sampai kursor muncul.

Anda dapat menekan tombol 0 untuk menyisipkan 
spasi dalam masukan multitap ABC/abc.

Contoh: masukkan kata "HOME":
Silakan tekan tombol 4, 4 (GHI) 6, 6, 6 (MNO), 6 
(MNO), 3, 3 (DEF). 

Huruf, angka dan simbol terletak pada setiap tombol 
seperti ditunjukkan di tabel bawah:

Masukan angk
Dengan metode ini
yang sesuai untuk m

Tombol Urutan

 1 .  , -  ?  !

 2 a b c 2

 3 d e f 3

 4 g h i 4

 5 j k l 5

 6 m n o 6

 7 p q r s 7

 8 t u v 8

 9 w x y z 9

 0 spasi 0  
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4 � Game
Game
Telepon ini dibekali dengan beberapa game untuk Anda.
Pilih salah satu game, kemudian tekan  untuk 
mengakses pilihan berikut:

Pengaturan game
Dengan menu ini Anda dapat menghidupkan atau 
mematikan audio dan efek getaran game.

Lanjutkan Melanjutkan permainan game terakhir.

Menu tidak ditampilkan sampai Anda 
menekan ,  atau  sewaktu 
bermain.

Mulai Game Masukkan mode game dan jalankan 
game.

Nilai Terbaik Menit skor terbaik Anda.

Bantuan 
Game

Rincian peraturan untuk memainkan 
game ini.



Layanan

Bookmark
pan URL sebagai bookmark 

 Pilih bookmark dan tekan 
es pilihan berikut:

u
da dapat menampilkan situs web 
jungi baru-baru ini.
t

at web dan mengkonfirmasi 

anan
Anda dapat melihat informasi 
nda terima baru-baru ini.

engakses halaman web dari 
okmark yang dipilih.

engedit bookmark yang dipilih.

engirim bookmark yang dipilih.

enghapus bookmark yang 
ilih.

enghapus semua bookmark.

asukkan judul dan URL untuk 
mbuat bookmark baru.
14

5 � Layanan
STK

Jia kartu SIM yang Anda sisipkan memiliki fungsi 
STK, menu STK akan ditampilkan. Tentukan pilihan 
layanan yang bersangkutan dan tekan  untuk 
mengakses fungsi.

Item fungsi menu ini bergantung pada kepelanggan 
atau operator Anda. Tanyakanlah kepada operator 
Anda untuk hal-hal spesifik.

WAP

Anda dapat menggunakan WAP untuk browse situs 
WAP di telepon Anda.
Sebelum menggunakannya untuk pertama kali, Anda 
harus mengatur konfigurasi WAP.
Homepage
Anda dapat menyimpan homepage untuk setiap 
mode akses. Bila Anda mengakses internet dengan 
browser WAP, homepage dari mode akses yang sudah 
Anda pilih akan ditampilkan pertama.

Anda dapat menyim
dalam telepon Anda.
Opsi untuk mengaks

Halaman terbar
Dengan menu ini An
yang sudah Anda kun
Masukkan alama
Memasukkan alam
koneksi ke situs web.
Kotak masuk lay
Dengan menu ini 
layanan yang sudah A

Ke M
bo

Edit M

Kirim M

Hapus M
dip

Hapus semua M

Tambah 
bookmark

M
me
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ta

ini Anda dapat mengatur informasi 
nformasi account yang ada sekarang 
produsen.

gatur: Nama Account, Nomor, Nama 
, Jenis Saluran, Kecepatan dan DNS.

ngatur: Nama Account, APN, Nama 
, Jenis Otorisasi.

Anda dapat mengaktifkan, 
menonaktifkan atau menghapus 
cache.

Anda dapat mengaktifkan atau 
menonaktifkan cookie dan 
menghapus cookie. Cookie adalah 
informasi yang dikirim ke browser 
Anda sewaktu Anda mengunjungi 
situs web.

Menampilkan daftar Sertifikat 
Terpercaya yang diinstal.
Layanan

Pengaturan
Dengan menu ini Anda dapat mengkonfigurasi 
pengaturan web untuk browsing web. Telepon Anda 
bisa jadi sudah dikonfigurasi sebelumnya dengan 
parameter pengaturan operator jaringan tertentu. Jika 
Anda pelanggan operator jaringan itu, Anda dapat 
mulai menggunakan browser Anda. Kalau tidak, 
Anda harus mengkonfigurasi kembali pengaturannya.

Jika operator jaringan Anda memodifikasi 
pengaturan WAP atau penyedia konten jaringan 
mengubah alamat WAP, ini akan mengakibatkan 
Anda tidak dapat menayangkan halaman Web. 
Mintalah informasi terbaru kepada mereka.

Account da

Dengan menu 
account Anda. I
disediakan oleh 
Data GSM
Anda dapat men
Pengguna, Sandi
GPRS
Anda dapat me
Pengguna, Sandi

Edit Profil Untuk membuat perubahan pada 
konfigurasi profil yang dipilih 
sekarang.

Opsi Browser Anda dapat mengkonfigurasi 
parameter browser, seperti 
mengatur Batas wkt dan 
mengaktifkan atau menonaktifkan 
fungsi Tunjukkan Gambar.

P'aturan Pesan 
Layanan

Anda dapat mengaktifkan atau 
menonaktifkan pengaturan pesan 
layanan.

Hapus Cache

Hapus Cookie

Sertifikat 
Terpercaya
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bar
 Anda lalu tekan  atau 
il gambar.
mbil gambar, layar tampilan 

Kemudian, tekan  untuk 
ambar, tekan  untuk 
ambar atau tekan  untuk 
ar sebagai MMS lalu masuk ke 
t MMS.

Untuk kembali ke layar sebelumnya

emilih Pengaturan Efek

engatur Imbangan Putih

engatur Waktu Tunda

engaktifkan / menonaktifkan 
ambung

engatur Mode Pemotretan

engatur Mutu Gbr

engatur Ukr. Gambar
16

6 � Multimedia
Kamera

Telepon Anda dilengkapi kamera digital built-in. 
Anda dapat mengambil gambar, menyimpannya di 
telepon Anda atau mentransfer ke PC melalui saluran 
kabel, menggunakannya sebagai wallpaper atau 
mengirimkannya ke teman Anda melalui MMS. 
Mengaktifkan kamera
Tekan  dalam mode siaga atau pilih Kamera dan 
tekan  untuk mengaktifkan kamera. 
Setelah kamera diaktifkan, layar pratinjau 
ditampilkan.
Tabel berikut mencantumkan pengoperasian berbagai 
tombol dalam mode kamera.

Mengambil gam
1. Bingkai gambar

untuk mengamb
2. Sewaktu menga

dimunculkan. 
menyimpan g
mengabaikan g
mengirim gamb
dalam mode edi

 Untuk zoom in / out

 Untuk menambah / mengurangi 
kompensasi pemaparan

 atau Untuk mengambil gambar

Untuk keluar mode kamera dan kembali 
ke mode siaga

Untuk mengakses menu Opsi

Untuk m

Untuk m

Untuk m

Untuk m
Bidik Bers

Untuk m

Untuk m

Untuk m
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ambar

engambil gambar dan menyimpannya, 
isimpan dalam folder ini. Anda dapat 
mbol navigasi  untuk melihatnya.
tekan  Opsi untuk mengakses 

Untuk melihat gambar di layar 
penuh.

Untuk mengatur gaya browse pada 
semua gambar.

Untuk menerapkan gambar ke 
pilihan yang lain.

Untuk mengubah nama gambar.

Untuk menghapus gambar.

Untuk menghapus semua gambar.

Untuk menyortir semua gambar 
menurut nama, jenis, waktu atau 
ukurannya.

Untuk memilih penyimpanan 
gambar.
Multimedia

Menu pilihan di Kamera
Bagian ini menguraikan secara rinci menu pilihan 
dalam mode kamera.

Penampil g

Apabila Anda m
file gambar itu d
menggunakan to
Pilih foto dan 
pilihan berikut:

Ke Album Untuk mengakses Album.

Pengaturan 
Kamera

Untuk mengatur Bunyi Rana, 
Pemaparan, Banding, Waktu Tunda, 
Bidik Bersambung.

Pengaturan 
Gambar

Untuk mengatur Ukr. Gambar dan 
Mutu Gbr.

Imbangan Putih Untuk memilih Imbangan Putih.

Mode 
Pemotretan

Untuk mengatur mode pemotretan.

Pengaturan Efek Atur efek khusus untuk gambar.

Tambah Bingkai Untuk menambahkan bingkai ke 
gambar. Beberapa bingkai hanya 
dapat digunakan pada ukuran 
khusus.

Lokasi 
Penyimpanan

Untuk memilih penyimpan yang 
akan menyimpan gambar.

Kembali ke 
Pengaturan 
Standar

Untuk mengatur ulang pengaturan 
ke nilai standarnya.

Lihat

Gaya Browse

Trskn ke 

Ubah nama

Hapus

Hapus Semua 
File

Sortir

Lokasi  
Penyimpanan
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Perekam video Merekam video
 dan tekan  atau  untuk mulai 
erekam, Anda dapat menekan  
. Tekan  untuk menghentikan 
impan video.
lam perekam video
ikan secara rinci menu pilihan 
.
tuk mengakses Pemutar Video.

tuk mengatur Imbangan Putih, 
aparan, Mode Malam, 

nding.

tuk mengatur Kualitas Video.

tuk mengatur efek khusus 
eo.

tuk memilih penyimpan yang 
n menyimpan video.

tuk mengatur ulang pengaturan 
ekam ke nilai standarnya.
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Menu ini digunakan untuk merekam video sebagai 
format AVI.
Mengaktifkan Perekam Video
Pilih Perekam Video dan tekan  untuk 
mengaktifkannya.
Tabel berikut mencantumkan pengoperasian berbagai 
tombol dalam mode perekaman video.

Bingkai gambar Anda
merekam. Sewaktu m
atau  Jeda/Lanjutkan
perekaman dan meny
Menu pilihan da
Bagian ini mengura
dalam perekam video

 Untuk zoom in / out

 Untuk menambah / mengurangi 
kompensasi pemaparan

 atau Untuk mulai / berhenti merekam

Untuk keluar mode perekaman video dan 
kembali ke mode siaga.

Untuk mengakses menu Opsi

Untuk kembali ke layar sebelumnya

Untuk memilih Pengaturan Efek

Untuk mengatur Imbangan Putih

Untuk mengaktifkan / menonaktifkan 
Mode Malam

Ke Pemutar Un

Pengaturan 
Perekam Video

Un
Pem
Ba

Pengaturan Video Un

Pengaturan Efek Un
vid

Lokasi 
Penyimpanan

Un
aka

Kembali ke 
Standar

Un
per
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ke daftar putar. Anda dapat 
n panggilan atau menjawab panggilan 
ngarkan musik dan pemutar akan 
r saat Anda berbicara.
us musik

n dari folder lain

gatur ke Mati dalam pilihan List Auto 
gaturan pemutar musik sebelum 

 dari folder lain dan mengakses menu 

atau Pindahkan, dan tekan , 
pilih Musik Saya untuk 

annya ke pemutar musik.
n dari PC
 telepon dengan PC melalui kabel 
 PC mengenalinya.
panan Massal dan tekan  untuk 

 menyalin file dari PC ke memori 
apus file di dalamnya.

n memutar musik dengan liriknya, 
d file format LRC, simpan dengan 
Multimedia

Pemutar video

Anda dapat menggunakan pemutar ini untuk melihat 
video yang Anda rekam.
Pilih video, kemudian tekan  Opsi untuk 
mengakses pilihan berikut:

Pemutar musik

Anda dapat menggunakan pemutar ini untuk 
memutar musik. Musik yang disimpan dalam folder 
pemutar akan secara otomatis terdeteksi dan 

ditambahkan 
menyambungka
sewaktu mende
berhenti sebenta
Tambah/Hap
Menambahka

Anda harus men
Gen pada pen
menambahkan.

1. Pilih musik
pilihannya.

2. Pilih Salin 
kemudian 
menambahk

Menambahka
1. Hubungkan

USB setelah
2. Pilih Penyim

konfirmasi.
3. Anda dapat

atau mengh

Jika Anda ingi
silakan downloa

Putar Untuk memutar video.

Trskn ke Untuk menerapkan video ke pilihan 
yang lain.

Ubah nama Untuk mengubah nama video.

Hapus Untuk menghapus video.

Hapus Semua 
File

Untuk menghapus semua video.

Sortir Untuk menyortir semua gambar 
menurut nama, jenis, waktu atau 
ukurannya.

Penyimpanan Untuk memilih penyimpan yang akan 
menyimpan gambar.
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nama musik yang sama lalu menyimpannya di 

yang disimpan dalam folder 
aya yang dapat dibuat otomatis 
pilihan Refresh Daftar. Untuk 
ri subfolder, Anda harus 
Auto Gen dalam pilihan 

ian tekan  dan pilih 
a akan terbuka dan Anda 
ilih konten subfolder yang ingin 

 pemutar musik.  

ampilkan "Tambah","Hapus" 
 sampai Anda mengatur Mati

Rincian Untuk menampilkan info musik.

 mengatur musik sebagai nada 
.

 me-refresh daftar putar.

akup sumber musik, List Auto
lang (Mode ulang Musik dalam 

taran), Kocok (Urutan 
taran), Ptr Latar Blkg (Apakah 
melanjutkan pemutaran bila 

keluar dari pemutar musik) dan
iser.
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memori yang sama.

Agar dapat berhasil memutar semua file, harap 
menyimpannya dalam folder "Musik Saya" dari 
memorinya.

Mengaktifkan Pemutar Musik
Pilih Pemutar Musik dalam menu multimedia, dan 
tekan  untuk mengaktifkannya.
Tabel berikut mencantumkan pengoperasian berbagai 
tombol dalam pemutaran musik.

Menu pilih dalam Pemutar Musik 

Hanya trek musik 
direktori akar Musik S
dengan cara memilih 
mengambil trek da
menonaktifkan List 
Pengaturan. Kemud
“Tambah”. File Say
kemudian dapat mem
ditambahkan ke dalam

Layar tidak akan men
dan "Buang Semua"

Menyesuaikan volume musik.

 atau Putar/Jeda

Langsung ke trek musik sebelumnya

Langsung ke trek musik berikutnya

Keluar dari  Pemutar Musik dan 
kembali ke mode siaga

Mengakses Daftar putar

Kembali ke layar sebelumnya

Putar Untuk memutar musik.

Menambahkan 
ke daftar Nada 
Dering

Untuk
dering

Refresh Daftar Untuk

Pengaturan Menc
Gen, U
pemu
pemu
akan 
Anda 
Equal
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kan untuk mengatur gambar, perekam 
g dan musik dalam telepon Anda.

ilih memori atau folder, tekan 
nya secara langsung atau tekan  
Buka.

r dalam menu ini akan menunjukkan 
 penyimpanan. Jika Anda memilih 
 dalam file manager, layar akan 
fo tanggalnya di sudut yang sama.

on
 File Saya dan pilih Telepon, tekan  
 pilihan berikut ini:

tuk mengatur format klip.

tuk menerapkan memo ke pilihan 
g lain.
Multimedia

dalam pilihan List Auto Gen pada pengaturan 
pemutar musik.

Perekam suara

Fungsi ini digunakan untuk merekam suara dan 
menampilkan file suara yang sudah Anda rekam. Anda 
dapat memutar, mengubah nama atau menghapusnya.
Pilih klip rekaman, kemudian tekan  untuk 
mengakses pilihan berikut:

File saya

Menu ini diguna
suara, nada derin

Jika Anda mem
untuk membuka
kemudian pilih 

Bagian atas laya
info pemakaian
folder atau file
menunjukkan in

Memori telep
Masuk ke menu
untuk masuk ke

Rekam Tekan  untuk mulai merekam, 
kemudian tekan  untuk menghentikan 
sebentar atau melanjutkan perekaman. 
Tekan  Stop untuk menyelesaikan 
perekaman, dan yang terakhir, masukkan 
nama lalu tekan  untuk 
menyimpannya.

Putar Untuk memutar klip.

Tambahan Untuk menambahkan suara ke klip.

Ubah nama Untuk mengubah nama klip.

Hapus Untuk menghapus klip.

Hapus 
Semua

Untuk menghapus semua klip.

Pengaturan Un

Trskn ke Un
yan
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Pilih Kartu Memori dan tekan  untuk 
n sebagai Telepon operasi. Pilih 
nekan  dapat mengeluarkan 
enu Kartu Memori tidak akan 
 saat itu.
kartu memori, menu ini akan 

ntuk mengedit melodi yang Anda 
kannya sebagai nada dering.
i, Anda dapat menekan 

uat melodi baru.
mbol dalam menggubah 

Buka Untuk membuka folder. Anda dapat 

enyisipkan tanda diam.

asukkan Do-Si.

enyisipkan efek getar.

enonaktifkan efek getar yang 
aktifkan.

engubah pitch nada ke tinggi, 
au rendah.
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Kartu memori
Setelah menyisipkan kartu memori, menu ini akan 
ditampilkan.

mengoperasikan piliha
Hapus dan dengan me
kartu memori dan m
ditampilkan lagi sejak
Setelah menyisipkan 
ditampilkan.

Gubah melodi

Fungsi ini digunakan u
inginkan dan menetap
Jika tidak ada melod
Tambah untuk memb
Pengoperasian to
melodi

memilih file atau folder untuk 
melakukan pengoperasian berikut.
• Pengoperasian ke file
Putar (untuk file musik), Lihat (untuk 
file gambar), Trskn Ke, Rincian, Ubah 
Nama, Salin, Pindahkan, Hapus, Hapus 
Semua File dan Sortir.
• Pengoperasian ke folder
Buka, Buat Folder, Ubah Nama, Hapus
dan Sortir.

Buat Folder Membuat folder baru dalam folder file.
Pilih folder yang Anda inginkan untuk 
membuat subfolder. Tekan  dan 
pilih Buat Folder, kemudian masukkan 
nama folder dan tekan  lalu pilih 
Selesai.

Format Untuk memformat folder. (Hanya 
berlaku untuk direktori akar).

Hapus 
Semua File

Untuk menghapus semua file dalam 
folder.

Untuk m

- Untuk m

Untuk m

+ Untuk m
sudah di

 Untuk m
tengah at



23

 untuk melodi
Untuk memutar melodi.

Untuk mengedit melodi.

Untuk membuat melodi baru.

Untuk mengubah nama melodi.

Untuk menghapus melodi.

ile Untuk menghapus semua 
melodi.

Untuk menerapkan melodi ke 
pilihan yang lain.
Multimedia

Cara menggunakan efek getar
Untuk memperkaya melodi, Anda mungkin harus 
menambahkan tanda getar.
1. Menambahkan tanda getar: Tekan .
2. Menonaktifkannya: Masukkan satu atau 

beberapa tanda setelah tanda getar, kemudian 
tekan  dan  dengan cepat untuk 
menonaktifkannya. Jika bingkai pilihan 
langsung menuju ke posisi berikutnya, tekan  
untuk memilih tanda getar kemudian tekan .

Menu pilihan dalam menggubah melodi

Menu pilihanUntuk menukar status nada ke tinggi, 
normal atau rendah.

Untuk mengubah tempo.

Putar Untuk memutar melodi.

Kecepatan 
Pemutaran

Untuk memilih kecepatan 
pemutaran melodi.

Pilih Alat Musik Untuk memilih alat musik.

Simpan Untuk menyimpan melodi.

Putar

Edit

Tambah

Ubah nama

Hapus

Hapus Semua F

Trskn ke 



Log panggilan

Panggilan yang disambung

an panggilan terakhir yang 
k panggilan yang diupayakan 
sambung.

rima

 panggilan terbaru yang diterima.

ggilan

g panggilan termasuk panggilan 
iterima atau yang dihapus semua. 

lan

total waktu panggilan yang dibuat 
si panggilan terakhir (format: jam, 

apat mengatur ulang timer dengan 
. Wkt.

n

g pada jaringan Anda.
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7 � Log panggilan
Dalam menu ini Anda dapat melihat panggilan yang 
sudah Anda sambung, diterima atau tidak terjawab 
serta waktu panggilannya dan sebagainya. 

Panggilan tidak dijawab

Untuk menampilkan panggilan terbaru yang tidak 
dijawab. Pilih log panggilan dan tekan  untuk 
mengakses pilihan berikut:

Untuk menampilk
disambung, termasu
atau yang berhasil ter

Panggilan dite

Untuk menampilkan

Hapus log pan

Untuk menghapus lo
yang tidak dijawab, d

Waktu panggi

Untuk menampilkan 
atau diterima dan dura
menit, detik). Anda d
mengatur Atr Ulg Sem

Biaya panggila

Fungsi ini bergantun

Lihat Untuk melihat rincian tentang nomor 
yang dipilih.

Hapus Untuk menghapus nomor yang dipilih.

Simpan ke 
Buku 
Telepon

Untuk mengedit nomor yang dipilih dan 
Anda menyimpannya ke buku telepon.

Sambung Untuk memutar nomor yang dipilih.

Edit Untuk mengedit nomor yang dipilih.

Kirim SMS Untuk mengedit SMS dan 
menyimpannya.

Kirim 
MMS

Untuk mengedit MMS dan 
mengirimkannya.
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 GPRS

ung jumlah data yang dikirim dan 
i GPRS. Unit dihitung dalam satuan 
 dapat mengatur ulang penghitung 

aktu Panggilan, Biaya Panggilan, 
 dan Penghitung GPRS hanyalah 

i.  Harap mematuhi tagihan aktual 
 oleh operator atau pengecer dan 
asi lebih lanjut kepada operator 
Log panggilan

Biaya panggilan terakhir
Untuk menunjukkan biaya panggilan terakhir yang 
dibuat.
Jumlah biaya
Untuk menampilkan jumlah biaya semua panggilan 
sejak terakhir kali penghitung biaya diatur ulang. Jika 
jumlah biaya melampaui biaya maksimum yang 
sudah ditetapkan dalam pilihan Biaya Maks., Anda 
tidak dapat lagi melakukan panggilan sampai Anda 
mengatur-ulang penghitungnya.
Atur-ulang biaya
Untuk mengatur ulang penghitung biaya.
Biaya Maks.
Untuk menetapkan biaya maksimum panggilan Anda. 
Harga per unit
Untuk menetapkan biaya satu unit; harga per unit ini 
diterapkan saat menghitung biaya panggilan Anda. 

Sebelum mengatur pilihan Atur-Ulang Biaya, Biaya 
Maks. dan Harga Per Unit, Anda harus memasukkan 
kode PIN2.

Penghitung

Untuk menghit
diterima melalu
Byte. Anda juga
tersebut.

Data dari W
Penghitung SMS
sebagai referens
yang disediakan
mintalah inform
Anda.



Olah-Pesan

 mengirim SMS, ikuti langkah 
 ini:

, masukkan teks Anda dan tekan 
akses pilihan berikut:

Pdhkan ke Untuk memindahkan pesan yang 
 ke memori yang lain. 

 chatting dengan pengirim.
 menghapus semua pesan 
us.
 menyalin semua pesan ke 
i lain.
 memindahkan semua pesan ke 
i lain.
 menyimpan atau memutar 
 pengirim dan nomor dalam 

 menautkan alamat web dalam 

 segera mengirim pesan.

 menyimpan salinan pesan ke 
keluar dan mengirim pesan.
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8 � Olah-Pesan
SMS

Anda dapat mengirim pesan teks dengan 
menggunakan Short Messaging Service (SMS) dan 
untuk mengatur pesan yang Anda kirim dan terima 
(hingga 500 item).

Kotak Masuk
Anda dapat membaca pesan SMS yang diterima 
dalam menu ini. Pesan ditampilkan dalam daftar. 
Apabila pesan ditampilkan, tekan  untuk 
membacanya, kemudian tekan  Opsi untuk 
mengakses pilihan berikut:

Buat pesan
Untuk membuat dan
yang terinci di bawah
1. Pilih Buat Pesan

 untuk meng

Hapus Untuk menghapus pesan yang dipilih.
Balas Untuk membalas kepada pengirim.
Edit Untuk mengedit pesan yang dipilih.
Trskn ke Untuk mengedit dan meneruskan 

pesan yang dipilih.
Salin ke 
SIM/
Telepon

Untuk menyalin pesan yang dipilih ke 
memori yang lain.

SIM/ 
Telepon

dipilih

Obrolan Untuk
Hapus 
Semua

Untuk
sekalig

Salin 
Semua

Untuk
memor

Pdhkan 
Sem.

Untuk
memor

Gunakan 
nomor

Untuk
nomor
pesan.

Gunakan 
URL

Untuk
pesan. 

Kirim Saja Untuk

Simpan dan 
Kirim

Untuk
kotak 



27

 disimpan dalam kotak keluar sampai 
impan atau Simpan dan Kirim setelah 

menerima pesan baru, tekan  
nya, kemudian tekan  Opsi untuk 
n berikut:

ntuk segera mengirim pesan.

ntuk mengedit pesan yang dipilih.

ntuk menghapus pesan yang dipilih.

ntuk menyalin pesan yang dipilih 
emudian menyimpannya dalam 
emori lain.

ntuk memindahkan pesan yang 
ipilih kemudian menyimpannya 
alam memori lain. 

ntuk menghapus semua pesan di 
otak keluar.

ntuk menyalin semua pesan 
emudian menyimpannya dalam 
emori lain.
Olah-Pesan

2. Pilih Kirim Saja/Simpan dan Kirim, kemudian 
tekan  untuk memasukkan nomor atau 
tekan  untuk memilih kontak dari buku 
telepon.

Bila Anda mengirim pesan melalui jaringan SMS, 
telepon Anda mungkin menunjukkan “Dikirim”. Ini 
menunjukkan bahwa pesan sudah dikirim ke pusat 
SMS yang sudah Anda atur dalam kartu SIM, tetapi 
ini tidak menandakan bahwa pesan sudah dikirim ke 
tempat tujuan.

Kotak Keluar
Pesan tidak akan
Anda memilih S
mengedit pesan.
Apabila sudah 
untuk membaca
mengakses piliha

Simpan Untuk menyimpan pesan ke kotak 
keluar.

Kirim Ke 
Banyak

Untuk mengirim pesan ke banyak 
kontak.

Kirim Per 
Grup

Untuk mengirim pesan ke semua grup 
yang dipilih.

Masukkan 
Objek

Untuk menambahkan gambar, 
animasi atau suara ke pesan.

Format Teks Untuk mengatur Ukr. Teks, Corak 
Teks, Sejajar dan Parag. Baru.

Kirim U

Edit U

Hapus U

Salin ke SIM/
Telepon

U
k
m

Pdhkan ke 
SIM/Telepon

U
d
d

Hapus 
Semua

U
k

Salin Semua U
k
m
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Status memori
an untuk menampilkan status 
ang tersimpan dalam kartu SIM 

 jumlah SMS yang dikirim dan 
 mengatur ulang penghitung.
n
ifikasi pengaturan SMS dalam 
mencakup:
l

Pdhkan Untuk memindahkan semua pesan 

engedit nama profil.

memilih pusat SMS standar 
ika tidak dipradefinisikan pada 
IM, Anda harus memasukkan 
usat SMS Anda.

emilih berapa lama pesan Anda 
n di pusat pesan SMS. Ini sangat 
 apabila penerima tidak 
ng ke jaringan (dan karena itu 
apat segera menerima pesan 
Fitur ini bergantung pada 
ganan Anda.
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Layar tidak akan menampilkan "Salin ke SIM" dan 
"Pdhkan ke SIM" sampai pesan disimpan pada kartu 
SIM, atau sebaliknya. 

Template
Dalam menu ini, telepon menyiapkan hingga sepuluh 
pesan pradefinisi yang sering Anda gunakan bila 
menulis pesan baru. Pilih pesan dan tekan  untuk 
mengakses pilihan berikut:

Pilihan ini digunak
penyimpanan pesan y
dan telepon.
Penghitung SMS
Untuk menampilkan
diterima. Anda dapat
Pengaturan pesa
Anda dapat memod
menu. Submenunya 
Pengaturan Profi

Semua kemudian menyimpannya dalam 
memori lain.

Gunakan 
nomor

Untuk menyimpan atau memutar 
nomor pengirim dan nomor dalam 
pesan.

Gunakan 
URL

Untuk menautkan alamat web dalam 
pesan. 

Edit Untuk mengedit pesan pradefinisi 
yang dipilih.

Hapus Untuk menghapus pesan yang 
dipilih.

Tulis Pesan Untuk menggunakan template yang 
dipilih untuk menulis pesan baru.

Nama 
Profil

Untuk m

Alamat SC Untuk 
Anda. J
kartu S
nomor p

Masa 
Berlaku

Untuk m
disimpa
berguna
terhubu
tidak d
Anda). 
kepelang
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un dapat mengirim dan menerima 
ultimedia Messaging Service). Anda 
 pesan yang berisikan gambar, file 

m pesan MMS, penerima Anda pun 
telepon berkemampuan MMS agar 
kan pesan Anda.
n
t dan mengirim MMS, ikuti langkah 
awah ini:
 Pesan, dan masukkan yang berikut ini:

uk mencantumkan nomor atau E-
 penerima.

uk mengatur nomor atau e-mail 
rima yang akan dikirimi pesan pada 
u yang sama.

uk mengatur nomor atau E-mail 
rima yang akan dikirimi pesan secara 
sia.

uk mengatur subjek pesan.

uk mengedit isi pesan. Anda dapat 
ambahkan teks, gambar, suara dan 
iran.
Olah-Pesan

Pengaturan umum

Penyimpanan Pilihan
Menu ini digunakan untuk memilih tempat 
penyimpan preferensi untuk menyimpan pesan yang 
diterima.
Bearer Pilihan
Menu ini digunakan untuk mengatur mode transmisi 
pilihan. Untuk rincian lebih lanjut, silakan 
menghubungi penyedia jaringan Anda.

MMS

Ponsel Anda p
pesan MMS (M
dapat mengirim
suara dan teks.
Apabila mengiri
harus memiliki 
dapat menampil
Menulis pesa
Untuk membua
yang terinci di b
1. Pilih Menulis

Jenis Psn Untuk memilih jenis pengiriman pesan. 
Pilihan ini bergantung pada jaringan 
Anda.

Lap. 
pengiriman

Bila Anda mengaktifkan fungsi, telepon 
akan memberitahu Anda melalui SMS, 
apakah SMS yang Anda kirim sudah 
diterima atau belum. Fitur ini 
bergantung pada kepelangganan Anda.

Jalur 
Balasan 

Apabila diatur ke HDP, pilihan ini dapat 
mengirimkan nomor pusat pesan SMS 
Anda bersama pesannya. Penerima 
hanya dapat membalas kepada Anda 
dengan menggunakan pusat SMS Anda, 
bukan pusat SMS mereka. Ini akan 
mempercepat pengiriman. Fitur ini 
bergantung pada kepelangganan Anda.

Ke Unt
mail

Cc Unt
pene
wakt

Bcc Unt
pene
raha

Subjek Unt

Edit 
konten

Unt
men
lamp
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2. Tekan  untuk menyelesaikan pengeditan dan 

 untuk menyimpan semua pesan 
mpan dan Kirim. Pilih pesan, 

 untuk mengakses pilihan 

k membalas kepada semua 
rim, mencakup kolom Ke,  dan 

k mengedit dan meneruskan 
 yang dipilih.

k menghapus pesan yang 
.

k menghapus semua pesan di 
 masuk.

 menyimpan atau memutar 
r pengirim dan nomor dalam 
.

k melihat pesan.

k melihat penerima, subjek, 
al dan ukuran.
30

mengakses pilihan berikut:

Kotak Masuk
Dalam menu ini Anda dapat membaca pesan MMS 
yang diterima. Pilih pesan kemudian tekan  untuk 
mengakses pilihan berikut: Kotak Keluar

Menu ini digunakan
dengan memilih Si
kemudian tekan 
berikut:

Kirim Saja Untuk mengirim pesan.

Simpan dan 
Kirim

Untuk menyimpan pesan ke kotak 
keluar sebagai kirim pesan.

Simpan ke 
Konsep Untuk menyimpan pesan ke konsep.

Opsi Kirim Untuk mengatur pilihan pengiriman.

Keluar Untuk keluar dari mode edit. 

Lihat Untuk melihat pesan, Anda dapat 
menekan  untuk mengakses 
menu pilihan dan dapat memilih 
Putar/Simpan gbr Sbg/Simpan audio 
Sbg untuk memutar atau menyimpan 
item multimedia.

Properti Untuk melihat pengirim, subjek, 
tanggal dan ukuran.

Balas Untuk membalas kepada pengirim.

Balas ke 
semua

Untu
pengi
Cc.

Trskn ke Untu
pesan

Hapus Untu
dipilih

Hapus 
Semua

Untu
kotak

Gunakan 
Nomor

Untuk
nomo
pesan

Lihat Untu

Properti Untu
tangg
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m mengatur penerima untuk pesan 
ilihan Kirim tidak akan tampil dalam 

i, telepon mempradefinisikan lima 
ng Anda gunakan dalam pesan baru. 
tekan  untuk mengakses pilihan 

ntuk mengedit pesan.

ntuk menghapus pesan.

ntuk menghapus semua pesan di 
otak keluar.

ntuk menyimpan atau memutar 
omor pengirim dan nomor dalam 
esan.

ntuk melihat isi pesan.

ntuk mengambil template yang 
ipilih sebagai pesan baru. Anda 
apat mengeditnya.

ntuk melihat pengirim, Cc, subjek 
an ukuran.
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Konsep
Menu ini digunakan untuk menyimpan semua pesan 
dengan memilih Simpan ke Konsep. Pilih pesan, 
kemudian tekan  untuk mengakses pilihan 
berikut:

Jika Anda belu
dalam konsep, p
menu pilihan.

Template
Dalam menu in
contoh yang seri
Pilih pesan dan 
berikut.

Krm ke 
Lainnya/ 
Kirim ulang

Untuk mengirim pesan kepada yang 
lainnya. Jika pesan belum berhasil 
dikirim, layar akan menunjukkan 
Kirim ulang.

Hapus Untuk menghapus pesan.

Hapus 
semua

Untuk menghapus semua pesan di 
kotak keluar.

Gunakan 
Nomor

Untuk menyimpan atau memutar 
nomor pengirim dan nomor dalam 
pesan.

Lihat Untuk melihat pesan.

Properti Untuk melihat penerima, subjek, 
tanggal dan ukuran.

Kirim Untuk mengirim pesan kepada yang 
lainnya. Jika pesan belum berhasil 
dikirim, layar akan menunjukkan 
"Kirim ulang".

Edit pesan U

Hapus U

Hapus 
Semua

U
k

Gunakan 
Nomor

U
n
p

Lihat U

Menulis 
Pesan

U
d
d

Properti U
d
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Status memori Chat

 untuk  chatting dengan kontak 

, kemudian tekan .
Obrl., masukkan nama kecil saya 
an, kemudian tekan .
u, masukkan pesan dan kirim 
chatting.

m atau menerima pesan email 
 langsung ke server email melalui 
der (ISP) atau jaringan.

ung pada kepelangganan dan 

 menerima pesan email.

figurasi email sebelum mengirim 
dari penyedia server email Anda.

 mengirim email, ikuti rincian 
:
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Untuk menampilkan status penyimpanan MMS.
Pengaturan pesan
Dalam menu ini Anda dapat memodifikasi 
konfigurasi MMS.
Tulis pesan
Untuk mengatur Mode kreasi, pilih Ubah Ukuran Gbr 
dan apakah akan mengaktifkan tanda tangan secara 
otomatis atau tidak.
Kirim
Untuk mengatur pilihan Masa Berlaku, Lap. 
pengiriman, Lap. Baca, Prioritas, Waktu Slide dan 
Waktu penyampaian untuk mengirim MMS.
Menerima
Untuk mengatur pilihan Jaringan induk, Roaming, 
Lap. Baca dan Lap. pengiriman untuk menerima 
MMS.
Filter
Untuk mengatur pilihan Anonim dan Iklan.
Profil Server
Untuk mengatur konfigurasi jaringan. Anda dapat minta 
rinciannya dengan menghubungi penyedia jaringan.

Fungsi ini digunakan
Anda melalui SMS.
1. Pilih ruang chat
2. Pilih Info Ruang 

dan nomor tuju
3. Pilih Mulai Bar

untuk memulai 

Email

Anda dapat mengiri
dengan menghubung
internet service provi

Fungsi ini bergant
jaringan Anda.

Kirim dan terima
Untuk mengirim dan

Harap mengatur kon
dan menerima email 

Tulis email
Untuk menulis dan
langkah di bawah ini
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mbaca pesan email yang diterima 

baca email yang tidak terkirim atau 
 dalam menu.

k surat Anda mungkin tidak 
giriman email dari telepon, dan akan 
ahwa pengiriman email gagal.

ntuk membalas kepada pengirim 
ngan teks aslinya.

ntuk membalas kepada pengirim 
npa teks aslinya.

ntuk membalas kepada semua kontak 
lam email dengan teks aslinya.

ntuk membalas kepada semua kontak 
lam email tanpa teks aslinya.

ntuk mengedit dan meneruskan 
ail yang dipilih.

ntuk menghapus email yang dipilih.
Olah-Pesan

1. Pilih Tulis Email, masukkan pesan berikut ini:

2. Tekan  untuk menyelesaikan pengeditan dan 
mengakses pilihan berikut:

Kotak Masuk
Anda dapat me
dalam menu.

Tidak terkirim
Anda dapat mem
yang gagal kirim

Jaringan kota
mendukung pen
menunjukkan b

Ke Untuk mengatur alamat penerima.

Cc Untuk mengatur alamat penerima 
yang akan dikirimi email pada saat 
yang sama.

Subjek Untuk mengatur subjek email.

Lampiran Untuk melampirkan file, seperti 
gambar, dsb.

Prioritas Untuk memilih prioritas 
pengiriman.

Konten Untuk mengedit konten atau isi 
email.

Kirim Saja Untuk mengirim email.

Kirim dan 
Simpan

Untuk menyimpan email ke folder 
Dikirim sebagai   kirim pesan.

Simpan ke 
Draf

Untuk menyimpan email ke 
konsep.

Akhiri tanpa 
Menyimpan

Untuk keluar dari antarmuka edit 
tanpa menyimpan.

Balas U
de

Balas tanpa 
Konten

U
ta

Balas Semua U
da

Balas Semua 
tanpa Konten

U
da

Trskn Ke U
em

Hapus U
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Dikirim Protokol Untuk menentukan protokol email 
isarankan oleh penyedia server 
nda.

 mengatur kapabilitas download 
rbesar.

 mengatur alamat IP server atau 
komputer untuk pengiriman 

 mengatur port pengiriman 

 mengatur nama pengguna 

 memasukkan alamat Email 

 memasukkan nama Anda.

 memasukkan sandi Anda.

 mengatur alamat IP server atau 
komputer untuk penerimaan 
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Pesan email tidak akan disimpan dalam menu sampai 
Anda memilih Kirim dan Simpan setelah mengedit.
Draft
Pesan email tidak akan disimpan dalam menu sampai 
Anda memilih Kirim ke Konsep setelah mengedit.
Hapus semua folder
Untuk menghapus semua pesan email.
Profil email
Dalam menu ini Anda dapat memodifikasi 
konfigurasi email.
1. Pilih profil, tekan  untuk konfirmasi.
2. Pilih Edit, tekan  untuk mengatur 

konfigurasi berikut.
3. Setelah menyelesaikan pengaturan, pilih 

Aktifkan, tekan  untuk mengaktifkan.
Pengaturan Profil

Server keluar

Server masuk

Nama Profil Untuk mengatur nama profil.

Account Data Untuk memilih account data Anda.

Harap pilih "GPRS", kemudian pilih 
jaringan lokal Anda.

yang d
email A

Ukuran 
Download

Untuk
yang te

Server Keluar Untuk
nama 
email.

Port Keluar Untuk
email.

Nama 
Tampilan

Untuk
Anda.

Alamat E-
mail

Untuk
Anda.

Nama P�guna Untuk

Sandi Untuk

Server 
Masuk

Untuk
nama 
email.
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 Apabila menerima surat suara, 
an mengirim pesan ke telepon Anda.
dian tekan   untuk mengakses 

n

ntung pada kepelangganan Anda.

acam pesan publik yang disiarkan 
gguna ponsel. Secara umum, setiap 

dapat mengirimkan sejenis pesan. 
bungi penyedia jaringan Anda untuk 
ftar saluran dan informasi.

akan untuk mengatur fungsi pesan 
ngaktifkan mode ini (Hdp), Anda 
 pesan siaran. Kalau tidak diaktifkan, 
t menerima pesan.

Untuk mengedit nomor server 
surat suara.

Untuk mendengarkan surat suara.
Olah-Pesan

Tanda tangan

Server surat suara

Menu ini digunakan untuk mengatur nomor server 
surat dan mendengarkan surat suara. 
Pertama-tama, masukkan salah satu nomor server 
surat suara yang diberikan oleh penyedia layanan 

jaringan Anda.
operator Anda ak
Pilih item kemu
pilihan berikut:

Pesan siara

Fungsi ini berga

Ini adalah sem
kepada grup pen
saluran siaran 
Silakan menghu
mendapatkan da
Mode terima
Menu ini digun
siaran. Bila me
dapat menerima
Anda tidak dapa

Port Masuk Untuk mengatur port penerimaan 
email.

Nama  
P�guna   

Untuk memasukkan nama Anda.

Sandi Untuk memasukkan sandi Anda.

Salinan 
Server

Untuk mengatur apakah akan 
menyimpan salinan pada server email.

Ttd Otomatis Untuk memilih apakah akan 
mengaktifkan Ttd Otomatis.

Gambar 
Tanda 
Tangan

Untuk mengatur gambar untuk tanda 
tangan.

Teks Tanda 
Tangan 

Untuk memasukkan teks tanda tangan

Edit 

Hubungkan ke 
Suara
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Baca pesan
36

Untuk membaca pesan siaran setelah mengaktifkan 
mode terima.
Bahasa
Untuk mengatur bahasa pesan yang dapat diterima.
Pengaturan saluran
Tekan  untuk mengatur saluran, Anda dapat 
memilih Pilih, Tambah, Edit atau Hapus.
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ahasa standar untuk semua teks menu. 
ukan pilihan
 metode masukan standar untuk 

l otomatis
apakah akan mengunci keypad secara 
ode siaga saat menutup penutup geser 

rval penguncian dari daftar. 

 berlaku sewaktu membuka penutup 

at
engatur hingga delapan nomor 

Tekan terus tombol angka yang sesuai 
ggil nomornya.

ntuk memilih Daya Hidup atau 
aya Mati.

ntuk memasukkan waktu.

Untuk mengaktifkan atau 
menonaktifkan fungsi.

Untuk mengatur nomor sambung 
cepat.
Pengaturan

9 � Pengaturan
Anda dapat menggunakan menu ini untuk 
menyesuaikan pengaturan telepon dan mengubah 
nilai standarnya (waktu dan tanggal, keamanan, dsb.)

Pengaturan Umum

Waktu dan tanggal
Untuk mengatur kota asal, waktu/tanggal dan format.

Hidup/mati oto.
Untuk mengatur waktu untuk menghidupkan dan 
mematikan telepon secara otomatis. 
Pilih item kemudian tekan  untuk mengakses 
pilihan berikut.

Bahasa
Untuk memilih b
Metode mas
Untuk memilih
mengedit hurut.
Kunci tombo
Untuk memilih 
otomatis dalam m
dan memilih inte

Fungsi ini tidak
geser.

Sambung cep
Anda dapat m
sambung cepat. 
sewaktu meman

Atur Kota Asal Untuk memilik kota setempat.

Atur Waktu/
Tanggal

Untuk menyesuaikan waktu dan 
tanggal sekarang.

Atur Format Untuk memilih format.

Status Untuk memilih Aktifkan (pengaturan 
berlaku) atau Nonaktif (pengaturan 
tidak berlaku).

Daya Hidup/
Mati

U
D

Waktu U

Aktifkan 
Sambung Cepat

Atur Nomor



Pengaturan

Tombol cepat Pintasan
ifikasi item fungsi pradefinisi 

Anda dalam menu ini.
n tekan  untuk mengakses 

ampilan

bar latar belakang layar utama 
lam mode siaga.

 menambah menu baru.

 memilih menu untuk 
antikan yang lama.

 menghapus yang dipilih.

 menghapus semua menu 
nisi.

 menonaktifkan atau 
ktifkan yang dipilih.

 mengatur urutan untuk yang 
.

 melihat dan memilih gambar 
nisi.
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Dalam menu ini Anda dapat memodifikasi menu 
fungsi pradefinisi dari tombol navigasi sesuai 
kebutuhan Anda.
Dalam mode siaga, Anda dapat dengan cepat 
mengakses sejumlah fungsi pra-atur dengan menekan 
tombol navigasi.
Update otomatis tanggal dan waktu
Untuk meng-update waktu di telepon Anda.

Fungsi ini bergantung pada kepelangganan dan 
jaringan Anda.

Mode terbang
Untuk memilih mode telepon menurut lingkungan 
Anda.

Anda dapat memod
menurut kebutuhan 
Pilih item kemudia
pilihan berikut: 

Pengaturan T

Wallpaper
Untuk mengatur gam
yang ditampilkan da

Mode Normal Untuk menahan semua fungsi 
telepon.

Mode Terbang Untuk menonaktifkan semua fungsi 
komunikasi dan menahan fungsi 
hiburan.

Tanya Saat 
Daya Hidup

Untuk menanyakan mode apa yang 
akan digunakan sewaktu 
menghidupkan telepon.

Tambah Untuk

Edit Untuk
mengg

Hapus Untuk

Hapus 
Semua

Untuk
pradefi

Nonaktif/
Aktif

Untuk
menga

Ubah 
Urutan

Untuk
dipilih

Sistem  Untuk
pradefi



39

an
ur teks sambutan pribadi yang 
 menghidupkan telepon.

 Panggilan

l
 apakah akan memberitahu identitas 
an bicara sewaktu menyambungkan 

Untuk mengaktifkan atau 
menonaktifkan tampilan teks 
sambutan.

Untuk mengedit konten teks 
sambutan.

Pengaturan sistem standar.

Untuk menyembunyikan nomor 
Anda.

Untuk mengirimkan nomor Anda.
Pengaturan

Screen saver
Untuk mengatur gambar yang ditampilkan setelah 
berada dalam mode siaga selama waktu tertentu.

Lampu latar LCD
Untuk mengatur lampu latar layar tampilan, dan 
memilih lama waktu lampu latar menyala setelah 
terakhir kali mengaktifkan keypad.
Tunjukkan tanggal dan waktu
Untuk mengatur apakah akan menampilkan tanggal 
dan waktu dalam mode siaga.
Tunjukkan nomor pemilik
Untuk mengatur apakah akan menampilkan nomor 
pemilik dalam mode siaga.
Tunjukkan nama operator
Untuk mengatur apakah akan menampilkan nama 
operator dalam mode siaga.

Teks sambut
Untuk mengat
ditampilkan bila

Pengaturan

ID Pemanggi
Untuk memilih
Anda kepada law
nomornya.

Ketentuan 
Pengguna

Untuk melihat dan memilih gambar 
yang di-download.

Pengaturan Untuk mengatur Status (Hidup/Mati) 
dan Menunggu (mengatur waktu untuk 
penampilan gambar screen saver).

Pilih Untuk memilih gambar screen saver.

Status

Teks Sambutan

Diatur Oleh 
Jaringan

Semb. ID

Kirim ID



Pengaturan

Panggilan tunggu

emilih Menonaktifkan untuk 
lihan, pilih Minta Status untuk 

ggilan
batasi panggilan keluar dan 
ari telepon Anda. Fungsi ini 
ringan dan memerlukan sandi 
n spesifik yang disediakan oleh 
da.

ntuk memilih dalam keadaan 
a Anda ingin mengalihkan 
nggilan masuk.

kan mengalihkan semua 
nggilan data.

kan membatalkan semua pilihan 
ngalihan.

ntuk memilih Semua Pgln, 
nggilan Internasional atau Intl. 

ecuali Rumah.
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Ini semacam layanan jaringan. Artinya, jika ada orang 
lain yang mencoba menghubungi Anda sewaktu 
panggilan sedang berlangsung, telepon akan 
mengingatkan Anda mengenai itu.

Pengalihan panggilan
Untuk mengalihkan panggilan masuk ke kotak surat 
suara Anda atau ke nomor lain (baik yang tercantum 
dalam buku telepon Anda atau tidak).

Anda juga dapat m
membatalkan penga
memeriksa status. 
Pencegahan pan
Anda dapat mem
panggilan masuk d
bergantung pada ja
pencegahan panggila
penyedia layanan An

Aktifkan Untuk mengaktifkan fungsi.

Menonaktifkan Untuk menonaktifkan fungsi. 
Dan telepon tidak akan 
mengingatkan Anda dan orang 
yang mencoba menghubungi 
Anda akan mendengar nada sibuk 
atau panggilannya akan dialihkan 
ke nomor telepon lain (Jika 
telepon diatur ke Alihkan Jika 
Sibuk).

Minta Status Untuk menanyakan status fungsi 
sekarang.

Alihkan Semua 
Pgln Suara

Akan mengalihkan semua 
panggilan suara.

Alihkan Jika Tak 
Terjangkau
Alihkan Jika Tak 
Dijwb
Alihkan Jika 
Sibuk

U
ap
pa

Alihkan Semua 
Pgln Data

A
pa

Batalkan Semua 
Pengalihan

A
pe

Panggilan Keluar U
Pa
K
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sampai mencapai waktu sambung 
 (10 kali) atau sampai panggilan 
  atau  untuk mengakhiri 

naktifkan dan panggilan yang Anda 
ijawab, telepon akan secara otomatis 

n.
ktu panggilan

 apakah akan mengaktifkan fungsi
aktu bip secara berkala.

r nomor IP agar dapat membuat 
Fungsi ini bergantung pada 

an jaringan Anda. Hubungi operator 
dapatkan parameter konfigurasi.

gantung pada kepelangganan dan 

tuk menonaktifkan fungsi ini.

tuk mengatur dari 1 hingga 3000 
tik) sebagai waktu bip.

tuk mengatur dari 30 hingga 60 
tik) sebagai waktu bip berkala. 
epon akan membunyikan bip setiap 
nit dalam rentang waktu ini.  
Pengaturan

Anda dapat memilih Menonaktifkan untuk 
membatalkan pengalihan, pilih Minta Status untuk 
memeriksa status.
Bertukar jalur
Anda dapat bertukar jalur melalui menu ini jika kartu 
SIM Anda dapat digunakan dengan dua nomor 
pelanggan (layanan jaringan). Fungsi ini tersedia 
hanya jika kartu SIM Anda mendukungnya.

Semua fungsi bagian ini yang disebutkan di atas 
bergantung pada kepelangganan dan jaringan Anda.

Tampilan waktu panggilan
Untuk mengatur apakah akan menampilkan waktu 
panggilan sewaktu panggilan sedang berlangsung.
Sambung ulang otomatis
Jika Anda mengaktifkan fungsi ini dan panggilan 
yang Anda sambung tidak dijawab, telepon akan 
secara otomatis menyambung ulang nomor ini pada 

interval waktu 
ulang terbanyak
dijawab. Tekan
sambung ulang.
Jika Anda meno
sambung tidak d
menutup telepo
Pengingat wa
Untuk memilih
dan mengatur w

Nomor IP
Untuk mengatu
panggilan IP. 
kepelangganan d
Anda untuk men

Fungsi ini ber
jaringan Anda.

Pgln Masuk Untuk memilih Semua Pgln atau 
Bila roaming.

Batalkan Semua Untuk menghapus semua pilihan 
pencegahan.

Ubah Sandi 
Pencegahan

Untuk mengubah kode 
pencegahan.

Mati Un

Sekali Un
(de

Berkala Un
(de
Tel
me



Pengaturan

Blacklist  jaringan lain di luar jaringan 
ika ada perjanjian roaming yang 
ingan induk Anda. Jika Anda 
, mungkin timbul sejumlah 
goperasian telepon Anda.

akan menu ini untuk menyusun 
ensi. Setelah ditentukan, telepon 
aftar pada jaringan, sesuai urutan 

n tekan  untuk mengakses 

e koneksi, yang mencakup Selalu

ntuk menambahkan jaringan 
lihan dari daftar.

ntuk membuat jaringan pilihan.

ntuk memilih prioritas jaringan 
ng dipilih.

ntuk memilih jaringan yang 
pilih dari daftar
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Untuk mengatur blacklist agar dapat menolak 
panggilan masuk yang ada dalam daftar.

Pengaturan Jaringan

Pilih jaringan
Untuk memilih jaringan layanan Anda. Dianjurkan 
untuk memilih Otomatis.

Anda dapat memilih
induk Anda, hanya j
berlaku dengan jar
mengubah jaringan
masalah sewaktu pen

Jaringan pilihan
Anda dapat menggun
daftar jaringan prefer
akan mencoba mend
preferensi Anda.
Pilih item kemudia
pilihan berikut:

Koneksi GPRS
Untuk memilih mod
dan Seperlunya.

Mode Untuk mengatur pilihan ke Hidup
atau Mati. 

Nomor Black 
List 

Mengatur nomor yang akan 
ditolak.

Otomatis Telepon Anda akan secara otomatis 
memilih dan mendaftarkan 
jaringan yang dapat digunakan.

Manual Telepon Anda akan secara otomatis 
menyediakan daftar jaringan yang 
tersedia di area. Pilih salah satu 
jaringan untuk mendaftar.

Tambah Dari 
Daftar

U
pi

Buat Baru U

Ubah Prioritas U
ya

Hapus U
di
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ilan
si panggilan keluar yang berbeda.

ntung pada jaringan Anda.

kan untuk mengubah kode PIN/PIN2 
elepon.

Personal Identification Number) 
k mencegah penggunaan kartu SIM 
enang. PIN diberikan dengan kartu 
 layanan juga memberikan nilai 

sukkan kode PIN sebanyak tiga kali, 
 akan dikunci dan Anda harus 

ode PUK untuk mengaktifkannya 

rikan beserta kartu SIM. Jika tidak 
 dapat memperoleh kode ini dari 
.

 dapat memasukkan kode PUK yang 
encobanya sepuluh kali, kartu SIM 
amanya.
Pengaturan

Pengaturan Keamanan

Kunci SIM
Setelah Kunci SIM diaktifkan, Anda harus 
memasukkan kode PIN (kode PIN diberikan oleh 
penyedia layanan beserta kartu SIM-nya) bila telepon 
dihidupkan. Jika salah memasukkan kode sebanyak 
tiga kali, Anda harus memasukkan kode PUK (kode 
untuk mengaktifkan lagi PIN). Kode PUK digunakan 
untuk mengaktifkan atau mengubah kode PIN yang 
terkunci. Jika kode PUK tidak diberikan atau hilang, 
Anda dapat menghubungi penyedia jaringan Anda.
Kunci telepon
Setelah mengatur status ke HDP, Anda harus 
memasukkan sandi setiap kali bila telepon 
dihidupkan dan sandi standarnya adalah 1122. 
Panggilan tetap
Untuk membatasi panggilan keluar ke nomor telepon 
tertentu. Kode PIN2 yang diberikan oleh penyedia 
jaringan diperlukan untuk mengaktifkan fungsi ini. 

Tidak semua kartu SIM memiliki PIN2. Jika kartu 
SIM Anda tidak memiliki PIN2, menu ini tidak 
dapat digunakan.

Cegah Pangg
Untuk membata

Fungsi ini berga

Ubah sandi
Menu ini diguna
dan sandi kunci t
Kode PIN
Kode PIN (
digunakan untu
yang tidak berw
SIM. Penyedia
standarnya.
Jika salah mema
kode PIN SIM
memasukkan K
kembali.
Kode PUK dibe
diberikan, Anda
penyedia layanan
Jika Anda tidak
benar setelah m
akan dikunci sel



Pengaturan

Kode PIN2
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Kode ini digunakan untuk mengakses beberapa fungsi 
jaringan tertentu seperti pengisian atau sambung tetap, 
dsb. Penyedia layanan juga memberikan nilai 
standarnya. Jika Anda tidak dapat memasukkan kode 
PIN2 yang benar setelah mencobanya tiga kali, kartu 
SIM akan dikunci dan Anda akan diminta untuk 
memasukkan kode PUK2.
Penyedia layanan juga memberikan kode PUK2.
Jika Anda tidak dapat memasukkan kode PUK2 yang 
benar setelah mencobanya sepuluh kali, maka fungsi 
yang berhubungan dengan kode PIN2 tidak dapat lagi 
digunakan.  
Sandi Kunci Telepon
Sandi Kunci Telepon melindungi telepon Anda 
terhadap penggunaan yang tidak berwenang oleh orang 
lain. Sandi diperlukan bila Anda menghapus semua data 
atau memulihkan pengaturan pabrik. Sandi kunci 
telepon awal yaitu 1122.

Kembali ke pengaturan pabrik

Dengan menu ini Anda dapat mengatur ulang telepon 
Anda ke konfigurasi pabrik.
Masukkan sandi kunci telepon, kemudian tekan  
untuk konfirmasi.
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ng akan dilihat dan tekan  Opsi
s pilihan berikut ini.

lengkapi kalkulator built-in yang dapat 
tuk mengerjakan hitungan dasar. 

encantumkan pengoperasian berbagai 
ode kalkulasi.

ntuk mengatur tanggal, waktu, 
tatan dan alarm jadwal. Tekan  

ntuk menambahkan tugas baru; 
engedit atau melihat tugas yang 

ipilih (Silakan merujuk ke Daftar 
erja untuk melihat rinciannya).

ntuk cepat melihat tanggal yang 
itunjuk. Masukkan tanggal 
emudian tekan .

ambah atau M+

engurangan atau M-

erkalian atau MC

embagian atau MR

apus angka
Alat bantu

10 � Alat bantu
Alarm

Menu ini digunakan untuk mengatur tiga jam alarm. 
Caranya seperti di bawah ini: 
1. Pilih satu alarm, kemudian tekan  untuk 

mengedit.
2. Atur status (Mati/Hidup), waktu dan jenis alarm 

(Sekali/Setiap hari/Hari), interval snooze dan 
jenis peringatan (Getar dan Dering/Dering/Hanya 
Getaran), kemudian tekan  untuk 
konfirmasi.

Setelah memilih Hari, tekan   dan atur status setiap 
hari dalam seminggu.

Jam alarm ini akan berdering meskipun Anda 
mematikan telepon. Tekan  untuk menghentikan 
deringan alarm. Tekan  untuk sementara waktu 
menghentikan deringan. Alarm akan berdering lagi 
sekitar 4 menit kemudian.

Kalender

Menu ini digunakan untuk melihat kalender, 
mengakses atau mengedit Daftar Kerja.

Pilih tanggal ya
untuk mengakse

Kalkulator

Telepon Anda di
Anda gunakan un
Tabel berikut m
tombol dalam m

Lihat Tugas U
ca
u
m
d
K

Ke Tanggal U
d
k

T

P

P

P

H



Alat bantu

Pembaca E-Book

a file TXT melalui pembaca ini.

harus disimpan dalam folder 

menampilkan "Folder Kosong" 
gaksesnya untuk pertama kali. 
k mengakses pilihan berikut ini:

   untuk mengakses pilihan 

uk meng-update file folder 
ok.

uk mengatur Gaya Font, Ukuran 
, Gulir Menurut, Gulir Otomatis, 
patan Gulir, Layar Penuh, 
andian.

uk melihat file yang dipilih.

uk meng-update file folder 
ok.

uk melihat atau memodifikasi 
dar.

uk melihat rincian file.

uk menghapus file yang dipilih.
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Hanya 12 digit (termasuk titik desimal) yang dapat 
disimpan untuk hasil hitungan.

E-Kamus

Telepon Anda dilengkapi dengan E-kamus yang 
dapat digunakan untuk melihat terjemahan kata 
dalam bahasa Inggris atau China. 
1. Pada antarmuka penemuan, tekan  untuk 
menukar metode masukan yang Anda perlukan.
2. Masukkan kata atau bahasa China, pilih kata atau 
bahasa China yang ingin Anda cek dari daftar.
3. Tekan  untuk mengakses pilihan berikut ini:

Anda dapat membac

Semua pembacaan 
memori "Ebook".

1. Layar mungkin 
saat Anda men
Tekan  untu

2. Pilih file, tekan
berikut ini: 

Titik desimal

atau Hasil penghitungan

Tunjukkan 
Artinya

Untuk menunjukkan terjemahan 
dari kata yang Anda masukkan.

Pencarian Persis 
Kata

Untuk mencari beberapa kata serupa 
atau dalam bahasa China yang sesuai 
dengan masukan Anda.

Metode 
Masukan

Untuk menukar metode masukan.

Bersihkan Rak 
Buku

Unt
Ebo

Pengaturan 
Global

Unt
Font
Kece
Peny

Buka E-Book Unt

Bersihkan Rak 
Buku

Unt
Ebo

Pengaturan 
Global

Unt
stan

Info Buku Unt

Hapus Unt
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gas

 tugas

Untuk memasukkan tanggal tugas.

Untuk memasukkan waktu tugas.

Format waktu yang Anda 
masukkan harus dalam sistem 24-
jam.

Untuk memasukkan konten tugas. 
Tekan  Edit, masukkan 
kontennya, kemudian tekan 
untuk menyimpan.

Untuk mengatur status alarm.

Untuk mengatur frekuensi: Sekali, 
Setiap Hari, Hari, Mingguan, 
Bulanan.

Untuk melihat pengaturan dari 
tugas yang dipilih.

Untuk menambah tugas baru.

Untuk mengedit tugas yang 
dipilih.
Alat bantu

Daftar kerja

Menu ini membantu Anda mengatur segala macam 
hal dalam pekerjaan atau kehidupan Anda. Anda 
dapat mengatur konten, rincian waktu dan alarm 
menu.
Jika tidak ada tugas dalam telepon, daftar ini kosong. 
Anda dapat menekan  Tambah untuk membuat 
tugas baru, kemudian tekan  Selesai untuk 
menuntaskannya.
Jika Anda memilih tugas, Anda dapat menekan 
Opsi untuk mengakses menu pilihan.

Membuat tu

Menu pilihan

Hapus Semua 
File

Untuk menghapus semua file dalam 
folder.

Sortir Untuk menyortir semua file 
menurut nama, jenis, waktu atau 
ukurannya.

Terapkan 
Global
Pengaturan

Untuk menerapkan pengaturan 
global pada semua file.

Bantuan Untuk melihat pintasan dari 
beberapa tombol sewaktu membaca. 

Tgl 

Waktu

Catatan

Alarm

Ulang

Lihat

Tambah

Edit



Alat bantu

2. Pilih Representasi Kurs (Baris pertama pada 

h dalam kolom Lokal lalu tekan 
dapatkan nilai konversi dalam 

epresentasi Kurs”, Anda dapat 
ng Anda masukkan adalah 
okal terhadap Asing atau Asing 

sukkan titik desimal dengan 
 saat memproses konversi unit 

an referensi indeks berat tubuh 
id kaum wanita.

an masukkan tinggi dan berat, 
 untuk mendapatkan hasilnya.

nya sama seperti “BMI”. 

hanya untuk referensi saja dan 
gkin berbeda.

Hapus Untuk menghapus tugas yang 
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Jam dunia

Menu ini digunakan untuk mengecek waktu di kota-
kota besar di seluruh dunia.
Tekan  ,  untuk memilih kota, tanggal dan waktu 
setempat akan ditunjukkan di bagian bawah layar. 
Tanggal dan waktu sesuai dengan tanggal dan waktu 
telepon Anda saat ini.

Pengkonversi unit

Anda dapat menggunakan fungsi konversi unit 
panjang dan berat.

Pengkonversi mata uang

Menu ini digunakan untuk mengkonversi jumlah dari 
satu mata uang ke dalam mata uang yang lain dengan 
menggunakan kurs pilihan Anda. Anda dapat 
mengkonversi dari mata uang Lokal ke mata uang 
Asing atau sebaliknya. 
1. Masukkan kurs dalam kolom Kurs, tekan .

layar).
3. Masukkan jumla

 untuk men
kolom Asing.

Dengan pilihan “R
memilih Kurs ya
perbandingan kurs L
terhadap Lokal.

Anda dapat mema
menekan Tombol #
atau mata uang.

Kesehatan

Menu ini menyediak
(BMI) dan jadwal ha
BMI
Pilih Jns Kelamin d
kemudian tekan  
Haid
Cara mengoperasikan

Data yang dihitung 
data aktualnya mun

dipilih.

Hapus semua Untuk menghapus semua tugas 
dalam Daftar Kerja.
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ua

us semua kontak dari buku telepon 
ri SIM atau Dari Telepon.

nggil

pokkan kontak dalam buku telepon 
an bagi pengguna.
emanggil lalu tekan .
an tekan .
pilihan yang bersangkutan untuk 
i.
gatur pilihan berikut ini:
ntuk mengatur nama grup.

ntuk mengatur jenis peringatan 
nggilan dari kontak dalam grup.

ntuk mengatur nada dering 
nggilan dari kontak dalam grup.

ntuk mengatur gambar yang 
tampilkan di layar saat ada panggilan 
ri kontak dalam grup.

ntuk mengatur jenis video panggilan 
ri kontak dalam grup.
Kontak

11 � Kontak
Anda dapat mengatur kontak dan menyimpannya 
pada kartu SIM atau di memori telepon Anda (hingga 
300 nama). 

Pencarian cepat

Untuk mencari kontak di buku telepon. Masukkan 
nama yang ingin Anda cari dan tekan .

Menambah entri baru

Untuk menambahkan kontak baru ke buku telepon 
yang dipilih. 
1. Pilih Ke SIM atau Ke Telepon dan tekan .
2. Masukkan nama dan nomor, kemudian tekan 

 untuk konfirmasi.

Untuk menyimpan nomor dengan cepat, Anda dapat 
memasukkan nomor dalam mode siaga, kemudian 
tekan   untuk menyimpannya.

Salin semua
Untuk menyalin semua kontak dari satu buku telepon 
ke buku telepon yang lain.

Hapus sem

Untuk menghap
yang dipilih: Da

Grup pema

Untuk mengelom
agar lebih nyam
1. Pilih Grup P
2. Pilih grup d
3. Tentukan 

dimodifikas
Anda dapat men
Nama grup U

Jenis 
Peringatan

U
pa

Jenis dering U
pa

Gambar U
di
da

Jenis video U
da



Kontak

vCard Saya
ard Anda dan memilih, apakah 
epada yang lain.

i

 jumlah kontak yang disimpan 
telepon dan kemampuan 

 mengatur kontak

engakses kontak  yang sudah 
tu dalam mode siaga. Tekan 
kutan dari huruf pertama nama 
(mis. tekan 9 tiga kali untuk 
"). Data pertama yang diawali 
n disorot dalam daftar.
u telepon dan tekan  untuk 
rikut ini:

Daftar Untuk menambah atau menghapus 

� Kirim SMS
� Edit
� Salin
� Kirim vCard
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Nomor khusus

Nomor Saya
Untuk menyimpan nomor telepon Anda sendiri dalam 
menu ini. Kami sarankan agar Anda memasukkan 
nomor ponsel serta informasi lainnya yang sesuai.

Meskipun semua kolom dapat dikosongkan, namun 
item Nomor Pemilik tidak dapat dihapus.

Nomor SOS
Nomor SOS adalah nomor layanan darurat di negara 
atau daerah Anda setempat. Pada umumnya, Anda 
dapat memanggil nomor ini walaupun seandainya 
Anda belum menyisipkan kartu SIM atau 
memasukkan PIN Anda.

Fungsi ini bergantung pada kepelangganan Anda.

Pengaturan

Lokasi penyimpanan pilihan
Untuk mengatur penyimpanan standar untuk 
menyimpan kontak baru

Untuk mengedit vC
akan mengirimnya k

Status memor

Untuk menampilkan
di setiap buku 
penyimpanannya.

Mengedit dan

Tekan  untuk m
Anda simpan sewak
tombol yang bersang
yang akan dicari  
mengakses huruf "Y
dengan huruf ini aka
Pilih kontak dari buk
mengakses pilihan be

anggota anggota grup.

� Sambung IP
� Lihat
� Hapus
� Pindahkan
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12 � Profil
Anda dapat mengaktifkan profil pengguna yang 
bersangkutan menurut lingkungan Anda dan juga 
mengatur beberapa pilihan mode tertentu. 
1. Pilih Umum/ Rapat/ Luar Ruangan/ Dalam 

Ruangan/Headset, kemudian pilih Aktifkan
dalam menu pilihan. Dengan demikian, mode 
yang Anda pilih dapat dioperasikan.

2. Pilih Sesuaikan dalam menu pilihan untuk 
mengatur pilihan berikut ini.

Mode Headset tidak perlu diaktifkan. Selama Anda 
memasang earphone, telepon Anda akan beralih ke 
mode headset secara otomatis.

Pengaturan 
Pendering

Mencakup Pgln Masuk, Alarm, Daya 
Hidup, Flip Buka, Flip Tutup, Peringatan 
Pesan, Suara Tombol.

Volume Anda dapat mengatur volume Nada 
Dering dan Nada Tbl ke salah satu dari 
tujuh tingkat yang ada.

Jenis 
Peringatan

Mencakup Dering, Hanya Getaran, 
Getar dan Dering, Getar Lalu Dering.

Jenis Dering Mencakup Sekali, Ulang, Menurun.

Nada 
Ekstra

Mencakup suara yang disarankan 
sebagai Peringatan, Error, Koneksi 
Jaringan dan Koneksi Panggilan.

Modus 
Jawab

Menentukan pengaturan ke Aktifkan
Jawab Flip atau Jwb Cepat untuk 
menjawab panggilan.

Pilihan "Otomatis" dalam Mode 
Jawab hanya dalam Mode Headset.
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Ikon & simbol
Dalam mode siaga, beberapa simbol dapat 
ditampilkan secara serempak pada layar.

Jika simbol jaringan tidak ditampilkan, berarti saat 
itu jaringan tidak tersedia. Anda mungkin berada di 
tempat yang penerimaannya buruk, coba pindah ke 
lokasi lain, mungkin penerimaannya lebih baik.

Kekuatan sinyal- Semakin banyak balok yang 
ditunjukkan, penerimaannya semakin baik.

Kekuatan baterai - Semakin banyak balok 
yang Anda lihat, semakin banyak sisa daya yang 
Anda miliki.

Panggilan tidak dijawab - Ada panggilan yang 
terlewatkan dan tidak Anda jawab.

Headset - Mode headset diaktifkan.

Vibra  - Telepon Anda akan bergetar bila 
menerima panggilan.

Dering - Jenis peringatannya adalah dering.

Getar dan dering - Jenis peringatannya adalah 
getar dan dering.

Getar lalu dering - Jenis peringatannya adalah 
getar lalu dering.

SMS  - Anda sudah menerima pesan baru.

MMS - Anda sudah menerima pesan MMS 
baru.

Pesan suara - Anda telah menerima pesan 
suara yang baru.

Ruang Chat1 dalam status chatting.

GPRS terpasang- Telepon Anda terhubung 
ke jaringan GPRS.

Alarm diaktifkan.

Kunci keypad diaktifkan.

Penglihan panggilan - Telepon dalam status 
pengalihan panggilan.

Jalur - Jaluran yang aktif.
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berjarak sekurangnya 1,5 cm dari 
nakan aksesori lain tidak dapat 

tuhan standar panduan pemaparan 

ngkat ini mematuhi Peraturan FCC 
goperasian harus mematuhi dua 
t ini:

tidak boleh menyebabkan gangguan 
ayakan, dan
harus bisa menerima gangguan apa 
 gangguan yang dapat menyebabkan 
 yang tidak dikehendaki.
am selular Anda adalah tanggung 
tuk menghindari kecelakaan pada diri 
n atau telepon itu sendiri, baca dan 
njuk keselamatan dan beritahu siapa 
injam telepon Anda. Selanjutnya, 
h penggunaan telepon Anda yang 
enangan:
 telepon Anda di tempat yang aman 
h dari jangkauan anak kecil.
 menuliskan kode PIN Anda. 
nya dihafalkan. 
 dan keluarkan baterainya jika Anda 

ggunakan telepon untuk waktu yang 
Pencegahan
Gelombang radio

Telepon genggam selular Anda adalah 
pemancar/penerima radio berkekuatan 
rendah. Apabila sedang dioperasikan, 
telepon mengirim dan menerima 

gelombang radio. Gelombang radio menghantarkan 
suara Anda atau sinyal data ke stasiun induk yang 
terhubung ke jaringan telepon. Jaringan 
mengendalikan daya yang dipancarkan telepon.
• Telepon Anda mengirim/menerima gelombang radio 

pada frekuensi GSM (900 /1800/1900 MHz).
• Jaringan GSM mengendalikan daya transmisi (0,01 

hingga 2 watt).
• Telepon Anda mematuhi semua standar 

keselamatan yang terkait.
• Tanda CE pada telepon Anda menunjukkan 

kesesuaian dengan kompatibilitas elektromagnetik 
Eropa (Ref. 89/336/EEC) dan pengarahan 
tegangan rendah (Ref. 73/23/EEC).

Telepon ini sudah diuji untuk mereka yang menjalani 
operasi tubuh dan ternyata, alat ini memenuhi 
panduan pemaparan FCC RF apabila digunakan 
dengan aksesori yang tidak mengandung logam dan 

posisi telepon 
tubuh. Menggu
menjamin kepa
RF FCC. 
Peringatan: Pera
Bab 15. Pen
ketentuan beriku
• Perangkat ini 

yang membah
• Perangkat ini 

pun, termasuk
pengoperasian

Telepon gengg
jawab Anda. Un
Anda, orang lai
ikuti semua petu
saja yang mem
untuk mencega
tidak diberi kew

Simpan
dan jau
Jangan
Sebaik

Matikan telepon
tidak akan men
lama.



Ganti kode PIN Anda setelah membeli telepon dan Selalu matikan telepon Anda...

sensitif atau yang tidak dilindungi 
terpengaruh oleh energi radio. 
engakibatkan kecelakaan.

enaiki pesawat udara dan/atau 
impan telepon dalam kopor: 
 telepon selular dalam pesawat 
ahayakan bagi pengoperasian 
ganggu jaringan telepon selular 
ukum.
sakit, klinik, pusat kesehatan 

di mana saja Anda berada dekat 
pat peralatan medis.

atmosfir berpotensi meledak
pompa bensin dan juga daerah 
andung butiran debu, seperti 
m).
ang mengangkut produk yang 
alaupun kendaraan itu sedang 
raan yang menggunakan LPG, 
ndaraan mematuhi peraturan 
laku.
54

aktifkan pilihan pembatasan panggilan.
Desain telepon Anda memenuhi semua 
hukum dan peraturan yang berlaku. 
Namun, telepon Anda dapat menyebabkan 
gangguan pada peralatan elektronik yang 

lain. Secara konsekuen, Anda harus mengikuti semua 
rekomendasi dan peraturan setempat apabila 
menggunakan telepon selular, baik di rumah atau saat 
bepergian. Peraturan atas penggunaan telepon 
selular dalam kendaraan dan pesawat udara 
khususnya sangat ketat.
Sejak lama kekhawatiran masyarakat berfokus pada 
kemungkinan adanya gangguan kesehatan bagi para 
pemakai telepon selular. Riset baru mengenai 
teknologi gelombang radio, antara lain teknologi 
GSM, telah ditinjau ulang dan standar keselamatan 
telah disusun untuk memastikan perlindungan 
terhadap paparan pada energi gelombang radio. 
Telepon selular Anda mematuhi semua standar 
keselamatan dan Radio Equipment and 
Telecommunications Terminal Equipment Directive 
(Panduan Perlengkapan Radio dan Perlengkapan 
Terminal Telekomunikasi) 1999/5/EC.

Peralatan elektronik 
secara layak dapat 
Gangguan ini dapat m

Sebelum m
jika meny
penggunaan

udara dapat memb
pesawat udara, meng
dan bisa melanggar h

Di rumah 
lainya dan 
dengan tem

Di daerah 
(misalnya, 
yang meng
serbuk loga

Dalam kendaraan y
mudah menyala (w
diparkir) atau kenda
pastikan bahwa ke
keselamatan yang ber
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n kinerja

atkan kinerja telepon Anda, kurangi 
io, kurangi pemakaian baterai dan 
perasian yang aman sebagaimana 
t:
 pengoperasian telepon yang optimal 
emuaskan, Anda dianjurkan untuk 
unakannya pada posisi pengoperasian 
 (apabila tidak menggunakan kondisi 
egang atau aksesori bebas-pegang).
arkan telepon Anda ke suhu yang 

n dengan hati-hati. Setiap penyalah-
embatalkan Jaminan Internasional.

dam telepon dalam cairan apa pun; 
Anda lembab, matikan, keluarkan 
iarkan mengering selama 24 jam 
akan kembali.
ersihkan telepon, seka dengan kain 

ang dilakukan atau diterima, 
 energi baterai dalam jumlah yang 
telepon ini mengkonsumsi energi yang 
m kondisi layar siaga apabila tetap 
at yang sama. Apabila berada dalam 
Di daerah yang mengharuskan Anda mematikan 
piranti pemancar radio, seperti daerah pertambangan 
atau di tempat di mana sedang berlangsung operasi 
peledakan.

Tanyakan pada manufaktur kendaraan 
apakah perlengkapan elektronik yang 
digunakan dalam kendaraan Anda tidak 
akan terpengaruh oleh energi radio.

Alat pacu jantung

Jika Anda mengenakan alat pacu jantung:
• Selalu menjaga jarak telepon lebih dari 15 cm dari 

alat pacu apabila telepon dihidupkan, demi 
menghindari gangguan potensial.

• Jangan membawa telepon dalam saku dekat dada.
• Gunakan telinga yang berlawanan arah dengan alat 

pacu untuk meminimalkan gangguan potensial.
• Matikan telepon jika Anda menduga terjadi 

gangguan.

Pengguna alat bantu dengar

Jika Anda penguna alat bantu dengar, tanyakan 
kepada dokter Anda dan produsen alat tersebut untuk 
mengetahui apakah perangkat yang Anda gunakan itu 
tahan terhadap gangguan telepon selular.

Peningkata

Untuk meningk
emisi energi rad
pastikan pengo
panduan beriku

Untuk
dan m
mengg
normal
bebas-p

• Jangan memap
ekstrim.

• Jagalah telepo
gunaan akan m

• Jangan meren
jika telepon 
baterai dan b
sebelum digun

• Untuk memb
yang lembut.

• Panggilan y
mengkonsumsi
sama. Namun, 
berkurang dala
berada di temp



kondisi layar siaga dan ketika Anda sedang bergerak, untuk Philips Anda. Penggunaan jenis baterai yang 
nyebabkan ledakan.
an yang rusak segera diganti oleh 
uhi syarat dan, bahwa bagian 
ngan suku cadang pengganti 

unakan ponsel 
emudi

 telepon sambil mengemudi akan 
 konsentrasi Anda, yang bisa 

kan. Patuhilah panduan berikut 

ian Anda sepenuhnya pada 
nepi dan parkir mobil Anda 
kan telepon.
lokal di negara tempat Anda 
nggunakan telepon GSM Anda.
enggunakan telepon di dalam 

lah piranti mobil bebas-pegang 
k maksud itu.
lepon dan piranti mobil Anda 
i kantung udara atau piranti 
a yang dipasang di dalam mobil 
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telepon mengkonsumsi energi untuk mentransmisi 
informasi lokasi yang terbaru ke jaringan. Mengatur 
cahaya latar untuk jangka waktu yang lebih pendek 
maupun menghindari penavigasian dalam menu yang 
tidak perlu, juga akan membantu menghemat energi 
baterai untuk penggunaan telepon dan kinerja siaga 
yang lebih lama.

Informasi baterai

• Telepon Anda diberdayakan oleh baterai isi ulang.
• Hanya gunakan pengisi baterai yang sudah 

ditentukan.
• Jangan dibakar.
• Jangan membengkokkan atau membuka baterai.
• Jangan membiarkan benda logam (seperti kunci 

dalam saku baju Anda) memendek-hubungkan 
kontak baterai.

• Hindari pemaparan yang berlebihan terhadap suhu 
(>60°C  atau 140°F ), kelembaban atau lingkungan 
yang menyengat.

Gunakan hanya baterai dan aksesori asli 
Philips, karena jika menggunakan aksesori 
lain dapat merusak telepon dan berbahaya 
serta akan membatalkan semua jaminan 

keliru, juga dapat me
Pastikan, bahwa bagi
teknisi yang memen
tersebut diganti de
Philips yang asli.

Jangan mengg
sewaktu meng

Berbicara di
menurunkan
membahaya
ini:

• Curahkan perhat
pengemudian. Me
sebelum mengguna

• Patuhi peraturan 
mengemudi dan me

• Jika Anda ingin m
kendaraan, pasang
yang didesain untu

• Pastikan bahwa te
tidak menghalang
pengamanan lainny
Anda.
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enandai baterai dan kemasannya 
 standar, yang dirancang untuk 
 pendaur-ulangan dan pembuangan 
ara yang benar.

EE pada DFU: 
 untuk Konsumen�

roduk lama
idesain dan dimanufaktur dengan 

ponen berkualitas tinggi, yang dapat 
n digunakan-ulang. 

rai jangan dibuang bersama dengan 
ah rumah-tangga pada umumnya.

n kemasan berlabel dapat didaur 
g.

bangan keuangan telah diberikan 
k pengembalian kemasan nasional 
sistem pendaur-ulangan yang terkait 
alnya EcoEmballage di Prancis).

n plastik dapat didaur ulang (juga 
andai jenis plastiknya).
Sejumlah negara melarang penggunaan sistem alarm 
yang mengoperasikan lampu atau klakson kendaraan 
untuk menandakan adanya panggilan masuk, di jalan 
umum. Periksa peraturan lokal.

EN 60950 Norm

Dalam cuaca panas atau setelah lama terpaparkan ke 
matahari (misalnya, di balik jendela atau kaca depan), 
suhu bingkai telepon dapat meningkat, apalagi bila 
ada lapisan logam. Dalam hal ini, lakukan dengan 
sangat hati-hati apabila mengambil telepon Anda dan 
juga hindarkan penggunaannya pada lingkungan 
suhu di atas 40°C atau 5°C ke bawah.
Untuk telepon Anda, stopkontak soket harus 
dipasang dekat telepon dan mudah dijangkau.

Pemeliharaan lingkungan

Ingatlah untuk mematuhi peraturan lokal 
mengenai pembuangan bahan kemasan, 
baterai bekas, telepon usang dan 
promosikanlah pendaur-ulangan benda-
benda tersebut.

Philips telah m
dengan simbol
mempromosikan
limbah dengan c

Tanda WE
�Informasi

Membuang p
Produk Anda d
bahan dan kom
didaur-ulang da

Bate
limb

Baha
ulan

Sum
untu
dan 
(mis

Baha
men



Bila simbol tong sampah beroda yang 
58

bersilang diterakan pada produk, artinya 
bahwa produk itu tercakup oleh 
European Directive 2002/96/EC
Cari tahu mengenai sistem pemisahan 
sampah setempat untuk produk listrik 
dan elektronik.

Bertindaklah sesuai aturan setempat dan jangan 
membuang produk lama bersama-sama dengan 
limbah rumah tangga biasa. Pembuangan produk 
lama dengan cara yang benar akan membantu 
mencegah akibat negatif yang bisa berdampak pada 
lingkungan dan kesehatan manusia.
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ereaksi (atau reaksinya 
bila tombol ditekan
ebih lamban pada suhu yang sangat 
i normal dan tidak mempengaruhi 
lepon. Bawalah ke tempat yang lebih 
a lagi. Dalam kasus lain, silakan 
pplier telepon Anda.

 mungkin terlalu panas
menggunakan pengisi baterai yang 
 untuk telepon Anda. Pastikan Anda 
akan aksesori asli Philips yang 
n telepon Anda.

k menampilkan nomor 
gilan masuk
akan ketergantungan kepelangganan 

a jaringan tidak mengirimkan nomor 
on akan menampilkan Telepon 1 atau 
 gantinya. Hubungi operator untuk 
formasi lebih lanjut mengenai hal ini.

apat mengirim pesan teks
an tidak mengizinkan pertukaran 
ingan lain. Pertama, pastikan nomor 
a sudah dimasukkan, atau hubungi 
endapatkan informasi selengkapnya 

k ini.
Menyelesaikan masalah
Telepon tidak mau hidup
Lepaskan/pasang kembali baterai. Kemudian isi 
baterai telepon sampai ikon baterai berhenti bergulir. 
Lepaskan pengisi baterai dan coba menghidupkan lagi 
telepon Anda.

Telepon Anda tidak kembali ke layar siaga
Tahan tombol akhiri atau matikan telepon, periksa 
apakah kartu SIM dan baterai telah dipasang dengan 
benar, dan hidupkan lagi.

Simbol jaringan tidak ditampilkan
Hubungan jaringan hilang. Mungkin Anda berada 
dalam bayangan radio (dalam terowongan atau di 
antara gedung tinggi) atau berada di luar area 
jangkauan jaringan. Coba dari tempat lain, coba 
menghubung kembali ke jaringan (khususnya bila 
berada di luar negeri), periksa apakah antena sudah 
terpasang jika ponsel Anda memiliki antena eksternal, 
atau hubungi operator jaringan Anda untuk 
mendapatkan bantuan/informasi.

Layar tidak b
lamban) apa
Layar bereaksi l
rendah. Hal in
pengoperasian te
hangat dan cob
menghubungi su

Baterai Anda
Anda mungkin 
bukan ditujukan
selalu menggun
disertakan denga

Telepon tida
telepon pang
Fungsi ini merup
dan jaringan. Jik
penelepon, telep
Ditahan sebagai
mendapatkan in

Anda tidak d
Sejumlah jaring
pesan dengan jar
pusat SMS And
operator untuk m
mengenai subye



Anda tidak dapat menampilkan gambar 
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JPEG
Suatu gambar mungkin tidak dapat diterima oleh 
ponsel Anda jika terlalu besar, atau jika namanya 
terlalu panjang, atau format file yang tidak sesuai.

Anda merasa ada sejumlah panggilan 
yang tidak terjawab
Periksa pilihan pengalihan panggilan Anda.

Layar menampilkan SISIPKAN SIM
Cek apakah kartu SIM telah disisipkan di posisi yang 
benar. Jika masalah berlanjut, mungkin kartu SIM 
Anda rusak. Hubungi operator jaringan Anda.

Ketika mencoba menggunakan fasilitas 
dalam menu, telepon menampilkan 
TIDAK DIIZINKAN
Sejumlah fasilitas merupakan ketergantungan 
jaringan. Karena itu, fasilitas tertentu hanya tersedia, 
jika jaringan atau kepelangganan Anda 
mendukungnya. Hubungi operator untuk 
mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal ini.

Telepon Anda tidak mengisi
Jika baterai Anda kosong sama sekali, mungkin 
diperlukan beberapa menit untuk pra-isi (hingga 5 
menit dalam sejumlah kasus tertentu) sebelum ikon 
pengisian ditampilkan pada layar.
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Aksesoris Asli Philips
Sejumlah aksesoris, seperti baterai dan pengisi baterai, 
disertakan sebagai standar kemasan ponsel Anda. 
Aksesori lain mungkin dijual dalam paket komersial 
(menurut operator atau pengecer), atau dijual secara 
terpisah. Oleh sebab itu, konten kemasan dapat 
beragam.

Untuk memaksimalkan kinerja ponsel Philips dan 
tidak membatalkan jaminan, belilah selalu Aksesori 
Asli Philips yang khusus dirancang untuk digunakan 
dengan telepon Anda. Philips Consumer Electronics 
tidak dapat dikenakan tanggung jawab atas 
kerusakan apa pun yang diakibatkan oleh 
penggunaan aksesori yang tidak sah.

Charger
Mengisi baterai Anda di stopkontak listrik manapun. 
Cukup mungil untuk dibawa dalam tas kerja/tas 
tangan.

Kabel USB
Kabel USB mampu menghubungkan telepon dan 
komputer Anda dengan kecepatan yang tinggi. Anda 
dapat mengatur informasi yang disimpan dalam 
telepon seperti, gambar, animasi, foto, video dan 
musik. Anda juga dapat menggunakan kabel untuk 
mengisi baterai (Mode pengisian ini sesuai untuk 
kebanyakan PC).

Headset
Telepon Anda akan mengaktifkan mode headset 
secara otomatis saat Anda mencolokkan earphone. 
Dan Anda juga bisa menentukan pilihan  Auto dalam 
mode jawab. Jika status pilihan ini adalah Hidup, 
telepon Anda akan secara otomatis menjawab 
panggilan masuk dalam 2 detik.



ingkat Penyerapan Spesifik

Spesifik

NTANG PEMAPARAN 

g dan dimanufaktur sedemikian 
ang didefinisikan oleh standar-

al Commission on Non-Ionizing 
gineers - Standards Associations 
perlindungan bagi semua orang, 

sebagai Specific Absorption Rate 
igunakan oleh masyarakat pada 
ata berbanding 1g jaringan oleh 

sian yang direkomendasikan saat 
mua jalur frekuensi yang diuji. 
SAR ponsel yang sesungguhnya 

l ini disebabkan karena telepon 
n daya yang diperlukan untuk 
ingan, semakin rendah keluaran 

isi, semuanya memenuhi standar 
62 Informasi T

Informasi Tingkat Penyerapan 
Standar internasional

PONSEL INI MEMENUHI REKOMENDASI INTERNASIONAL TE
TERHADAP GELOMBANG RADIO

Ponsel Anda merupakan pemancar dan penerima gelombang radio. Ini dirancan
rupa sehingga tidak melampaui batas paparan ke energi frekuensi radio (RF) y
standar internasional. Semua rekomendasi ini sudah ditetapkan oleh Internation
Radiation Protection (ICNIRP) dan, Institute of Electrical and Electronics En
(IEEE-SA) yang meramalkan marjin keamanan yang substansial yang menjamin 
berapapun usia dan bagaimanapun kesehatannya.

Rekomendasi pemaparan untuk ponsel, menggunakan unit ukuran yang dikenal 
(SAR). Batas SAR yang direkomendasikan oleh ICNIRP untuk ponsel yang d
umumnya yaitu 2,0 W/kg rata-rata berbanding 10g jaringan dan 1,6W/kg rata-r
IEEE-SA (IEEE Std 1528) untuk bagian kepala.

Pengujian untuk SAR sudah dilaksanakan dengan menerapkan posisi pengopera
ponsel mentransmisi pada tingkat daya tertinggi yang telah disahkan dalam se
Walaupun SAR ditentukan pada tingkat daya tertinggi yang diizinkan, tingkat 
pada saat dioperasikan bisa berada jauh di bawah nilai maksimum SAR. Ha
dirancang untuk bekerja pada beberapa tingkat daya agar hanya menggunaka
menjangkau jaringan. Secara umum, semakin Anda dekat dengan pangkalan jar
daya telepon.

Meskipun terdapat perbedaan antara tingkat SAR dari beragam telepon dan pos
perlindungan internasional untuk pemaparan terhadap gelombang radio.
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ian terhadap standar tersebut adalah 
EE 1528. 
urangi durasi panggilan ponsel atau 
uhkan ponsel dari kepala dan tubuh. 
Informasi Tingkat Penyerapan Spesifik

Nilai SAR tertinggi untuk telepon model Philips 298 sewaktu diuji kesesua
1,025W/kg untuk rekomendasi ICNIRP dan 1,835W/kg untuk Standar IE

Untuk membatasi pemaparan gelombang radio, dianjurkan untuk meng
gunakanlah headset. Yang dimaksudkan dengan pencegahan ini yaitu menja



Selama masa berlakunya jaminan terbatas, Philips 
n layanan resmi, yang ditun 
 memperbaiki atau mengganti secara 
tuk suku-cadang, tenaga kerja, 
at-materi dengan suku-cadang atau 

atau yang diperbaiki, dan 
Produk yang sudah diperbaiki atau 
onsumen dalam kondisi layak-kerja. 
enahan suku-cadang, module atau 
cat/rusak.

dah diperbaiki atau diganti akan 
aminan terbatas ini selama masa 
sih tersisa atau sembilan puluh (90) 
 perbaikan atau penggantian, mana 
lama. Perbaikan atau penggantian 

ihan Philips merupakan ganti-rugi 
sif. 

ercakup Oleh Jaminan Terbatas Ini?
 ini tidak mencakup:

yang telah disalah-gunakan, 
, pengiriman atau kerusakan fisik 
pemasangan yang tidak benar, 
sian atau penanganan yang 
 kelalaian, banjir, kebakaran, 
an air atau cairan lain; atau
ng rusak karena diperbaiki, diubah 
difikasi oleh orang yang tidak diberi 
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Jaminan Terbatas
1. Apa yang tercakup dalam Jaminan Terbatas ini?

Philips Consumer Communications menjamin 
pembeli eceran pertama (“Konsumen” atau “Anda”) 
bahwa produk selular Philips dan berbagai aksesori 
asli yang disediakan oleh Philips dalam paket 
penjualan (“Produk”), bebas dari cacat materi dalam 
bahan, desain dan pengerjaannya, di bawah 
penggunaan yang normal sesuai dengan petunjuk 
pengoperasiannya serta mematuhi persyaratan dan 
kondisi di bawah ini. Jaminan terbatas ini hanya 
diperuntukkan bagi Konsumen atas pembelian 
Produk dan digunakan di negara asal pembelian 
tersebut dilakukan. Jaminan terbatas ini hanya 
berlaku di negara tujuan bagi penjualan produk 
Philips tersebut.

2. Berapa lama masa berlaku Jaminan Terbatas ini?

Masa berlaku jaminan terbatas bagi Produk ini 
adalah SATU (1) TAHUN dari tanggal pembelian 
Produk sebagaimana tercantum dalam bukti 
pembelian aslinya. Jaminan terbatas bagi baterai asli 
Philips yang dapat diisi ulang, berlaku selama enam 
(6) bulan sejak tanggal pembelian. 

3. Apa Yang Akan Dilakukan Philips jika Terdapat 
Cacat Materi dalam Bahan, Desain dan Pengerjaan 
Produk Selama Masa Berlakunya Jaminan Terbatas?

atau perwakila
pilihannya, akan
cuma-cuma un
Produk yang cac
Produk baru 
mengembalikan 
diganti kepada K
Philips akan m
peralatan yang ca

Produk yang su
tercakup oleh j
berlaku yang ma
hari dari tanggal
saja yang lebih 
Produk atas pil
Anda yang ekslu

4. Apa yang Tidak T
Jaminan terbatas

a) Produk 
kecelakaan
lainnya, 
pengopera
abnormal,
kemasukk

b) Produk ya
atau dimo
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 layanan resmi yang terdekat.
 SIM harus dikeluarkan dari Produk 

um diserahkan ke Philips. Philips tidak 
nggung jawab atas risiko kerusakan atau 
angan kartu SIM atau data yang ada di 
nya.

kerusakan Produk tidak tercakup oleh 
an terbatas ini, atau jaminan terbatas ini 

 berlaku, batal atau tidak sah, karena 
ya persyaratan dan kondisi yang 
tumkan, Konsumen akan dikenakan 
 perbaikan atau penggantian dari Produk 
ut serta biaya lainnya yang terkait dalam 
ikan atau penggantian Produk.
TING – Anda diminta mengembalikan 
uk bersama bukti pembelian sah yang 
njukkan pembelian tersebut, tanggal 
elian, model Produk serta nomor seri 

uk yang terterta dengan jelas.

n: Jaminan ini merupakan Keseluruhan 

PENJELASAN JAMINAN SEPERTI 
RTERA DI ATAS DAN SEMUA HAL 
DINYATAKAN SECARA TAK 
G OLEH HUKUM, YANG TIDAK 
IPISAHKAN ATAU DIMODIFIKASI 
PERJANJIAN, PHILIPS TIDAK 
KAN JAMINAN LAIN, BAIK YANG 
kewenangan oleh Philips; atau
c) Produk memiliki masalah penerimaan atau 

pengoperasian yang disebabkan oleh kondisi 
sinyal, keandalan jaringan atau sistem kabel 
atau antena; atau

d) Produk yang rusak atau bermasalah karena 
digunakan dengan produk atau aksesori lain 
yang bukan dari Philips; atau

e) Produk yang stiker jaminan/kualitas, nomor 
seri produk atau nomor seri elektroniknya 
sudah dilepas, diubah atau dibuat tak terbaca; 
atau

f ) Produk dibeli, digunakan, diperbaiki, atau 
yang dikirim untuk perbaikan dari negara 
yang bukan negara pembelian produk 
tersebut, atau digunakan untuk maksud 
komersial atau institusional (termasuk namun 
tidak terbatas pada Produk yang digunakan 
untuk tujuan sewa-menyewa); atau

g) Produk dikembalikan tanpa bukti pembelian 
yang sah atau bukti pembeliannya sudah 
diubah atau dibuat tak terbaca; 

h) Keusangan normal (usia-pakai sudah habis) 
atau Force Majeure. 

5. Bagaimana Anda Mendapatkan Layanan Jaminan?
a) Kembalikan Produk ke pusat layanan resmi 

Philips. Anda dapat menghubungi kantor 
Philips setempat untuk menanyakan lokasi 

pusat
b) Kartu

sebel
berta
kehil
dalam

c) Jika 
Jamin
tidak
adan
dican
biaya
terseb
perba

d) PEN
Prod
menu
pemb
Prod

6. Batasan Lai
Perjanjian 
KECUALI 
YANG TE
YANG 
LANGSUN
DAPAT D
OLEH 
MEMBERI



DINYATAKAN SECARA LANGSUNG ATAU PENGGUNAAN, KEHILANGAN ATAS WAKTU, 
UAN, KERUGIAN KOMERSIAL, 
 ATAS LABA, KEHILANGAN 
NIS, BIAYA PENGGANTI ATAS 
AU LAYANAN, INVESTASI, 

ATAS JASA BAIK ATAU 
AU KEHILANGAN DATA DAN 
TUTAN OLEH PIHAK KETIGA) 
TKAN DARI PEMBELIAN ATAU 
 PRODUK TERSEBUT. 
INI BERLAKU SEKALIPUN 

PU MEMENUHI TUJUAN 
ANTI-RUGI MANA PUN.

as merupakan perjanjian yang 
 ekslusif antara Konsumen dan 
an dengan Produk selular tersebut, 

guli semua perjanjian terdahulu 
ihak, baik lisan atau tertulis, dan 
asi antara kedua pihak mengenai 
aitan dengan jaminan terbatas ini. 

, para pembawa, pengecer, agen, 
, atau pegawai Philips tidak diberi 
k mengubah jaminan terbatas ini 
Anda tidak mengandalkan pada 
ut. 
s ini tidak mempengaruhi hak 
bawah hukum nasional yang 
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TIDAK LANGSUNG (BAIK SECARA UNDANG-
UNDANG, DI BAWAH PENGOPERASIAN 
HUKUM ATAU SEBALIKNYA) DAN SECARA 
SPESIFIK MENOLAK JAMINAN KEPUASAN 
APAPUN ATAS MUTU BARANG LAYAK-PASAR/
DIPERDAGANGKAN ATAU KESELARASANNYA 
UNTUK MAKSUD TERTENTU.
PERTANGGUNG-JAWABAN PHILIPS YANG 
MEYELURUH ATAS KERUSAKAN YANG 
BERKAITAN DENGAN, ATAU YANG 
DITIMBULKAN OLEH PEMBELIAN ATAU 
PENGGUNAAN PRODUK, TERLEPAS DARI 
JENIS ATAU SEBAB KERUSAKAN TERSEBUT 
ATAU BENTUKNYA, ATAU KARAKTERISTIK 
TUNTUTAN YANG DIAJUKAN (KONTRAK 
ATAU KERUGIAN), TIDAK AKAN MELEBIHI 
HARGA BELI ASAL YANG SUDAH DILUNASI 
UNTUK PRODUK TERSEBUT.
WALAUPUN BEGITU, DALAM HAL APAPUN 
JUGA, APAKAH PHILIPS TELAH DIBERITAHU 
ATAU TIDAK MENGENAI KEMUNGKINAN 
KERUSAKAN, PHILIPS TIDAK DIKENAKAN 
TANGGUNG JAWAB, DALAM PENGERTIAN 
SELUAS-LUASNYA YANG DIMUNGKINKAN 
SECARA HUKUM, ATAS DENDA, KERUSAKAN 
KHUSUS, INSIDENTAL, TIDAK LANGSUNG 
ATAU KONSEKUENSIAL, (TERMASUK TAPI 
TIDAK TERBATAS PADA KEHILANGAN ATAS 

KETERGANGG
KEHILANGAN
PELUANG BIS
BARANG AT
KERUSAKAN 
REPUTASI, AT
ADANYA TUN
YANG DIAKIBA
PENGGUNAAN
PEMBATASAN 
TIDAK MAM
UTAMA DARI G
Jaminan terbat
menyeluruh dan
Philips sehubung
yang mengung
antara kedua p
segala komunik
pokok yang berk
Oleh sebab itu
dealer, karyawan
wewenang untu
dan sebaiknya 
perwakilan terseb
Jaminan terbata
Konsumen di 
diberlakukan.



Deklarasi kepatuhan
Kami,
Shenzhen Sang Fei Consumer   
Communications Co., Ltd. 
11 Science and Technology Road, 
Shenzhen Hi-tech Industrial Park, 
Nanshan District, Shenzhen 518057, 
China.

menyatakan, sebagaimana tanggung jawab kami 
sepenuhnya, bahwa produk

CT0298
Cellular Mobile Radio GSM 900/1800
TAC: 35789801

yang berkaitan dengan deklarasi ini, mematuhi 
Standar-Standar berikut ini:

KESELAMATAN: EN 60950-1:2001+A11:2004
KESEHATAN: EN 50360:2001
EMC: ETSI EN301 489-7 v 1.2.1; ETSI EN 301 
489-17 v1.2.1
SPEKTRUM: ETSI EN 301 511 v9.0.2; ETSI 
EN 300 328 v1.6.1

Dengan ini kami menyatakan, bahwa semua 
rangkaian pengujian penting atas radio, telah 
dilaksanakan dan bahwa produk yang namanya 
disebutkan di atas, mematuhi semua persyaratan 
penting dari Directive 1999/5/EC.
Prosedur penilaian kesesuaian merujuk ke Article 10 
dan keterangannya dalam Annex V dari Directive 
1999/5/EC telah dipatuhi yang berkaitan dengan 
artikel 3.1 dan 3.2 dengan melibatkan Dinas Yang 
Ditunjuk: BABT, Balfour House, Churchfield Road, 
Waltonon- Thames, KT12 2TQ. UK
Tanda pengenal: 0168

21 Nov, 2007

Manajer Kualitas
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