
 jawab atas kesalahan,
enyimpangan apa pun yang
n pengguna ini dan produk
pon ini dimaksudkan untuk
an GSM/GPRS.

Tekan agak lama ).

Masukkan kode PIN Anda
dengan menggunakan bantalan
tombol dan tekan , atau L
OK.

Bantalan tombol akan dikunci
secara otomatis apabila flip
ditutup (namun, apakah tombol
pada flip telepon akan dikunci
atau tidak, ini tergantung pada
pengaturan yang sudah Anda
buat). Apabila flip telepon
dibuka, kunci bantalan tombol
akan secara otomatis dibuka,
sedangkan tombol pada flip
telepon akan terkunci. 
Kenali Telepon Anda

Philips terus-menerus berupaya memperbaiki
produknya. Karena itu, Philips berhak mengubah
panduan pengguna ini atau menariknya setiap saat
tanpa pemberitahuan. Philips menyediakan panduan
pengguna ini “apa adanya” dan, terkecuali
ditentukan oleh hukum yang berlaku, Philips tidak

dikenakan tanggung
penghilangan atau p
tertera dalam pandua
yang diuraikan. Tele
dihubungkan ke jaring

Cara�

Tombol
alfanumerik

Tombol lunak kiri

Tombol lunak kanan

Tombol Navigasi
dan OK

Pengisi daya dan 
konektor kabel data

Tombol Tutup dan
tombol Hidup/Mati

Tombol Jawab

Mikrofon

Belakang 
telepon: 
Lensa kamera

LCD 65000 warna

Konektor headset

Infra merah

Menghidupkan/
Mematikan telepon

Masukkan kode PIN

Mengunci tombol
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r Tekan ( dalam modus
siaga.

tar Tekan L MP3 dalam modus
siaga.

Tekan R Agenda wanita
dalam modus siaga.

at 
a

Tekan R Keluar sewaktu
meramban menu atau ada
dalam modus edit. 

e 
ka 

Tekan ).

i Tekan , dan tekan +, -, < atau
>uuntuk memilih menu,
kemudian tekan , untuk
memasuki sub-menu. Ulangi
pengoperasian ini sampai
Anda mencapai menu yang
dikehendaki. 
Melakukan
panggilan

Masukkan nomor telepon
dengan menggunakan bantalan
tombol dan tekan (.

Menjawab panggilan Apabila telepon berdering,
tekan (.

Mengakhiri 
panggilan

Tekan ).

Meredam telepon Apabila telepon berdering,
tekan agak lama ,.

Menolak panggilan Apabila telepon berdering,
tekan ). 

Menyesuaikan 
volume percakapan

Sewaktu panggilan berlangsung,
tekan + atau -.

Mengakses menu 
utama

Tekan , dalam modus siaga.

Mengakses buku 
telepon

Tekan - dalam modus siaga.

Menggunakan 
Buku Telepon

Tekan + atau - untuk
meramban entri buku telepon
dan tekan ( untuk
memanggil kontak yang
dipilih dalam buku telepon.

Mengakses Dafta
panggilan yang 
disambung

Mengakses pemu
MP3

Mengaktifkan 
Agenda wanita

Kembali ke tingk
menu sebelumny

Segera kembali k
modus siaga keti
meramban menu

Mengakses fungs
menu



Tombol lunak

us siaga untuk mengakses menu
 -, < atau > untuk menavigasi
aftar, atau tekan tombol 0 - 9
l # untuk mengakses opsi dan
g. Sewaktu menavigasi melintasi
kanan layar akan menunjukkan
 di dalam daftar. Tekan L Pilih
akses opsi yang sesuai dari item
aftar. Tekan R Keluar untuk

elumnya. 

Hiburan WAP Multimedia

alaman 90 halaman 24

Pesan File saya

alaman 32 halaman 62

Pengaturan 
Panggilan Pengaturan Telepon

alaman 54 halaman 44
2

Tombol lunak kiri dan kanan (L dan R) berada
di bagian atas bidang bantalan tombol. Dengan
menekan tombol lunak, Anda dapat memilih opsi
yang ditampilkan di layar, pas di atasnya, termasuk
opsi sewaktu panggilan berlangsung. Fungsi tombol
lunak berubah menurut konteks yang sekarang aktif. 

Menu utama
Anda dapat mengakses berbagai fitur telepon Philips
588 yang berbeda dari menu utama. Tabel berikut ini
menyimpulkan struktur Menu utama, yang
dilambangkan ikon dan nomor halaman untuk
informasi yang ingin Anda peroleh mengenai berbagai
fungsi menu.

Tekan , dalam mod
utama dan tekan +,
melintasi ikon dan d
dan * atau tombo
fungsi secara langsun
daftar, bar gulir di 
posisi Anda sekarang
atau , untuk meng
yang dipilih dalam d
kembali ke menu seb

halaman 76 h

Buku Telepon

halaman 69 h

Alat bantu

halaman 77 h
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aru
iwa dapat mengubah layar siaga
an tak terjawab, SMS baru, MMS

ana ada peristiwa baru, telepon akan
unyi petanda yang dapat terdengar
enerimaan pesan siaran selular). Anda
L Lihat untuk menampilkan daftar
rjawab, masuk ke daftar SMS atau

um dibaca, dsb. Tekan R Keluar
i layar peristiwa baru. 

a hanya dapat menghapus peristiwa
siaga dengan menekan R Keluar.
Cara menggunakan Panduan 
Pengguna ini

Kami mengupayakan agar panduan pengguna ini
memberikan informasi yang tepat dan lengkap
mengenai telepon Philips 588 Anda. Panduan
pengguna ini menyertakan hal berikut: 

Peristiwa b
Beberapa perist
(seperti panggil
baru, dsb.). Bilam
mengeluarkan b
(kecuali untuk p
dapat menekan 
panggilan tak te
MMS yang bel
untuk keluar dar

Setiap saat, And
baru dari layar 

Kenali telepon 
Anda

Bagian panduan pengguna yang
sekarang Anda baca, menyimpulkan
berbagai fitur telepon dan informasi
mengenai fitur yang sering digunakan. 

Bab 1:
Persiapan Awal

Cara melakukan instalasi, seperti
kartu SIM, baterai, dsb.

Bab 2:
Fungsi 
panggilan 

Cara melakukan dan menjawab
panggilan serta sejumlah fungsi
panggilan yang sering digunakan. 

Bab 3:
Entri Teks

Cara memasukkan teks dengan
menggunakan tombol alfanumerik.

Bab 4-16 Deskripsi fitur utama telepon ini.

Lainnya Informasi "Ikon & Simbol",
"Pencegahan", "Menyelesaikan
masalah", "Aksesori" dan "Jaminan
Terbatas". 



4

1. P
M
M
M
M

2. F
M
M
M
O
M
M
s
M
M
M
M
(
B
j
T
M

n........................................... 14
lan kedua 
jaringan) ............................. 14
.............................................. 14
adset................................... 15

f............................................. 15
estival dan Hari 
.............................................. 15

 angka ...................... 16
............................................. 16
s dan angka ........................ 17
bol dan ikon emosi .......... 17
/kecil .................................. 17

.............................................. 17
gris...................................... 17
ar......................................... 18
.............................................. 19
.............................................. 21
............................................. 22

.................................... 24

.............................................. 24

.............................................. 26
Isi Kandungan
ersiapan Awal................................... 7
enyisipkan kartu SIM ..................................... 7
enghidupkan telepon..................................... 8
enyetel tanggal dan waktu............................ 9
engisi baterai ................................................... 9

ungsi panggilan................................ 11
enghidupkan telepon................................... 11
ematikan telepon ......................................... 11
elakukan panggilan ....................................... 11
psi sewaktu panggilan berlangsung........... 12
eredam atau membunyikan panggilan...... 12
enyesuaikan volume pengeras suara/

isi dengar.......................................................... 12
erekam panggilan.......................................... 12
engakhiri panggilan....................................... 13
elakukan panggilan internasional............... 13
elakukan panggilan kedua 

Ketergantungan jaringan) ............................. 13
ertukar panggilan (Ketergantungan 

aringan) ............................................................. 13
elepon handsfree .......................................... 13
enjawab panggilan ........................................ 14

Menolak panggila
Menjawab panggi
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5

....................................................... 67
emori............................................ 68

pon ........................... 69
....................................................... 69
....................................................... 69
....................................................... 72
u .................................................... 72
a.................................................... 74
....................................................... 74
grup .............................................. 75
impanan........................................ 75
....................................................... 75
....................................................... 75

................................. 76
asi pihak ketiga) ......................... 76
....................................................... 76

u ........................................77
ita.................................................. 77
....................................................... 86
....................................................... 87
si unit............................................ 88
....................................................... 88
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on dengan
 menghadap
 seperti

 dalam
 tekan kait
g ada di
ri telepon.
akang akan
ri telepon.

penutup
i slotnya.

 baterai
terai dari
ah dengan
n jari Anda
rkan dari
Persiapan Awal

1. Persiapan Awal
Baca petunjuk keselamatan dalam bagian «Pencegahan»
sebelum menggunakan telepon.

Untuk menggunakan telepon, Anda harus
menyisipkan kartu SIM yang sah, yang disediakan
oleh operator GSM Anda atau pengecer. Kartu SIM
berisi informasi kepelangganan Anda, nomor ponsel
Anda, dan ada memori tempat Anda menyimpan
nomor telepon dan pesan (lihat “Buku Telepon”
halaman 69).

Menyisipkan kartu SIM

Melepaskan penutup 
belakang
1. Pastikan telepon

dimatikan. Anda harus
melepaskan penutup
belakang telepon
sebelum menyisipkan
kartu SIM. 

Pegang telep
bagian depan
ke bawah
ditunjukkan
diagram dan
pelepas yan
samping ki
Penutup bel
terlepas da
Keluarkan 
belakang dar

Melepaskan
2. Angkat ba

bagian baw
menggunaka
dan kelua
slotnya. 



Persiapan Awal

 telepon
untuk menghidupkan telepon.
ta untuk memasukkan kode

gaman kartu SIM Anda yang
 digit). Kode PIN sudah
elumnya dan disampaikan
erator jaringan atau pengecer.
de PIN, lihat “Ubah kode”

asukkan kode PIN sebanyak 3
 SIM Anda diblokir. Untuk

harus minta kode PUK dari
. 

ipkan
ngan
mpai
ogam

lindung yang menutupi layar
akan telepon. 
8

Menghidupkan
Tekan agak lama ) 
Anda mungkin dimin
PIN (yaitu kode pen
terdiri atas 4 - 8
dikonfigurasikan seb
kepada Anda oleh op
Untuk mengubah ko
halaman 58.

Jika Anda salah mem
kali berturutan, kartu
membukanya, Anda 
operator jaringan Anda

Memasang kartu SIM
3. Pastikan sudut kartu

SIM yang terpotong,
menghadap ke arah
yang benar dan kontak
logam menghadap ke
bawah. Geser kartu
SIM ke dalam slot kartu
sampai berhenti. 

Memasang baterai
4. Bagian kontak logam

harus menghadap ke
bawah, lalu tekan
baterai ke dalam slotnya
sampai mengunci di
tempatnya. 

Mengembalikan 
penutup belakang
5. Sejajarkan dan kaitkan

penutup belakang ke
samping kanan telepon
lalu tekan ke bawah
sampai mengunci di
tempatnya pada samping
kiri telepon. 

Apabila menyis
baterai, lakukan de
hati-hati agar tidak sa
merusak konektor l
slot kartu SIM. 

6. Lepaskan film pe
sebelum menggun
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 agar Anda tidak mengeluarkan baterai
sedang dihidupkan karena Anda bisa
ua pengaturan pribadi Anda. Jika
rkan baterai, memori pengaturan
ktu hanya akan ditahan sebentar.
da harus menyetel ulang informasi
nginstal kembali baterai.

aterai dan penutup belakang
 ke telepon, colokkan konektor
 baterai (disertakan dengan telepon
 kemasan) ke dalam soketnya di

r telepon (anak panah ke atas), dan
ung satunya lagi ke soket listrik arus
(AC) yang mudah dijangkau. 
Persiapan Awal

Menyetel tanggal dan waktu
Sewaktu Anda menghidupkan telepon untuk
pertama kali, waktu yang ditunjukkan pada telepon
adalah waktu setelan standar pabrik. Oleh sebab
itu, Anda harus memasukkan pengaturan telepon
untuk menyetel ulang tanggal dan waktu telepon
Anda. Setel tanggal dengan menekan tombol angka
yang sesuai pada bantalan tombol (tekan R Hapus
untuk menghapus nomor). Kemudian, lanjutkan
dengan cara yang sama untuk menyetel waktu. 
Untuk informasi lebih lanjut mengenai pengaturan
tanggal dan waktu, silakan lihat “Pengaturan jam”
halaman 45.

Mengisi baterai
Telepon Anda dilengkapi baterai standar. Telepon
akan mengeluarkan bunyi petanda yang dapat
terdengar apabila baterai hampir habis. Apabila
baterai kosong sama sekali, ikon pengisian hanya akan
muncul beberapa menit kemudian setelah pengisian
berlangsung. 

Kami anjurkan
apabila telepon 
kehilangan sem
Anda mengelua
tanggal dan wa
Karena itu, An
setelah Anda me

1. Setelah b
dipasangkan
pengisi daya
Anda dalam
bagian dasa
colokkan uj
bulak-balik 



Persiapan Awal

2. Ikon baterai menunjukkan status pengisian: g tetap terhubung ke ponsel
dah terisi penuh, tidak akan

Satu-satunya cara untuk
aterai adalah mencabutnya dari
 (Arus bulak-balik), karena itu,
k listrik yang mudah dijangkau. 

menggunakan telepon selama
 anjurkan Anda mengeluarkan

unakan telepon saat mengisi
ahwa tanda getar akan mati
gisi baterai terhubung ke
 baterai kosong sama sekali, ikon
muncul kembali beberapa menit
gisian berlangsung.
10

Sewaktu mengisi daya baterai, 4 bar indikator
pengisian terus-menerus berubah dan biasanya
berlangsung sekitar 2,5* jam untuk mengisi ulang
baterai sepenuhnya (sewaktu mengisi daya baterai
dan telepon dimatikan, layar akan menampilkan
animasi pengisian daya baterai).

3. Bila ke-4 balok, semuanya tampak stabil, artinya
baterai sudah terisi penuh dan Anda dapat
melepaskan pengisi daya baterai. Tergantung
pada jaringan dan kondisi penggunaan, waktu
bicara maksimum dari baterai standar yang terisi
penuh, berkisar antara 2 hinga 5 jam*, sementara
waktu siaga maksimum, sekitar 300 jam*.

*Data ini diambil dari hasil uji yang dilakukan di
laboratorium kami di Prancis pada saat baterai diisi
penuh untuk pertama kali. Tergantung pada kondisi
jaringan, pengaturan pengguna, cara penggunaan,
dsb., hasil aktualnya bisa berbeda-beda. 

Pengisi baterai yan
sewaktu baterai su
merusak baterai. 
mematikan pengisi b
stopkontak listrik AC
gunakanlah stopkonta

Jika Anda tidak 
beberapa hari, kami
baterainya.

Anda dapat mengg
baterainya (ingat, b
sewaktu alat pen
stopkontak). Apabila
baterai hanya akan 
kemudian setelah pen
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 memasukkan kode PIN sebanyak 3
, kartu SIM Anda diblokir. Untuk
nda harus minta kode PUK dari

 Jika Anda salah memasukkan kode
10 kali berturutan, kartu SIM Anda
lamanya dan tidak dapat digunakan
rjadi, hubungilah operator jaringan

 telepon
dapat menekan agak lama ) untuk
on.

 panggilan

elakukan panggilan, hanya apabila
muncul di layar. 

n nomor telepon.
  untuk menyambung nomor; atau
Opsi untuk masuk ke menu opsi,

ilih Sambung > Samb. dgn handsfree.
Fungsi panggilan

2. Fungsi panggilan 
Menghidupkan telepon
Biasanya, Anda dapat menekan agak lama ) untuk
menghidupkan telepon.
Anda dapat menyetel kode keamanan (kode PIN)
pada telepon Anda untuk melindunginya dari
penggunaan yang tidak berwenang. Apabila Anda
sudah menyetel kode keamanan, Anda akan
diperintahkan untuk memasukkan nomor PIN yang
sesuai ketika menghidupkan telepon. 
1. Memasukkan kode PIN. Demi keamanan, layar

akan menampilkan “*” untuk melambangkan
angka yang sudah Anda masukkan. Jika Anda
sudah memasukkan angka yang keliru, tekan R
Hapus untuk menghapusnya.

2. Tekan L OK. Telepon akan memvalidasi kode
PIN dan mulai melakukan pendaftaran jaringan. 

3. Setelah nama jaringan ditampilkan pada layar,
Anda siap untuk melakukan atau menjawab
panggilan. Jika tidak ada nama jaringan yang
ditampilkan pada layar, Anda harus mendaftar
ulang. 

Jika Anda salah
kali berturutan
membukanya, A
operator Anda.
PUK sebanyak 
akan diblokir se
lagi. Jika ini te
Anda.

Mematikan
Biasanya, Anda 
mematikan telep

Melakukan

Anda dapat m
nama jaringan 

1. Memasukka
2. Tekan (

tekan L 
kemudian p



Fungsi panggilan

Opsi sewaktu panggilan berlangsung Menyesuaikan volume pengeras 
ar

erlangsung, panggilan tunda atau
nda dapat menekan +/- untuk
gurangi volume (jika Anda tidak
enu opsi panggilan).
h disetel, volume panggilan akan
 pengaturan akan diterapkan ke
jutnya. 

ggilan
erlangsung, tekan L Opsi dan
mengakses 3 opsi perekaman;
 (standar), Rekam pihak lawan dan
 untuk panggilan dua-pihak atau
k).

ih opsi perekaman, opsi ini akan
 standar untuk perekaman
a. Opsi perekaman yang dipilih

engan tanda centang.
12

Sewaktu panggilan berlangsung, Anda dapat menekan
L Opsi untuk melakukan pengoperasian berikut:

- Redam/Bunyikan panggilan
- Menunda panggilan
- Kirim SMS
- Mengakses Buku Telepon
- Mengaktifkan/Menonaktifkan handsfree
- Merekam percakapan telepon (yang

menyertakan 3 sub-opsi: Rekam keduanya,
Rekam pihak lawan dan Rekam sendiri)

- Stop perekaman (Jika perekaman sedang
berlangsung, pilih Stop perekaman untuk
menghentikan dan rekaman suara akan
disimpan secara otomatis).

- Mengakhiri panggilan aktif

Meredam atau membunyikan 
panggilan

Sewaktu panggilan berlangsung, tekan L Opsi dan
pilih Redam atau Bunyikan. Jika Anda memilih Redam,
mikrofon akan dinonaktifkan.
Apabila Anda beralih dari satu panggilan ke panggilan
yang lain, redam suara akan dibatalkan. 

suara/sisi deng

Sewaktu panggilan b
panggilan tunggu, A
menambah atau men
sedang meramban m
Apabila volume suda
langsung berlaku dan
panggilan Anda selan

Merekam pan
Sewaktu panggilan b
pilih Rekam untuk 
yaitu, Rekam keduanya
Rekam sendiri (berlaku
panggilan multi-piha

Setelah Anda memil
digunakan sebagai
panggilan selanjutny
akan ditunjukkan d
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panggilan kedua 
ungan jaringan)

lakukan panggilan kedua dengan
anggilan yang aktif: 
akukan panggilan dengan Pihak A,
emasukkan nomor Pihak B dengan
 bantalan tombol. 

tau tekan L Opsi, kemudian pilih
uk menyambung nomor Pihak B.
 secara otomatis ditunda. 

nggilan 
ungan jaringan)

ang menangani satu panggilan aktif
lan ditunda, Anda dapat menekan
dian pilih Tukar untuk bertukar di
n. 

ndsfree
an berlangsung, tekan L Opsi dan
idup/Mati.

 dipasang ke telepon, Anda tidak
an modus handsfree.
Fungsi panggilan

Sewaktu panggilan berlangsung, Anda juga dapat
menekan , untuk Mulai/Stop perekaman.
Sewaktu Anda memulai perekaman, muncul ikon
rekaman di layar. Setelah Anda mengakhiri panggilan,
perekaman akan berhenti dan disimpan secara
otomatis dalam format AMR di bawah File Saya >
Bunyi.

Tidak ada batas panjang rekaman; perekaman hanya
akan berhenti apabila Anda menekan tombol ,, jika
memori tidak cukup atau apabila panggilan sudah
berakhir. 

Mengakhiri panggilan
Tekan R Akhiri atau ) untuk mengakhiri
panggilan.

Melakukan panggilan internasional

1. Tekan agak lama 0 sampai "+" muncul di layar.
2. Masukkan kode negara.
3. Masukkan kode area (biasanya tanpa 0 di depan)

diikuti oleh nomor telepon. 
4. Tekan ( untuk memanggil langsung; atau

tekan L Opsi untuk masuk ke menu opsi dan
pilih Panggilan atau Tlp. Handsfree.

Melakukan 
(Ketergant

Anda dapat me
menunda dulu p
1. Sewaktu mel

Anda dapat m
menggunakan

2. Tekan ( a
Panggilan unt
Pihak A akan

Bertukar pa
(Ketergant

Apabila Anda sed
dan satu panggi
L Opsi, kemu
antara 2 panggila

Telepon ha
Sewaktu panggil
pilih handsfree H

Apabila headset
dapat mengaktifk



Fungsi panggilan

Menjawab panggilan

tombol angka, * atau #,
 terbuka di bawah modus

 dapat mengaitkan nama dalam
e foto yang Anda ambil dengan
Kamera atau gambar yang sudah
lalui WAP atau kabel data.
berlangsung, jika kartu nama
tkan ke gambar, latar belakang
an menampilkan gambarnya.
ggilan Foto".

 tersedia pada memori telepon.
leh lebih besar dari 128 x 160

si

bah status panggilan yang
 menjadi panggilan aktif.

bah status panggilan aktif
i panggilan yang ditunda.

r di antara panggilan aktif dan
an tunda.
14

Tekan L Jawab atau tekan ( untuk menjawab
panggilan.

Menolak panggilan
Tekan R Tolak atau tekan ) untuk menolak
panggilan.

Menjawab panggilan kedua 
(Ketergantungan jaringan)

Jika Anda sudah mengaktifkan Pgln tunggu, Anda akan
diberitahu lewat tanda apabila ada panggilan masuk
yang kedua. Anda dapat: 
1. Tekan ( untuk menjawab panggilan kedua.

Panggilan yang aktif akan ditunda secara
otomatis.

2. Tekan ) untuk menolak panggilan kedua dan
melanjutkan panggilan aktif.

3. Apabila ada satu panggilan aktif dan satu
panggilan ditunda, Anda dapat menekan L
Opsi untuk melakukan pengoperasian berikut:

Jika Anda menekan 
editor catatan akan
panggilan tunggu. 

Panggilan foto
Dengan fitur ini Anda
buku telepon Anda k
menggunakan fungsi 
Anda download me
Sewaktu panggilan 
pihak yang lain dikai
panggilan masuk ak
Fitur ini disebut "Pan

Panggilan foto hanya
Ukuran foto tidak bo
piksel.

Opsi Deskrip

Lepas 
tunda

Mengu
ditunda

Tunda Mengu
menjad

Tukar Bertuka
panggil
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acara Festival dan Hari 

nambahkan peristiwa “Festival” dan
” dalam menu agenda.

h menambahkan peristiwa tersebut
telepon akan mengingatkan Anda
udah tiba. 
Fungsi panggilan

Pengoperasian headset
Pengoperasian berikut ini berlaku untuk headset
dengan hanya satu tombol. 
1. Apabila Anda memasukkan nomor telepon dalam

modus siaga, dengan menekan sekilas tombol
headset, akan menyambung nomor tersebut.
Untuk menghentikan penyambungan, tekan agak
lama tombol headset. 

2. Sewaktu panggilan berlangsung, tekan sekilas
tombol headset untuk merekam atau
menghentikan perekaman; tekan agak lama untuk
menutup telepon. 

3. Apabila ada panggilan masuk, tekan tombol
headset untuk menjawab panggilan; tekan agak
lama untuk menolak panggilan. 

Daya Alarm Aktif
Apabila telepon dimatikan sewaktu waktu alarm
sudah tiba, telepon akan otomatis menyala, alarm
akan berbunyi dan layar jam alarm akan ditampilkan.
Apabila waktu alarm sudah tiba, alarm akan berbunyi
dan telepon akan mati secara otomatis; alarm juga
akan berhenti apabila Anda menekan tombol
sembarang untuk menghentikannya. 

Pengingat 
Peringatan

Anda dapat me
“Hari Peringatan
Jika Anda suda
dalam agenda, 
apabila hari itu s



Entri teks atau angka

ngedit teks, Anda dapat menekan
 modus masukan; bar status di
an menampilkan modus masukan
.『拼』melambangkan modus
yin;『笔』melambangkan modus
hinese; 『ㄅㄆ』melambangkan
itional Chinese BoPoMo ;『筆』
us masukan goresan Traditional
lambangkan modus masukan T9
mbangkan modus masukan abjad
『123』melambangkan modus
n itu, Anda dapat menekan #
nda baca.

t metode masukan terakhir yang
an sebelum keluar dari layar
ila Anda mengakses lagi editor,
s akan memilih metode masukan
khir. 

uf yang Anda inginkan
ada layar.
 nomor
pilkan metode masukan yang
9 Simplified Chinese.
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3. Entri teks atau angka
Metode masukan yang diuraikan dalam bab ini tidak
berlaku untuk fungsi E-mail.

Metode masukan
Ponsel Anda mendukung tujuh metode masukan,
termasuk:

*Catatan: Sewaktu me
* untuk bertukar
bagian bawah layar ak
yang sekarang aktif
masukan Chinese Pin
masukan Simplified C
modus masukan Trad
melambangkan mod
Chinese; 『en』me
Inggris;『abc』mela
dalam bahasa Inggris;
masukan angka. Selai
untuk memasukkan ta

Editor teks akan inga
sudah Anda gunak
penyuntingan. Apab
maka secara otomati
yang digunakan tera

• T9 Pinyin: Masukan aksara Cina dengan T9
Pinyin;

• T9 Traditional Chinese Zhuyin: Masukan
aksara Cina Tradisional dengan T9 Zhuyin;

• T9 Stroke: Masukan karakter Cina dengan
T9 wubi dan komponen goresan;

• T9 Traditional Chinese stroke: Masukan
karakter Cina Tradisional dengan Wubi atau
komponen goresan;

• T9 Inggris (T9eng/T9Eng): Masukan teks
Inggris dengan menggunakan T9 Inggris;

• Multi-Tap (abc/ABC) : Tekan tombol yang
ditandai dengan huruf bersangkutan yang
ingin Anda masukkan. Tekan satu kali untuk
mendapatkan huruf pertama pada tombol,
tekan dua kali dengan cepat untuk
mendapatkan huruf kedua dan seterusnya,

sampai hur
ditampilkan p

• 123: Masukan
Telepon ini menam
berkaitan dengan T



17

f besar/kecil
uk menggantikan huruf besar/kecil
sukan Inggris. 

alam baris masukan, tekan R Hapus
us karaker atau simbol yang paling
ndidat akan di-update sebagaimana
i baris masukan dikosongkan. Tekan

 Hapus  untuk menghapus baris

asukan kosong, menekan R Hapus
 karakter pada kiri kursor di area teks.
karakter di kiri kursor, karakter di
kan dihapus. Tekan agak lama R
nghapus isi dalam area teks. 

9® Inggris

prediktif T9® adalah modus edit
pesan, yang menyertakan kamus
an fitur ini, Anda dapat cepat
ks. Anda hanya perlu menekan satu
g bersangkutan dengan setiap huruf
 untuk membentuk kata: masukan
Entri teks atau angka

Memasukkan teks dan angka
Anda dapat memasukkan teks dalam editor dengan
menggunakan 6 metode masukan: Masukan T9
Inggris, abjad Inggris, Pinyin, Zhuyin, Goresan
Aksara Cina Sederhana atau Goresan Aksara Cina
Tradisional. Selain itu, terdapat dua metoda masukan
untuk memasukkan angka dan tanda baca. Ikon yang
ditampilkan di layar menunjukkan metode masukan
yang sekarang aktif. Anda dapat menekan * untuk
beralih dari satu modus ke modus yang lain. Tekan
agak lama diperlukan dalam modus Zhuyin. Tekan
agak lama # untuk memasukkan tanda baca atau
tekan 0 untuk menukar huruf besar-huruf kecil.

Dalam modus angka, tekan agak lama 0 untuk
memasukkan ".".

Memasukkan simbol dan ikon emosi
Dalam modus masukan apa pun, tekan # untuk
buka/tutup layar masukan. Tekan angka yang
bersangkutan di sebelah kiri simbol untuk
memasukkannya kemudian kembali ke modus
masukan semula. Jika simbol menempati lebih dari
satu layar, tekan +/- untuk menggulir ke atas/bawah
halaman. 

Ganti huru
Tekan 0 unt
dalam editor ma

Hapus
Apabila ada isi d
untuk menghap
kanan. Area ka
mestinya sampa
agak lama R
masukan.
Apabila baris m
akan menghapus
Jika tidak ada 
sebelah kanan a
Hapus untuk me

Masukan T

Apa ini?
Masukan Teks 
cerdas untuk 
lengkap. Deng
memasukkan te
kali tombol yan
yang diperlukan



Entri teks atau angka

tombol yang ditekan akan dianalisa dan suatu kata Contoh: Cara memasukkan kata "Home":
 3, layar menampilkan kata

tar: Good.
ramban dan memilih Home.
tuk mengkonfirmasi Home.

dasar
ggunakan modus masukan teks

tuk memilih masukan teks dasar
 ini Anda harus menekan tombol
untuk mencapai karakter yang
"h" adalah huruf kedua pada

a harus menekan tombol 4 dua
ai "h". Dengan menggunakan
s menekan tombol beberapa kali
 hurufnya.
 kata «Home» dalam modus
nda harus memasukkan 4, 4

NO), 6 (MNO), 3, 3 (DEF).
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yang diusulkan oleh T9 ® akan ditampilkan di bagian
bawah layar. Jika ada beberapa kata, tekan < atau >
untuk meramban daftar dan memilih dari kata yang
diusulkan oleh kamus built-in T9® (lihat contoh di
bawah). Setelah Anda memasukkan kata, tekan 1
atau > untuk menyisipkan spasi. 

Bagaimana menggunakannya?
Abjad dan berbagai simbol yang diwakili oleh setiap
tombol sebagai berikut:

1. Tekan 4 6°6
pertama pada daf

2. Press > untuk me
3. Tekan L OK un

Masukan teks 
Jika Anda ingin men
dasar, tekan * un
"ABC". Dengan cara
lebih dari satu kali 
dikehendaki: huruf 
tombol 4, jadi And
kali untuk mencap
modus ini, Anda haru
sesuai dengan urutan
Untuk memasukkan
masukan teks dasar, A
(GHI) 6, 6, 6 (M

0 hingga 9 Untuk memasukkan huruf.

< atau > Untuk merambah kata kandidat
terakhir atau yang berikutnya. 

L OK Untuk mengkonfirmasi huruf atau
kata.

R Hapus
Tekan sekilas untuk menghapus satu
huruf, tekan agak lama untuk
menghapus semua entri.

0 Ganti huruf besar/kecil.
* Memilih modus masukan.
# Mengaktifkan/Menonaktifkan modus

tanda baca. 
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inyin
 memilih modus masukan Pinyin.
nyin dilambangkan oleh salah satu

seperti ditunjukkan di bawah:
wa modus masukan Pinyin semata-
an untuk masukan aksara Cina yang
. Anda tidak dapat memasukkan
isional).

2 ABC 3 DEF

5 JKL 6 MNO

8 TUV 9 WXYZ *

0 # Tanda baca
Entri teks atau angka

Huruf, angka dan simbol berada pada setiap tombol
sebagai berikut:

Masukan P
Tekan * dan
Setiap huruf Pi
tombol angka 
(Perhatikan, bah
mata dimaksudk
Disederhanakan
aksara Cina Trad

Tombol Huruf dan angka
1 Spasi 1 
2 a b c 2 à ä å æ ç
3 d e f 3 é è ∆ Φ
4 g h i 4 Γ ì
5 j k l 5 Λ
6 m n o 6 ñ ò ö ø
7 p q r s 7 β Π Θ Σ
8 t u v 8 ü ù
9 w x y z 9 Ω Ξ Ψ
0 Ganti huruf besar/kecil

* Menukar modus masukan teks

# Memasukkan simbol

1

4 GHI

7 PQRS

* Modus



Entri teks atau angka

Langkah umum penggunaan modus Pinyin adalah Masukkan huruf pinyin yang sesuai. Tekan satu kali
kutan dengan huruf pinyin tanpa
ngkan posisinya pada tombol.
pinyin akan secara otomatis
ntumkan semua kemungkinan
da pilih. 
memasukkan karakter『王』 ,
『wang』 , tekan 9 2 6 4
 memilih kombinasi pinyin yang

wang』 , kemudian tekan ,
asi kombinasi. Setelah itu, Anda
bol angka untuk memasukkan
da 1-1, nada 2-2, nada 3-3, nada
) untuk mempersempit kisaran
kandidat. Kemudian tekan >
ter yang dikehendaki『王』dan
konfirmasi masukan karakter ini.
lih dan memasukkan karakter,
 diperbarui dan daftar karakter
ilkan. Tekan < atau > untuk

kait yang dikehendaki dan tekan
firmasi entri. Cara ini lebih
masukan.
20

sebagai berikut: tombol yang bersang
harus mempertimba
Metode masukan 
memilih dan menca
kombinasi untuk An
Contohnya, untuk 
dengan huruf Pinyin
dan gunakan > untuk
dikehendaki untuk『
untuk mengkonfirm
dapat menekan tom
intonasi karakter (na
4-4, nada 5- senyap
pemilihan karakter 
untuk memilih karak
tekan , untuk meng
Setelah Anda memi
daftar kandidat akan
terkait akan ditamp
memilih karakter ter
, untuk mengkon
mempercepat proses 

1. Masukkan huruf Pinyin 2 hingga 9

R Hapus untuk 

menghapus

2. Pilih kombinasi Pinyin < atau >

3. Konfirmasi kombinasi Pinyin  ,

4. Pilih dari daftar kandidat   < atau > / + atau - 

(daftar gulir)

5. Mengkonfirmasi pemilihan , 

6. Pilih dan masukkan karakter terkait, atau kembali 

ke langkah 1 untuk memasukkan kata baru.

7. Atau tekan R Keluar untuk keluar dari modus

masukan karakter terkait, kemudian tekan , untuk

menyelesaikan penyuntingan.
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inasi zhuyin muncul pada baris
n </> untuk memindahkan kotak
mbinasi zhuyin dan tekan , untuk

odus pemilihan karakter. 

 memindahkan kotak pemilihan kiri
n tekan +/- untuk menggulir daftar.
milihan berada pada karakter yang
ekan , untuk mengkonfirmasi
enuju ke modus masukan terkait. 

 kosong dan area kandidat
aftar karakter yang terkait. Tekan

 untuk memilih karakter terkait, atau
ngka untuk memasukkan kombinasi
u. 

ㄡㄏㄒ

ㄕㄤㄋㄇ

ㄩㄙㄜㄝ

ㄖㄌㄈㄥ
Entri teks atau angka

Apabila Anda telah menyelesaikan penyuntingan
nama pada buku telepon atau SMS, tekan R Keluar
untuk keluar dari modus masukan karakter terkait
dan tekan , untuk mengkonfirmasi bahwa proses
penyuntingan sudah selesai. 

Masukan Zhuyin 
T9 Traditional Chinese Zhuyin
Masukan
Tekan satu kali tombol yang bersangkutan dengan
aksara Zhuyin tanpa harus mempertimbangkan
posisinya pada tombol. Semua kemungkinan kombinasi
Zhuyin akan dicantumkan pada baris masukan.
Karakter yang terletak pada masing-masing tombol
0 - 9 adalah sebagai berikut:

Apabila komb
masukan, teka
pemilihan ke ko
memasukkan m
Pemilihan
Tekan </> untuk
atau kanan, da
Apabila kotak pe
dikehendaki, t
masukan dan m
Asosiasi
Area masukan
menampilkan d
tombol navigasi
tekan tombol a
zhuyin yang bar

Tombol Karakter

1 ㄞㄍㄐ

2 ㄓㄢㄅㄉ

3 ｜ㄗㄦㄚ

4 ㄠㄎㄑㄟ

5 ㄔㄣㄊㄆ

6 ㄨㄘㄛ

7

8

9

0



Entri teks atau angka

Masukan goresan Langkah dasar masukan Goresan adalah sebagai

n 2 hingga 9 

(kecuali 3 dan 7) 

R Hapus untuk 

menghapus.

andidat       < atau > / + atau -

                  (daftar gulir)

 pemilihan ,

kan karakter terkait, atau 

 1 untuk memasukkan goresan 

eluar untuk keluar dari modus 

rkait, kemudian tekan , untuk 

untingan.
22

Tekan * dan memilih modus masukan goresan.
Goresan dilambangkan pada masing-masing tombol
sebagai berikut: 

berikut:

1 2  Horisontal 3

4  Jatuh kiri 5  Vertikal 6  Jatuh kanan

7 8  Gores 
atas-bawah 9  Khusus

* Modus 0 # Tanda baca

1. Masukkan goresa

2. Pilih dari daftar k

                               

3. Mengkonfirmasi

4. Pilih dan masuk

kembali ke langkah

baru.

5. Atau tekan R K
masukan karakter te

menyelesaikan peny
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9  + 6  + 2  + 5  + 

 2  + 9  + 4   + 6 

 5  + 2  + 9  + 9  + 

 6  +  + (ulang > 4 kali)

, Anda dapat menemukan karakter
i sebelum Anda selesai memasukkan

ya. Setelah Anda memasukkan nama
tau SMS, tekan R Keluar untuk
r karakter terkait dan tekan , untuk
 penyelesaian penyuntingan teks. 

 untuk goresan Cina Tradisional dan
ng Disederhanakan memang serupa,
lian pengkodean karakter. 
Entri teks atau angka

Prinsip masukan goresan adalah untuk memotong
dan memisahkan setiap goresan aksara Cina menurut
urutannya. Apabila Anda ingin memasukkan
karakter, tekan tombol yang bersangkutan dengan
goresan yang diperlukan sesuai urutan untuk
mendapatkan karakter yang dikehendaki. Metode
masukan goresan dalam telepon ini menggolongkan
aksara Cina ke dalam 5 goresan dasar. (horisontal,
vertikal, goresan jatuh kiri, goresan jatuh kanan dan
gores atas-bawah) maupun goresan khusus. Apabila
penekanan yang Anda perlukan tidak sesuai dengan 5
penekanan dasar, gantilah dengan penekanan khusus. 
Contoh di bawah akan membuat Anda lebih
memahami tentang cara menggunakan metode
masukan goresan:

1.木∶2  + 5  + 4  + 6  

2.田∶5  + 8  + 2  + 5  + 2  

+   

3.加∶9  + 4  + 5  + 8  + 2 

4.凉∶6  + 

8  +

5. 陈∶9  +

4  +

Pada umumnya
yang dikehendak
semua goresann
buku telepon a
keluar dari dafta
mengkonfirmasi

Modus masukan
goresan Cina ya
dengan pengecua



Multimedia

2 detik sebelum kembali ke modus pratinjau dan
 melanjutkan pengambilan foto. 
pan dan disortir dalam urutan
Saya > Foto.

engambil foto, Anda dapat
ukuran foto, efek dan parameter
enu opsi cepat. Dari modus
tau > untuk mengaktifkan opsi
Setelah Anda memilih opsi, tekan
etapkan nilai opsi yang dipilih.
opsi cepat, tekan R Keluar.

ripsi

 dari: Tunggal, Bersambung dan
imer (Bidikan Bersambung hanya
dia apabila resolusi foto lebih
ah dari 480x640).

yesuaikan lima ukuran gambar:
88 (pgln foto), 128X160,
640 (standar), 768X1024 dan
X1024.
24

4. Multimedia

Kamera digital
Ponsel Anda dilengkapi kamera digital dan Anda
dapat mengambil gambar (hingga 1,3 Mega piksel)
dan merekam video pendek. Anda bahkan dapat
menyimpan gambar dan video pendek dalam telepon,
menggunakannya sebagai wallpaper atau
mengirimkannya kepada teman Anda. 

Pastikan lensa kamera bersih sebelum Anda
mengambil foto, karena debu yang kecil sekalipun
bisa mempengaruhi kualitas hasil bidikan.

Cara mengambil foto
1. Dalam modus siaga, tekan , untuk masuk ke

menu utama.
2. Pilih Multimedia > Kamera untuk masuk ke modus

pratinjau.
3. Tekan +/- untuk menyetel fokus dan tekan ,

untuk mengambil foto. Foto akan disimpan
secara otomatis pada telepon dengan nama file
standar. Foto akan tetap berada pada layar selama

Anda dapat terus
4. Foto akan disim

kronologis di File 

Pengaturan
Bar opsi cepat
Sebelum mulai m
menetapkan modus, 
lainnya melalui m
pratinjau, tekan < a
dalam bar opsi cepat. 
+ atau - untuk men
Untuk menutup bar 

Opsi Desk

Modus Pilih
Self-t
terse
rend

Resolusi Foto Men
128X
480X
1280
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 pratinjau, tekan L untuk
ftar opsi:

to sudah penuh, akan muncul pesan

Menambahkan bingkai ke gambar.
Opsi ini hanya tersedia apabila
resolusi foto 128x160.

Deskripsi

Mengakses File Saya > Foto. Kamera
akan ditutup secara otomatis
sewaktu Anda masuk ke Foto. 

Hanya tersedia apabila dalam modus
Bersambung. Pilih dari: Nomor bidikan
(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) dan Interval bidikan
antara 10 s.d. 60 (0,3 detik, 0,6 detik, 0,9
detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik).
Tekan < atau > untuk memilih
nilainya.

Memilih dari bunyi rana yang
berbeda.

Beralih ke modus perekam video. 
Multimedia

Menu opsi
Dalam modus
menampilkan da

Apabila folder fo
peringatan. 

Kualitas Memilih di antara tiga kualitas
gambar: Super halus, Halus (standar)
dan Normal.

Efek Pilih dari: Alami (standar), Hangat,
Sejuk, Kabut, Klasik, Bulan, Cokelat,
Kelabu dan Negatif. Warna yang
dipilih akan langsung diterapkan dan
layar pratinjau akan di-refresh
dengan efek warna pilihan. 

Pengaturan dalam opsi ini akan
disimpan sampai Anda mengubahnya
lagi.

Lingkungan Pilih dari: Oto. (standar), Malam,
Cerah, Mendung, Fluorescent dan
Tungsten. Lingkungan yang dipilih
akan langsung diterapkan dan layar
pratinjau akan di-refresh dengan
lingkungan pilihan. 

Pengaturan dalam opsi ini akan
disimpan sampai Anda mengubahnya
lagi.

Pencahayaan Pilih dari: 3, 2, 1, 0 (standar), -1, -2, -3.

Bingkai

Opsi

Foto

Pengaturan 
bersambung 
(hanya tersedia 
dalam resolusi 
foto yang 
kurang dari 
640 x 480)

Bunyi rana

Perekam video



Multimedia

Perekam Video 4. Dalam modus pratinjau, tekan , sekali untuk
man video, tekan , untuk
rekaman. 

n, simbol REC pada layar
wa perekaman video sedang
ga akan menunjukkan selangan
an video yang sedang berjalan.
am, simbol dan informasi waktu
ri layar. 

selesai merekam, video akan
tomatis dan layar akan kembali
jau. Anda dapat melanjutkan
ideo berikutnya. 
video tersedia dalam urutan
 > Video. 

erekam foto, Anda dapat
n video, efek dan parameter

enu opsi cepat. Dari modus
tau > untuk mengaktifkan opsi
Setelah Anda memilih opsi, tekan
etapkan nilai opsi yang dipilih.
opsi cepat, tekan R.
26

Telepon Anda dilengkapi perekam video digital
terpadu sehingga Anda dapat merekam klip video
dengan resolusi, kualitas dan efek yang berbeda. 
Dengan opsi ini Anda dapat merekam, memutar dan
menyimpan video pendek dalam telepon atau
mengirimkannya kepada teman melalui MMS atau
email. 

Resolusi video yaitu 128 x 96 dan formatnya yaitu
H263 atau MPEG4. Suara video dalam format AMR
dan ekstensi file yaitu 3GP. 

Cara merekam video
1. Dalam modus siaga, tekan , untuk masuk ke

menu utama. 
2. Pilih Multimedia > Perekam video untuk masuk ke

modus pratinjau perekam video (hanya apabila
fitur yang terakhir digunakan ialah Perekam
Video).

3. Jika modus yang sekarang aktif adalah modus
Kamera, tekan L untuk mengakses menu opsi
dan pilih Perekam video.

Ikon di kiri atas layar menunjukkan modus yang
sekarang aktif. 

memulai pereka
menghentikan pe

Sewaktu perekama
menunjukkan, bah
berlangsung. Layar ju
waktu dari perekam
Setelah selesai merek
akan menghilang da

5. Setelah Anda 
disimpan secara o
ke modus pratin
untuk merekam v

Setelah disimpan, 
kronologis di File Saya

Pengaturan
Bar opsi cepat
Sebelum mulai m
menyesuaikan ukura
lainnya melalui m
pratinjau, tekan < a
dalam bar opsi cepat. 
+ atau - untuk men
Untuk menutup bar 
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tinjau, sebelum memulai perekaman
pat menekan L Opsi untuk
u opsi. Opsi yang tersedia antara lain: 

ilih, apakah akan merekam suara
tau tidak: Tanpa suara, Rekam suara
Standar).

eskripsi

ilih Hidup atau Mati. (Standar).
pabila Anda memilih Hidup,

ekaman video akan lebih kecil
aripada ukuran MMS maksimum
ang sudah Anda tetapkan dalam
engaturan MMS. Saat mencapai
kuran MMS maksimum,
erekaman akan berhenti secara
tomatis dan disimpan. 

engakses File Saya > Video.
erekam video akan ditutup secara
tomatis saat Anda masuk ke folder
ideo. 

eralih ke modus kamera.
Multimedia

Menu opsi
Dalam modus pra
video, Anda da
menampilkan men

Opsi Deskripsi

Efek warna Pilih dari: Alami (standar), Hangat,
Sejuk, Kabut, Klasik, Bulan, Cokelat,
Kelabu dan Negatif. Warna yang
dipilih akan langsung diterapkan
dan layar pratinjau akan di-refresh
dengan efek warna pilihan. 

Pengaturan dalam opsi ini akan
disimpan sampai Anda mengubahnya
lagi.

Lingkungan Pilih dari: Oto. (standar), Malam,
Cerah, Mendung, Fluorescent dan
Tungsten. Lingkungan yang dipilih
akan langsung diterapkan dan layar
pratinjau akan di-refresh dengan
lingkungan pilihan. 

Pengaturan dalam opsi ini akan
disimpan sampai Anda mengubahnya
lagi.

Format film Pilih format file video rekaman
Anda. Pilih salah satu, Mpeg4
(Standar) atau H263.

Merekam
suara

P
a
(

Opsi D

Ukr. MMS P
A
r
d
y
p
u
p
o

Video M
P
o
V

Kamera B



Multimedia

Pengoperasian bantalan tombol sewaktu pemutaran
berikut: 

operasian

an sekilas untuk Mulai/Jeda/
tkan pemutaran MP3.

an agak lama untuk pemutaran. 

an sekilas untuk memilih lagu
lumnya/lagu berikutnya. Tekan
 lama untuk putar-mundur/
r-maju cepat. 

yesuaikan volume. Setelah Anda
etapkan volume, pengaturan
 disimpan sampai waktu

kutnya Anda menyesuaikannya
 

buka menu opsi.

ghentikan pemutaran.

bali ke menu sebelumnya. 
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Apabila folder video sudah penuh, akan muncul
pesan peringatan. 

Dari menu manapun, Anda dapat menekan )
untuk membatalkan pengoperasian yang sedang aktif
dan kembali ke modus siaga.

Pemutar MP3
Tekan L MP3 dalam modus siaga untuk langsung
mengakses pemutar MP3. Sewaktu Anda mengakses
pemutar MP3 untuk pertama kali, semua lagu MP3
akan mulai diputar secara standar. Jika ini bukan yang
pertama kali Anda menggunakan fungsi MP3, fitur
ini akan memutar lagu MP3 yang terakhir kali diputar
sebelum Anda keluar dari pemutar. 
Sewaktu memutar lagu MP3, akan muncul trek di
layar yang menunjukkan progres pemutaran. Layar
juga akan menampilkan total durasi lagu, selangan
waktu dan volume putar.

MP3 adalah sebagai 

Tombol Peng

tombol , Tek
lanju
Tek

< atau > Tek
sebe
agak
puta

+ atau - Men
men
akan
beri
lagi.

L Opsi Mem

R Stop Men

R Kembali Kem
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Pilih dari: Putar sem. (Standar),
Daftar Ptr. Modus yang dipilih akan
ditunjukkan dengan tanda centang
di samping kanannya. Modus yang
sudah Anda tetapkan akan disimpan
sampai waktu berikutnya Anda
mengubahnya lagi.
Jika Anda pilih Putar sem., maka
semua lagu MP3 dalam telepon
Anda akan muncul di daftar putar
MP3. 
Jika Anda pilih Daftar Ptr, Anda akan
masuk ke layar berikutnya yang
menampilkan semua file MP3. 
Tekan + atau - untuk memilih file
dan tekan L Pilih/Batal pemilihan,
kemudian tekan , untuk
menyimpan dan kembali ke layar
putar MP3. Tekan R Kembali
untuk kembali ke layar sebelumnya.

Pilih: Hidup atau Mati (standar). Jika
Anda pilih Hidup, setelah Anda
menutup flip, Anda akan keluar dari
pemutar MP3.
Multimedia

Menu Opsi MP3
Tekan L Opsi untuk menampilkan menu opsi yang
melaksanakan pengoperasian berikut ini: 

Opsi Deskripsi

Modus putar Pilih dari: Putar normal (Standar)
atau Acak. Modus yang dipilih akan
ditunjukkan dengan lingkaran di
samping kanannya. Modus yang
sudah Anda tetapkan akan disimpan
sampai waktu berikutnya Anda
mengubahnya lagi. 

Ulang Pilih dari: Jangan diulang (Standar),
Ulang trek sekarang (berlaku untuk
trek yang sekarang diputar atau trek
yang disorot dalam daftar putar)
dan Ulang sem.. Modus yang dipilih
akan ditunjukkan dengan tanda
centang di samping kanannya.
Modus yang sudah Anda tetapkan
akan disimpan sampai waktu
berikutnya Anda mengubahnya
lagi. 

Kontrol ptr Pilih dari: Putar, Jeda, Stop, Sebelum,
Berikutnya.

Pilih lagu

Keluar flip



Multimedia

Apabila flip telepon ditutup, aktif-tidaknya
l pada flip akan tergantung pula
a. 

 pengoperasian tombol eksternal
t: 

perasian

 agak lama untuk Mulai/Stop
taran MP3.
 sekilas untuk Jeda/lanjutkan

taran MP3. 
 untuk masuk ke menu MP3
 modus siaga. 
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Menggunakan tombol kontrol MP3 pada 
flip
Apakah MP3 akan menghentikan atau tidak
menghentikan pemutaran sewaktu Anda menutup
flip telepon saat pemutaran MP3, tergantung pada
pengaturan Anda dalam opsi Keluar flip.

pengoperasian tombo
pada pengaturan And

Apabila flip ditutup,
adalah sebagai beriku

Hapus Menghapus lagu yang sudah Anda
pilih. Anda akan diminta untuk
mengkonfirmasi sebelum menghapus.
Tekan , atau L OK untuk
menghapus, tekan R Batal untuk
membatalkan penghapusan.

Ub. Nama Mengubah nama file MP3.
Masukkan nama baru dan tekan ,
atau L OK untuk mengubah
nama; tekan R Hapus untuk
membatalkan pengubahan nama.

Setel sebagai
pendering

Setel lagu MP3 yang dipilih sebagai
nada dering.

Rincian Menampilkan rincian informasi
tentang file yang dipilih, seperti
nama file, ukuran dan panjang. 

Kirim Pilih untuk Krm lewat MMS atau Krm
lewat infra mrh.

Tombol Pengo

Tekan
pemu
Tekan
pemu
Tekan
dalam
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 dapat menekan Opsi untuk
n pengoperasian yang berikut ini:

Pengoperasian

Melanjutkan perekaman / jeda
perekaman

Menghentikan dan menyimpan
rekaman. Rekaman akan
disimpan di bawah nama file
standar dalam File Saya > Album
Audio.

Menyediakan yang berikut ini: 
Episode baru: Rekam suara baru.
Ukuran MMS: Anda dapat pilih
untuk Hidup atau Mati. (Standar)
opsi ini. Jika Anda pilih Hidup,
ukuran rekaman suara akan lebih
kecil daripada batas ukuran
maksimum MMS. Perekaman
akan berhenti secara otomatis
sewaktu rekaman suara mencapai
batas ukuran maksimum. 
Multimedia

Apabila pemutar MP3 dalam modus Jeda,
pemakaian daya hampir sama seperti waktu MP3
sedang diputar. Karena itu, pemutar MP3 akan
dihentikan secara otomatis setelah 2 menit.

Perekam Suara
Dengan menu ini Anda dapat merekam klip suara.
Setelah perekaman, Anda dapat menyimpan rekaman
suara sebagai nada dering atau mengirim rekaman
suara lewat email.

Cara merekam suara
1. Dalam modus siaga, tekan , untuk masuk ke

menu utama. 
2. Pilih Multimedia > Perekam Suara.
3. Tekan , untuk mulai/jeda perekaman.
4. Tekan agak lama , untuk mengakhiri perekaman.

5. Anda juga
melaksanaka

<< atau >> Tekan agak lama untuk mundur/
maju cepat pada trek. 
Tekan sekilas untuk ke file
sebelumnya/file berikutnya.

+ atau - Menyesuaikan volume.

Tombol

L Lanjutkan/
Jeda

R Stop

L Opsi



Pesan

1. Dalam modus siaga, tekan , untuk masuk ke

 > Tulis pesan dan tekan , atau
MS akan muncul. 

or telepon pihak penerima di
s, setelah Kepada atau tekan ,
 Buku telepon untuk mengakses
pon, atau Opsi > Grup untuk
kontak penerima multiple. 
 memilih nomor dari daftar dan

untuk memilih/membatalkan.
 , untuk menyimpan pilihan
yar edit SMS. 
emasukkan penerima, tekan -
 editor SMS.
S dalam editor SMS dan tekan

Opsi untuk melaksanakan
ng berikut ini: 

girim SMS tanpa menyimpannya
lam kotak pesan Dikirim. Jika
 berhasil dikirim, layar akan
bali ke menu sebelumnya; jika
 berhasil dikirim, layar akan

bali ke layar edit pesan.
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5. Pesan

SMS
Melalui SMS Anda dapat mengirim pesan teks kepada
pihak lain, dan ini merupakan cara komunikasi yang
nyaman dengan harga terjangkau. Anda dapat
menggunakan menu SMS untuk mengirim pesan ke
ponsel atau perangkat lain yang bisa menerima SMS. 
Telepon Anda dapat menyimpan hingga 1000 pesan.
Setelah pesan mencapai angka 1000, layar akan
mengilaskan ikon SMS untuk mengingatkan Anda.
Anda harus menghapus beberapa pesan agar dapat
menerima pesan yang baru. 
1. Dalam modus siaga, tekan , untuk masuk ke

menu utama.
2. Pilih Pesan > SMS dan tekan ,. Atau tekan >

dalam modus siaga untuk langsung masuk ke
menu SMS.

Tulis pesan

Anda harus memasukkan nomor pusat pesan yang
benar sebelum dapat mengirim SMS. Nomornya
dapat diperoleh dari operator jaringan Anda. 

menu utama. 
2. Pilih Pesan > SMS

L. Layar edit S
3. Masukkan nom

dalam kotak tek
atau L Opsi >
dafter buku tele
mengatur daftar 

4. Tekan +/- untuk
tekan L Pilih 
Kemudian tekan
dan kembali ke la

5. Setelah Anda m
untuk mengakses

6. Masukkan isi SM
, atau L 
pengoperasian ya

Kirimkan! Men
di da
SMS
kem
tidak
kem
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 tidak berhasil dikirim, Anda dapat
 pesan Anda. Jika SMS Anda tidak
 setelah beberapa kali diupayakan,
 apakah nomor pusat SMS Anda
gan benar. 

dit SMS, karena sejumlah alasan
i panggilan masuk, daya baterai
ipaksa keluar dari layar edit SMS
l mengirim atau menyimpan pesan
an yang sudah diedit akan disimpan
Pada waktu berikutnya Anda masuk
esan akan ditampilkan di layar. 

enyimpan SMS yang sudah Anda

us siaga, tekan , untuk masuk ke
.
 SMS > Kt. Msk dan tekan ,.
an dalam Kotak Masuk, pesan akan
 pada layar dalam urutan
ya (pesan yang paling baru akan

m urutan daftar paling atas).
ntuk memilih pesan. Setelah pesan
san akan ditampilkan di layar. 
Pesan

Jika SMS Anda
mengirim ulang
berhasil dikirim
silakan periksa,
sudah disetel den

Sewaktu menge
tertentu (sepert
habis), Anda d
sebelum berhasi
Anda, maka pes
secara otomatis. 
ke editor SMS, p

Kotak Masuk
Kotak Masuk m
simpan. 
1. Dalam mod

menu utama
2. Pilih Pesan >
3. Jika ada pes

dicantumkan
penerimaann
muncul dala

4. Tekan +/- u
dipilih, isi pe

Kirim & 
simpan

Mengirim dan menyimpan SMS
Anda.
Jika SMS berhasil dikirim, pesan
akan disimpan dalam folder Dikirim
dan layar kembali ke menu
sebelumnya; jika tidak berhasil, layar
akan kembali ke layar edit pesan. 

Simpan Menyimpan SMS.

Simpan 
sebagai 
definisi 
pengguna

Menyimpan SMS sebagai yang
didefinisikan pengguna untuk
dipakai di waktu mendatang. 

Tbh ikon Buka daftar ikon, pilih ikon dan
sisipkan di akhir SMS. 

Sisipkan SMS 
terdef.

Dengan menu ini Anda dapat
Tambah, Sisipkan, Modifikasi, Hapus
SMS yang Anda definisikan sendiri,
yang dapat dikategorikan sebagai
"Definisi Pengguna", "Darurat",
"Informasi", "Pertanyaan", "Perjanjian"
dan "Sambutan". Dengan menu ini
Anda dapat menyisipkan SMS
definisi sendiri pada posisi kursor. 



Pesan

5. Tekan L Opsi dan pilih Hapus atau Hps semua.

, Anda dapat menyimpan pesan
dikirim dan yang ditentukan
m pengiriman. 
ga, tekan , untuk masuk ke

 Kt keluar dan tekan ,.
lam kotak keluar, pesan akan
yar. 
memilih pesan. Setelah pesan

an ditampilkan di layar.

Spn no. dari Jika pesan berisi serangkaian nomor
terdiri atas 5 nomor atau lebih,
ni akan muncul. Apabila Anda

menu ini, layar akan
mpilkan rangkaian nomor yang
i atas 5 nomor atau lebih
simum 10 rangkaian nomor).
 +/- untuk memilih rangkaian
r, kemudian tekan L Opsi
ilih Simpan. Layar akan kembali
ftar rangkaian nomor setelah
impannya. 
MS disimpan pada kartu SIM,
ni akan muncul. 
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Jika Anda pilih Hapus, pesan yang dipilih akan
dihapus; jika Anda pilih Hps semua, semua pesan
dalam Kotak Masuk akan dibuang. 

6. Pilih pesan dalam Kotak Masuk dan tekan ,
untuk masuk ke layar berikutnya yang
menampilkan rincian pesan. Tekan L Opsi
untuk melaksanakan pengoperasian berikut ini:

Kotak keluar
Dengan fitur Kt. keluar
yang sudah berhasil 
untuk disimpan sebelu
1. Dalam modus sia

menu utama.
2. Pilih Pesan > SMS >
3. Jika ada pesan da

dicantumkan di la
4. Tekan +/- untuk 

dipilih, isi pesan ak

Balas Nomor pihak pengirim akan
digunakan sebagai nomor tujuan
otomatis dan editor SMS akan
diaktifkan. Masukkan balasan Anda
dan kirim pesannya.

Trskn ke Apabila Anda memilih Trskn ke, isi
pesan yang dipilih akan muncul di
editor SMS. Anda dapat mengedit
pesan sebelum mengirimkannya. 

Hapus Menghapus pesan dari Kotak Masuk.
Sambung Mengeluarkan nomor pengirim dari

pesan dan menyambung ke nomor itu.
Simpan nomor Jika nomor pengirim tidak

disimpan dalam buku telepon, opsi
ini akan muncul. Anda harus
memasukkan nama dan pilih lokasi
untuk menyimpan nomor teleponnya
(buku telepon SIM atau ponsel).

teks yang 
opsi i
pilih 
mena
terdir
(mak
Tekan
nomo
dan p
ke da
meny

Pdhkan ke tlp Jika S
opsi i
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n dalam Pesan tak terkirim, pesan
kan di layar. 

ntuk memilih pesan. Setelah pesan
n akan ditampilkan di layar.
psi dan pilih Hapus atau Hps semua
lih Hapus, pesan yang dipilih akan
Anda pilih Hps semua, semua pesan
ak terkirim akan dihapus. 
lam Pesan tak terkirim dan tekan ,
k ke layar berikutnya yang

 rinciannya. Apabila Anda menekan
a dapat melaksanakan pengoperasian
i:

engirim SMS kepada pihak
enerima. 

pabila Anda memilih Trskn ke, isi
esan yang dipilih akan muncul di
ditor SMS. Anda dapat mengedit
esan sebelum mengirimkannya. 

enghapus pesan dari Pesan tak
erkirim.
Pesan

5. Tekan L Opsi dan pilih Hapus atau Hps semua
Jika Anda pilih Hapus, pesan yang dipilih akan
dihapus; jika Anda pilih Hps semua, semua pesan
dalam Kotak keluar akan dihapus. 

6. Pilih pesan dalam Kotak keluar dan tekan ,
untuk masuk ke layar berikutnya yang
menampilkan rincian pesan. Apabila Anda
menekan L Opsi, Anda dapat melaksanakan
pengoperasian yang berikut ini:

Pesan tak terkirim
Pesan tak terkirim menyimpan pesan yang tidak
berhasil dikirim, atau pesan yang sudah Anda pilih
untuk disimpan setelah diedit. 
1. Dalam modus siaga, tekan , untuk masuk ke

menu utama.
2. Pilih Pesan > SMS > Pesan tak terkirim dan tekan ,.

3. Jika ada pesa
akan dicantum

4. Tekan +/- u
dipilih, isi pesa

5. Tekan L O
Jika Anda pi
dihapus; jika 
dalam Pesan t

6. Pilih pesan da
untuk masu
menampilkan
L Opsi, And
yang berikut in

Kirimkan! Mengirim SMS kepada pihak
penerima. 

Trskn ke Apabila Anda memilih Trskn ke, isi
pesan yang dipilih akan muncul di
editor SMS. Anda dapat mengedit
pesan sebelum mengirimkannya. 

Hapus Menghapus pesan dari Kotak keluar.

Kirimkan! M
p

Trskn ke A
p
e
p

Hapus M
t



Pesan

Pengaturan Jalur balasan
 L Hidup atau Mati. Jika disetel
 penerima memilih Balas, pesan
 pusat layanan Anda, bukan dari

 ketergantungan kepelangganan.

L Hidup atau Mati (Standarnya
tel ke Hidup, tanda tangan akan
ir pesan Anda sebelum dikirim
a. 

anjang setelah menambahkan
 tangan akan diabaikan. 

 preferensi lokasi penyimpanan
 (Standar) atau Telepon Mobil/HP.

ngguna
l hingga 10 pesan yang sering
menu ini Anda dapat mengirim,
fikasi dan menghapus pesan pra-

aga, tekan , untuk masuk ke

 SMS def. p�guna dan tekan ,.
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Nomor pusat layanan
Dengan menu ini Anda dapat menyimpan dan
mengedit nomor pusat layanan SMS jaringan induk
Anda. Jika nomor pusat layanan kosong, Anda tidak
akan dapat mengirim SMS apa pun.
Masa Berlaku
Anda dapat memilih durasi penyimpanan pesan Anda
di pusat layanan. Anda dapat memilih dari: 12 jam, 1
hari, 1 minggu dan Maksimum (standar). Tekan < / >
untuk memilih nilainya. 
Opsi ini berguna apabila pihak penerima tidak
terhubung ke jaringan dan tidak dapat segera
menerima pesan Anda. 

Fitur ini merupakan ketergantungan kepelangganan. 

Laporan status
Anda dapat memilih L Hidup atau Mati. Dengan
opsi ini Anda dapat menetapkan, apakah Anda ingin
diberitahu atau tidak mengenai status pengiriman
pesan Anda: berhasil dikirim kepada penerima, atau
tidak berhasil dikirim. 
Fitur ini merupakan ketergantungan kepelangganan.

Anda dapat memilih
ke Hidup, dan apabila
akan dikirim melalui
pusat layanannya. 

Fitur ini merupakan

Tanda tangan
Anda dapat memilih 
yaitu, Mati). Jika dise
ditambahkan di akh
kepada pihak penerim

Jika SMS terlalu p
tanda tangan, tanda

Pilih memori
Anda dapat memilih
pesan Anda: Kartu SIM

SMS definasi pe
Anda dapat pra-sete
digunakan. Dengan 
menambah, memodi
setel Anda. 
1. Dalam modus si

menu utama.
2. Pilih Pesan > SMS >
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suara

 Anda dapat memperoleh dua pasang
edia layanan Anda: 
ntuk pemanggil agar dapat
an pesan (nomor ini juga digunakan
rusan Panggilan)
k mendengarkan pesan suara Anda

n jaringan dan Anda dapat menerima
sinya beragam, seperti berita, laporan
 Pesan-pesan ini disediakan oleh
ra pelanggan dalam wilayah jaringan
ayanan ini tersedia, jaringan akan
omor saluran siaran. 

nyetel penerimaan pesan siaran ke
 Apabila disetel ke Mati, Anda tidak
 pesan siaran apa pun meski Anda
nomor saluran yang bersangkutan. 
enerima pesan siaran, isi pesan akan
layar sampai Anda menekan R

ran tidak akan disimpan pada ponsel
Anda. Setelah Anda keluar dari layar
k akan dapat membacanya lagi. 
Pesan

3. Tekan + atau - untuk memilih pesan dan tekan
, untuk masuk ke layar berikutnya untuk
mengedit pesan. 

4. Tekan , untuk menyimpan atau tekan R
Hapus/Keluar untuk menghapus pesan atau
kembali ke menu sebelumnya. 

Kapasitas
Anda dapat mengecek jumlah SMS, jumlah
maksimum SMS yang diperbolehkan serta persentase
penggunaannya. Anda juga dapat mengecek jumlah
SMS di dalam masing-masing kotak pesan. 

Pesan suara
Anda dapat meneruskan panggilan Anda ke kotak
pesan suara Anda (nomor telepon untuk pemanggil
agar bisa meninggalkan pesan) melalui fitur Penerusan
panggilan. 

Panggil pesan suara
Apabila Anda menerima pesan suara, telepon akan
memberi petanda kepada Anda. Selanjutnya Anda
dapat memanggil nomor kotak pesan suara untuk
mendengarkan pesannya. 
Dalam modus siaga, tekan agak lama 1 untuk
memanggil nomor kotak pesan suara Anda secara
langsung. Jika nomornya kosong, Anda akan
diperintahkan untuk memasukkan nomor. 

Nomor pesan 

Pada umumnya,
nomor dari peny
• nomor u

meninggalk
untuk Pene

• nomor untu

SMS Siaran
Ini adalah layana
pesan teks yang i
lalu-lintas, dsb.
jaringan bagi pa
tertentu. Jika l
memberi Anda n
Penerimaan
Anda dapat me
Hidup atau Mati.
akan menerima
sudah menyetel 
Apabila Anda m
ditampilkan di 
Keluar. Pesan sia
atau kartu SIM 
pesan, Anda tida



Pesan

t mengirim MMS, Anda harus
 Pusat MMS yang benar dan
 profil jaringan MMS Anda
 dengan benar. Anda dapat
si dari operator jaringan Anda. 

aga, tekan , untuk masuk ke

S > Baru dan tekan , untuk
MMS. 
osisikan terlebih dahulu pada

Masukkan nomor telepon pihak
m kotak teks, setelah Penerima,
tuk memilih Buku telepon untuk
 buku telepon. 
memilih nomor dari daftar buku
kan , untuk memilih atau

ilihan.
emasukkan penerima, tekan -
s kolom subjek. Anda dapat
bjek yang tidak melebihi 26
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Apabila Anda menyetel opsi ini ke Hidup, waktu siaga
telepon Anda akan menjadi lebih singkat. 

Topik
Anda dapat menambahkan nomor saluran baru ke
daftar Topik untuk menambah pesan siaran jenis baru
yang bisa Anda terima. Kode rangkaian nomor tidak
boleh berisi lebih dari 3 digit. 

MMS (ketergantungan jaringan)
Melalui telepon, Anda dapat mengirim dan menerima
pesan multimedia, yang disebut MMS, yang
menampilkan teks, gambar, suara dan klip video.
MMS bisa terdiri atas satu atau beberapa slide.
Apakah Anda mengirimnya ke alamat e-mail atau ke
ponsel yang lain, MMS akan diputar dalam tayangan
slide.
Telepon Anda bisa mendukung 50 MMS (maksimum
100KB). Apabila jumlah maksimum sebanyak 50
MMS sudah tercapai, layar akan menampilkan ikon
MMS untuk memberitahu Anda. Anda harus
menghapus beberapa MMS agar dapat menerima
pesan yang baru. 
1. Dalam modus siaga, tekan , untuk masuk ke

menu utama.
2. Pilih Pesan > MMS dan tekan ,.

Sebelum Anda dapa
memasukkan nomor
memastikan, bahwa
sudah dikonfigurasi
memperoleh informa

MMS Baru
1. Dalam modus si

menu utama.
2. Pilih Pesan > MM

membuka editor 
3. Kursor akan dip

kolom Penerima. 
penerima di dala
atau tekan , un
mengakses daftar

4. Tekan +/- untuk 
telepon dan te
membatalkan pem

5. Setelah Anda m
untuk mengakse
memasukkan su
karakter. 
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embuka folder audio atau MP3
ntuk Anda pilih dan
enambahkannya ke MMS Anda.

ika ada audio dalam MMS Anda,
psi Hapus audio akan muncul.
embuka folder video untuk Anda

ilih dan menambahkannya ke MMS
nda. Jika ada video dalam MMS
nda, opsi Hapus video akan muncul.
nda dapat membuat MMS multi-
alaman.
psi ini hanya tersedia apabila MMS

erisi lebih dari satu slide. Dengan
psi ini Anda dapat menghapus slide
ang dipilih. 
nda dapat mempratinjau MMS
ang sekarang.
enambahkan penerima ke daftar
C. Maksimum 8 penerima yang
apat ditambahkan ke daftar cc. 
enambahkan penerima ke daftar

CC. Maksimum 8 penerima yang
apat ditambahkan ke daftar bcc. 
Pesan

6. Tekan , atau L Opsi untuk mengedit MMS.
Tersedia sejumlah opsi berikut: 

Hal. 
seblmnya

Opsi ini tersedia apabila terdapat 2
halaman atau lebih dalam MMS
Anda. Pada menu ini Anda dapat
menampilkan halaman sebelumnya. 

Hal. brktnya Opsi ini tersedia apabila terdapat 2
halaman atau lebih dalam MMS
Anda. Pada menu ini Anda dapat
menampilkan halaman berikutnya. 

Kirim Kirim MMS Jika berhasil dikirim,
MMS tidak akan dikirim. Jika
berhasil, MMS akan disimpan
dalam Kotak Keluar. 

Tbh teks/
Edit teks

Anda dapat menambah/menghapus
teks MMS. Jika MMS yang sekarang
aktif tidak memuat teks apa pun, opsi
Tbh teks akan muncul, jika ada teks
dalam MMS Anda, maka Edit teks
akan muncul.

Tbh gambar/
Hps gambar

Membuka daftar gambar untuk Anda
pilih dan menambahkannya ke MMS
Anda. Jika ada gambar dalam MMS
Anda, opsi Hps gambar akan muncul. 

Tbh audio/
Hapus audio

M
u
m
J
o

Tambah 
video/
Hapus video

M
p
A
A

Tbh slide A
h

Hps 
halaman

O
b
o
y

Pratinjau A
y

CC M
C
d

BCC M
B
d



Pesan

emilih MMS, tekan L Lihat
asuk ke layar berikutnya untuk

enampilkan informasi pokok
seperti Pengirim, Subjek, dsb.

Timing hal. Menyetel waktu tunda di antara ampilkan MMS yang dipilih.

balas kepada pengirim. Jika
S yang dipilih, belum dibaca,
ini tidak akan muncul. 

Anda memilih opsi ini, balasan
 dikirimkan kepada semua
rima termasuk yang ada dalam
r CC (jika ada). Jika MMS
 dipilih, belum dibaca, opsi
idak akan muncul. 

eruskan pengiriman MMS yang
ih. 

anggil pengirim.

ghapus MMS yang dipilih.

ghapus semua MMS dari Kotak
k. 
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Apabila terdapat lebih dari satu halaman, Anda dapat
menekan </> untuk melihat halaman MMS yang
berbeda-beda. Pada saat yang sama, palang judul di
bagian atas layar akan menampilkan halaman yang
sekarang Anda lihat dan jumlah halaman dalam MMS
Anda. 
Kotak Masuk
Mencantumkan semua pemberitahuan, laporan kirim/
terima dan laporan baca. Anda dapat membaca atau
menghapus pemberitahuan dan laporan, Anda juga
dapat melihat, meneruskan, membalas MMS,
menampilkan isi MMS atau menghapus MMS, dsb.
Ikon di kiri MMS akan menunjukkan, apakah pesan
sudah dibaca. 
Masuk ke Kt msk, dan tekan +/- untuk memilih MMS.
Tekan L Opsi untuk melaksanakan pengoperasian
berikut ini:

1. Setelah Anda m
atau , untuk m
membaca MMS.

2. Layar akan m
mengenai MMS, 

setiap slide. 
Info pesan Mengecek informasi MMS seperti

Subjek, Penerima, CC, BCC dan
Objek.

Lihat Men

Balas Mem
MM
opsi 

Balas semua Jika 
akan
pene
dafta
yang
ini t

Trskn ke Men
dipil

Sambung Mem

Hapus Men

Hps semua Men
Masu
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MMS yang berhasil dikirim dan yang
pilih untuk disimpan sebelum
. 
 kotak Dikirim dan tekan L Opsi
im, Hapus dan Hps semua. Jika Anda
osedur selanjutnya akan sama dengan
otak Masuk.

 MMS yang sudah Anda buat dan
lum dikirim, dan MMS yang secara

an sebelum Anda sempat menyimpan
annya sewaktu Anda keluar dari

i kotak Konsep dan tekan L Opsi
dit, Hapus, Hps semua. Jika Anda
osedur selanjutnya akan sama dengan
otak Masuk.

Pengaturan, Anda dapat menetapkan
 memberikan sentuhan pribadi pada
S Anda. Opsinya antara lain: 
Pesan

3. Tekan L atau , untuk masuk ke layar
berikutnya yang akan memutar MMS. Sewaktu
memutar MMS, Anda dapat menekan R Stop
untuk menghentikan pemutaran atau menunggu
sampai MMS selesai diputar.

4. Setelah Anda menekan R Stop untuk
menghentikan pemutaran, Anda dapat menekan
L Opsi untuk masuk ke menu opsi dan
melaksanakan pengoperasian berikut ini: Putar,
Ptr-mundur, Hal. seblmnya, Hal. brktnya, Simpan gbr,
Spn audio atau Tutup.

Tidak semua opsi di atas akan tersedia dalam keadaan
apa pun. Contohnya, hanya apabila MMS Anda
terdiri atas objek suara, maka Spn audio akan muncul
di layar, atau apabila MMS terdiri atas lebih dari satu
halaman, maka opsi Hal. seblmnya dan Hal. brktnya akan
muncul.

Kotak Keluar 
Kotak Keluar berisi MMS yang tidak berhasil dikirim. 
Pilih MMS dari Kotak keluar dan tekan L Opsi
untuk: Lihat, Kirim, Hapus dan Hps semua. Jika Anda
memilih Lihat, prosedur selanjutnya akan sama dengan
pengoperasian Kotak Masuk. 

Dikirim
Mencantumkan 
sudah Anda 
mengirimkannya
Pilih MMS dari
untuk: Lihat, Kir
memilih Lihat, pr
pengoperasian K

Konsep
Mencantumkan
simpan tetapi be
otomatis disimp
atau mengirimk
editor MMS. 
Pilih MMS dar
untuk: Lihat, E
memilih Lihat, pr
pengoperasian K

Pengaturan
Melalui menu 
pusat MMS dan
pengaturan MM



Pesan

Kirim dan Pilih, apakah akan menyimpan atau Timing hal. Dengan menu ini Anda dapat menyetel
unda di antara masing-masing

menu ini Anda dapat memilih
au Ditunda dalam men-download
MS sewaktu Anda tidak berada
ringan induk Anda.
l ukuran maksimum pesan
an standarnya yaitu 100KB.
Anda menetapkan ukuran

um pesan, Anda tidak
ehkan menyisipkan lampiran
bih besar dari ukuran yang
itentukan, dan Anda juga tidak
embuat atau menerima pesan

ang ukurannya lebih besar dari
ah ditentukan. 
lumnya Anda sudah membuat
yimpan pesan MMS yang lebih
ripada ukuran yang sekarang
entukan, maka pada waktu
ya Anda mengedit pesan MMS,
kan diberitahu, bahwa pesan
besar dan Anda tidak dapat
tnya. 
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simpan oto. tidak menyimpan MMS secara otomatis
sewaktu Anda mengirimkannya. 

MMSC Anda dapat memasukkan atau
memodifikasi nomor pusat MMS.

Jaringan Anda dapat melakukan serangkaian
konfigurasi jaringan, seperti jenis
sambungan, account jaringan, gateway,
nama pengguna, sandi, domain, port, dsb.,
untuk memastikan, bahwa Anda dapat
mengirim/menerima MMS dengan benar.

Lap. baca Anda dapat mengatur opsi ini ke Hidup
atau Mati. Apabila disetel ke Hidup,
laporan akan dikirim untuk
memberitahu Anda, apakah MMS sudah
dibaca atau belum oleh penerimanya. 

Masa 
Berlaku

Anda dapat memilih durasi
penyimpanan MMS Anda di pusat
MMS. Anda dapat memilih dari 12 jam
hingga maksimum. Opsi ini berguna
apabila pihak penerima tidak
terhubung ke jaringan dan tidak dapat
segera menerima MMS Anda. 

Prioritas Dengan opsi ini Anda dapat menyetel
tingkat prioritas MMS Anda. Anda dapat
menyetel ke Rendah, Sedang atau Nyaring.

waktu t
slide.

Pengambilan 
psn

Dengan 
Segera at
pesan M
dalam ja

Uk. pesan 
maks. (KB)

Menyete
MMS, d
Setelah 
maksim
diperbol
yang le
sudah d
dapat m
MMS y
yang sud
Jika sebe
dan men
besar da
Anda t
berikutn
Anda a
terlalu 
mengedi
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mendukung Email JAVA dan Anda
 email kepada teman Anda dengan
lepon. 
i Anda dapat menulis dan mengirim
ail akan diaktifkan secara otomatis
masuk ke menu. Setelah berhasil
 dapat memilih account. Anda dapat

i account melalui Tentukan Account
aftar account dan tetapkan account

ount email standar Anda. Apabila
ftar kotak surat, Anda dapat
otak Masuk, Draft, item Dikirim,
Menu untuk membuka opsi menu

tau menerima email, dsb.
Pesan

Kapasitas
Dengan menu ini Anda dapat mengecek nomor
MMS yang disimpan, memori yang sudah digunakan
dan ruang yang tersedia di masing-masing kotak
pesan MMS. 

Harap diperhatikan, bahwa ruang penyimpanan
MMS yang tersedia mungkin sudah berkurang
karena ada dokumen lainnya, seperti gambar, video,
entri agenda dan buku telepon.

STK

Struktur dan nama menu yang tersedia, tergantung
pada kartu SIM Anda yang sudah dikonfigurasikan
oleh penyedia jaringan Anda. Layanan akan
beragam, menurut penyedia STK yang berbeda-beda.

Menu ini menyediakan serangkaian layanan nilai
tambah dan layanan yang tersedia akan bervariasi
menurut operator jaringan. Untuk rincian lebih lanjut,
silakan menghubungi operator jaringan Anda. Telepon
yang mendukung STK akan memiliki menu STK
tambahan. Isi menu ditentukan oleh kartu SIM dan
Anda tidak dapat memodifikasinya. Opsi menu dapat
bervariasi menurut STK dan dapat dimodifikasi oleh
operator jaringan. 

E-mail
Telepon Anda 
dapat mengirim
menggunakan te
Dengan menu in
email. Fitur em
sewaktu Anda 
diaktifkan, Anda
mengkonfiguras
atau pilih dari d
itu sebagai acc
masuk ke da
menampilkan K
atau pilih L 
untuk menulis a



Pengaturan Telepon

5. Jika Pengaturan Cepat yang sudah dimodifikasi
sekarang ini diaktifkan,

an langsung diterapkan. 
fikasi pengaturan berikut: 

elepon

da dapat menyetel bahasa menu

aga, tekan , untuk masuk ke

 Pengaturan telepon > Bahasa dan

ntuk memilih bahasa, kemudian
nfirmasi.
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6. Pengaturan Telepon

Pengaturan Cepat
Pengaturan Cepat adalah serangkaian pengaturan
yang sudah didefinisikan sebelumnya dan dapat Anda
aktifkan dengan cepat. Setelah diaktifkan, pengaturan
ini akan menimpan pengaturan yang sekarang aktif. 
Ponsel Anda sudah dikonfigurasi sebelumnya dengan
enam modus standar berikut ini: Normal (Standar),
Sunyi, Rapat, Luar ruang, Pakai di mobil dan Penerbangan.
Setiap modus memiliki pengaturan standar pabrik
dan Anda hanya dapat memodifikasi pengaturan
untuk modus Normal. Ke 5 modus lainnya hanya bisa
ditampilkan, tetapi tidak dapat dimodifikasi. 
1. Dalam modus siaga, tekan , untuk masuk ke

menu utama.
2. Pilih Pengaturan > Pengaturan cepat > Normal >

Personalisasi, dan tekan ,.
3. Telepon Anda sudah dikonfigurasikan

sebelumnya dengan serangkaian modus standar.
4. Anda dapat mengaktifkan salah satu modus atau

membuat pengaturan Anda sendiri.

adalah yang 
perubahannya ak

Anda dapat memodi
Jenis petanda
Jns petanda alarm
Jenis petanda agenda
Nada SMS
Nada flip
Nada tbl
Petanda hubung
Nada baterai

Pengaturan T
Bahasa
Dengan menu ini An
telepon. 
1. Dalam modus si

menu utama.
2. Pilih Pengaturan >

tekan ,.
3. Tekan + atau - u

tekan , untuk ko
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- 9 dan empat tombol navigasi
ol pintasan (tombol navigasi dapat

ntuk: tekan agak lama/tekan sekilas).
enentukan pintasan untuk tombol,

enampilkan Kosong.
 - untuk memilih tombol dan tekan
OK.

menampilkan daftar fungsi yang
 pilih untuk akses cepat melalui
asan. Pilih fungsi yang ingin Anda
tombol pintasan dan tekan , atau
tuk menyimpan pengaturan yang

if.

n hanya dapat digunakan dalam
a penggunaan telepon Anda dibatasi,
 tidak akan berfungsi. 

n 0, 1, #, * sudah disetel
 Anda tidak dapat memodifikasi atau

n agak lama untuk memasukkan "+"
k dapat dimodifikasi).

k mengunci/membuka kunci
ol MP3 pada flip telepon (tidak

t dimodifikasi).
Pengaturan Telepon

Harap diperhatikan, bahwa beberapa aplikasi dan
menu, perubahan bahasa hanya akan berlaku setelah
Anda mematikan dan menghidupkan telepon Anda. 

Pengaturan jam
Anda dapat menyetel tanggal dan waktu. 
1. Dalam modus siaga, tekan , untuk masuk ke

menu utama.
2. Pilih Pengaturan > Pengaturan telepon > Tgl dan wkt

dan tekan ,.
3. Tekan + atau - untuk berpindah ke kolom tanggal

dan waktu. 
4. Setelah memasukkan tanggal dan waktu, tekan ,

atau L OK untuk memberlakukan perubahan. 
Pintasan
Anda dapat menetapkan tombol pintasan, misalnya,
menautkan fitur ke tombol angka atau tombol
navigasi. Anda juga dapat memodifikasi atau
menghapus tombol pintasan
1. Dalam modus siaga, tekan , untuk masuk ke

menu utama. 
2. Pilih Pengaturan > Pengaturan telepon > Pintasan dan

tekan ,.
3. Apabila Anda masuk ke menu Pintasan, Anda akan

melihat daftar nomor yang sudah Anda tetapkan
sebagai tombol pintasan. Anda dapat menetapkan

tombol 2 
sebagai tomb
ditetapkan u
Jika belum m
layar akan m

4. Tekan + atau
, atau L 

5. Layar akan 
dapat Anda
tombol pint
tautkan ke 
L OK un
sekarang akt

Tombol pintasa
modus siaga. Jik
tombol pintasan

Tombol pintasa
sebelumnya dan
menghapusnya.

0 Teka
(tida

* Untu
tomb
dapa



Pengaturan Telepon

1. Dalam modus siaga, tekan , untuk masuk ke

 Pengaturan telepon > Hidup/Mati

 Hidup, kursor akan diposisikan
 wkt oto..
Hidup, kursor akan diposisikan
wkt oto..
 Mati atau Mati oto. > Mati untuk
r ini. 
enyimpan dan keluar atau tekan

k keluar tanpa menyimpan.
manan

 fitur perlindungan PIN ke Hidup
engaktifkan fitur ini, Anda akan

sukkan kode PIN sewaktu Anda
n. Tanpa kode PIN yang benar,
at menggunakan fitur apa pun

nggunaan kartu SIM Anda. 
kkan kode PIN untuk mengatur
 Mati. 
N
ikasi kode PIN melalui menu ini. 
aga, tekan , untuk masuk ke
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Pengaturan tombol pintasan standar pabrik adalah
sebagai berikut: 

Hidup/mati oto.
Telepon Anda mendukung fitur Hidup/Mati Otomatis.
Anda dapat mengatur fitur ini ke Hidup atau Mati.

menu utama.
2. Pilih Pengaturan >

oto. dan tekan ,.
3. Pilih Hidup oto. >

pada kolom Hidup
4. Pilih Mati oto. > 

pada kolom Mati 
5. Pilih Hidup oto. >

non-aktifkan fitu
6. Tekan , untuk m

R Kembali untu
Pengaturan Kea
Kode PIN
Anda dapat mengatur
atau Mati. Jika Anda m
diminta untuk mema
menghidupkan telepo
Anda tidak akan dap
yang memerlukan pe
Anda harus memasu
fitur ini ke Hidup atau
Mengubah kode PI
Anda dapat memodif
1. Dalam modus si

menu utama.

# Untuk beralih di antara modus yang aktif
dan modus Rapat. Jika Anda tidak berada
dalam modus Rapat, tekan agak lama
tombol ini untuk beralih ke modus
Rapat. Jika pada saat ini Anda berada
dalam modus Rapat, tekan agak lama
tombol ini untuk menutup modus Rapat
dan kembali ke modus Normal. 

1 Pusat pesan suara (tidak dapat dimodifikasi)

2 Jam alarm

3 Infra merah Hidup/Mati

4 Agenda

5 Kalkulator

6 Perekaman Suara¬º

7 Filter panggilan

8 Kotak Masuk

9 Java
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allpaper Anda dalam format gif,
dak akan dapat mengenali gambar
ung dengan kabel USB. Sebagai
ampil gambar telepon standar. Anda
lkan lagi gambar Anda setelah Anda
el USB dari telepon.

etapkan tema warna tampilan ponsel
 tiga jenis tema warna yang tersedia
 Anda: 
enu Tema warna dan menekan +/-

lih tema warna.
tuk mengkonfirmasi pemilihan tema
Tema warna yang dipilih akan
dengan lingkaran di samping

asetel gambar latar statis pada
epon Anda. 

mbar yang sudah diterima atau di-
wnload dari MMS, Infra merah, WAP
u USB dan gambar yang sudah Anda
bil dengan menggunakan kamera.
Pengaturan Telepon

2. Pilih Pengaturan > Pengaturan telepon > P�aturan
Keamanan > Ubah PIN dan tekan ,.

3. Masukkan kode PIN lama dan konfirmasi.
4. Masukkan kode PIN baru dan konfirmasi.
5. Masukkan kode PIN baru sekali lagi dan

konfirmasi. Anda akan diberitahu apakah
perubahan PIN berhasil atau tidak.

Standar Pabrik
Anda dapat mengatur ulang telepon ke pengaturan
standar pabrik. 

Pengaturan layar
Layar siaga
Jenis layar siaga
Anda dapat memilih tampilan layar siaga seperti Jam
Digital, Jam Analog, Tampilan bulan atau Jam Dunia.
Layar siaga dikontrak
Opsi ini hanya tersedia untuk tampilan layar siaga Jam
Dunia. Pilih Hidup untuk menunjukkan waktu atau Mati
untuk menunjukkan waktu, tanggal dan info seminggu.
Wallpaper
Anda dapat menetapkan wallpaper layar siaga. Anda
dapat memilih dari tiga jenis wallpaper sebagai
berikut: (Wallpaper ini hanya tersedia untuk tampilan
layar siaga Jam Digital).

Jika gambar w
telepon Anda ti
sewaktu terhub
gantinya, akan t
dapat menampi
melepaskan kab

Tema warna
Anda dapat men
Anda. Terdapat
untuk pemilihan
1. Masuk ke m

untuk memi
2. Tekan , un

warna ini. 
ditunjukkan 
kanannya.

Gbr
benaman

Pr
tel

Gambar
sendiri

Ga
do
ata
am



Pengaturan Telepon

Kecerahan 1. Dalam modus siaga, tekan , untuk masuk ke

 P�aturan pendering > Pendering pgln
.
emilih grup pemanggil yang Anda
n nada dering, dan kemudian
ndar atau Suara sendiri, semua nada
ia akan ditampilkan. 
uk bertukar di antara grup
endering dan daftar pendering. 

 daftar pendering, pendering
itampilkan setelah penundaan
da pengaturan volume yang
 telepon disetel ke redam, nada
engarkan pada tingkat volume

el nada alarm, jenis alarm dan

atikan, nada alarm sentuhan
 ke nada alarm standar.

da SMS
l nada petanda SMS. 
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Anda dapat memilih dari lima tingkat kecerahan dan
tekan +/- untuk memilih tingkat kecerahan. Tingkat
kecerahan yang Anda pilih akan langsung diterapkan.
Selanjutnya Anda dapat menekan , atau L OK
untuk menyimpan pengaturan Anda.
Lampu latar
Anda dapat menyetel durasi lampu latar selama 10
detik, 30 detik atau 60 detik. 
Teks sambutan
Apabila Anda memilih menu ini, editor teks akan
diaktifkan. Anda dapat mengedit teks sambutan yang
akan ditampilkan setelah mengaktifkan animasi saat
Anda menghidupkan telepon. Panjang maksimum
teks sambutan yaitu 20 karakter aksara Cina atau 40
abjad Inggris. 

Pengaturan Pendering
Anda dapat mengubah nada dering standar panggilan
masuk dengan memilih nada dering baru dari daftar
nada dering. Terdapat enam grup pemanggil dalam
buku telepon Anda. Anda dapat menentukan nada
dering yang berbeda ke masing-masing grup
pemanggil sehingga Anda akan tahu siapa yang
memanggil sewaktu telepon berdering. 

menu utama.
2. Pilih Pengaturan >

msk dan tekan ,
3. Tekan , untuk m

ingin menentuka
memilih Suara sta
dering yang tersed

4. Tekan +/- unt
panggilan, jenis p

Sewaktu meramban
yang dipilih akan d
waktu tertentu pa
sekarang aktif. (jika
dering akan diperd
yang rendah).

Nada alarm
Anda dapat menyet
volume alarm. 

Apabila telepon dim
pribadi akan diubah

Pendering petan
Anda dapat menyete
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pilihan disimpan dalam kartu SIM.
cantumkan prioritas pendaftaran

an yang tersedia sewaktu melakukan
atis. 
s siaga, tekan , untuk masuk ke
. 
an > Konektivitas > P�aturan jaringan >
 dan tekan ,.

u L OK untuk masuk ke daftar
an.
an yang paling disukai akan muncul
 daftar paling atas. 
ntuk memilih jaringan tertentu dan
 L Pilih.

menampilkan PLMN dipdh dan
 dipilih akan dipindahkan ke paling
ftar jaringan pilihan. Artinya, inilah
an yang paling disukai.

aftar jaringan pilihan. Anda dapat
 dari daftar dan tekan , atau L
ghapus jaringan dari daftar jaringan
Pengaturan Telepon

Nada tukar
Anda dapat memilih, apakah telepon akan
membunyikan nada petanda sewaktu Anda
menghidupkan atau mematikan telepon. Anda dapat
mengatur opsi ini ke Hidup atau Mati. Pengaturan
standarnya yaitu Mati.
Volume pendering
Terdapat 3 tingkat volume. Telepon juga mendukung
volume dering progresif (ikon volume dering
progresif akan ditampilkan di bagian atas indikasi
volume dering). Setelah memilih volume dering,
volume akan diberlakukan ke semua pendering grup
pemanggil. 
Volume alarm
Terdapat 3 tingkat volume. Telepon juga mendukung
volume dering progresif (ikon volume dering
progresif akan ditampilkan di bagian atas indikasi
volume dering). Setelah memilih volume dering,
volume akan diberlakukan ke semua grup alarm. 

Konektivitas
Pengaturan jaringan
Nama jaringan akan ditampilkan pada layar siaga. Jika
telepon tidak dapat mengenali nama jaringan, telepon
akan menampilkan kode negara dan kode jaringan
dari jaringan yang tidak diketahui.

Jaringan Pilihan
Daftar jaringan 
Daftar ini men
teleopn ke jaring
pendaftaran otom
1. Dalam modu

menu utama
2. Pilih Pengatur

Jaringan pilihan
Tunjukan daftar

1. Tekan , ata
jaringan pilih

2. Jaringan pilih
dalam urutan

3. Tekan + / - u
tekan , atau

4. Layar akan 
jaringan yang
atas dalam da
jaringan pilih

Hapus daftar
Menampilkan d
memilih jaringan
Hapus untuk men
pilihan. 



Pengaturan Telepon

Jaringan yang tersedia Daftar baru

 menu ini, telepon akan mulai
 yang tersedia dan daftar
kan ditampilkan di layar. 

emilih jaringan dan tekan ,
endaftarkan untuk mulai

aringan yang dipilih. 
e jaringan yang dipilih, gagal,
ampilkan PLMN tak dibolehkan
ftar ke jaringan induk Anda

l hingga 5 account jaringan.
ifkan dan menggunakan salah
 Anda juga dapat memodifikasi
ringan.
asing-masing account jaringan
: 

a account.

tuk mengakses WAP: GSM
S. Anda dapat menentukan

ni:

g via GPRS saja.

g via GSM saja.
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1. Tekan , atau L OK untuk masuk ke menu.
2. Telepon akan mulai mencari jaringan yang tersedia.

Daftar jaringan akan ditampilkan pada layar. 
3. Pilih jaringan dari daftar dan tekan , atau L

Tambah untuk menambahkan jaringan ke urutan
paling bawah dalam daftar jaringan pilihan. 

Tambah jaringan yang ada
1. Tekan , atau L OK untuk masuk ke menu.
2. Layar akan menampilkan daftar jaringan yang ada.

Pilih jaringan dari daftar dan tekan , atau L
Tambah untuk menambahkan jaringan ke urutan
paling bawah dalam daftar jaringan pilihan. 

Tambah kode jaringan 
1. Tekan , atau L OK untuk masuk ke menu.
2. Editor akan diaktifkan agar Anda dapat

memasukkan kode negara dan kode jaringan dari
jaringan ponsel. 

3. Setelah Anda memasukkan kode, tekan , atau
L OK untuk menambahkan jaringan ke urutan
paling bawah dalam daftar jaringan pilihan. 

Pasang GPRS
Dengan opsi ini Anda dapat mengatur modus
pemasangan GPRS: Selalu dipasang atau Dipasang saat
sesi PDP.

1. Jika Anda memilih
mencari jaringan
jaringan tersebut a

2. Tekan +/- untuk m
atau L M
mendaftarkan ke j
Jika pendaftaran k
telepon akan men
dan akan menda
secara otomatis. 

Account jaringan
Anda dapat menyete
Anda dapat mengakt
satu account jaringan.
pengaturan account ja
Pengaturan untuk m
adalah sebagai berikut
Nama account
Untuk mengatur nam
Bearer
Terdapat 2 cara un
tradisional atau GPR
pengaturan Anda di si

Hanya GPRS Hubun

Hanya GSM Hubun
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nda, atau untuk menerima gambar
a.

ungi hak cipta, tidak dapat dikirim.
bungkan dengan PC, pastikan Anda
an opsi infra merah.

 perangkat
im atau menerima data, ke dan dari
nti tersebut harus diposisikan dengan
ngan posisi ponsel Anda. Pastikan,
DA masing-masing ponsel saling
 berjarak maksimum 50 cm antara
nnya. Juga pastikan tidak ada yang
ar IrDA.

 data melalui IrDA dari ponsel, Anda
ulu item yang akan dikirim: untuk
ategori (gambar, nada dering, dsb.),

i akses melalui sub-menu ke opsi Kirim.
telepon Anda menemukan piranti-
yang lain untuk berkomunikasi,
ara otomatis berlangsung. Pesan
a layar agar Anda dapat menyimak

enemukan beberapa piranti IrDA,
pilkan pada layar untuk Anda pilih.
Pengaturan Telepon

Pengaturan GSM
Anda dapat mengatur opsi berikut ini:

Pengaturan GPRS
Anda dapat mengatur opsi berikut ini:

Infra merah
Dengan teknologi inframerah (juga disebut IrDA)
yang terpadu dalam telepon, Anda dapat mengirim
atau menerima data, ke dan dari piranti selaras-IrDA
melalui tautan nirkabel (misalnya, ponsel lain, PC
atau PDA, printer, dsb). Anda dapat menggunakan
IrDA untuk segera mengirim gambar atau suara ke

ponsel teman A
dari PDA merek

File yang dilind
Apabila menghu
telah mengaktifk

Memposisikan
Sebelum mengir
piranti lain, pira
benar sesuai de
bahwa port Ir
berhadapan dan
satu dengan lai
menghalangi sin
Mengirim data

Untuk mengirim
harus memilih d
masing-masing k
Anda akan diber
Segera setelah 
selaras IrDA 
pengiriman sec
ditampilkan pad
prosesnya.
Jika telepon m
daftarnya ditam

Jns pgln data ISDN (Digital) atau analog.

Nomor Tlp Masukkan nomor telepon yang akan
disambung. Telepon akan memanggil
nomor ini secara otomatis saat masuk
ke modus online. 

Nama pengguna Nama pengguna untuk masuk ke
server WAP. 

Sandi p�guna Diperlukan sandi untuk log on. 

P�aturan APN Mengatur nama titik akses.

Nama pengguna Nama pengguna untuk masuk ke
server WAP. 

Sandi p�guna Diperlukan sandi untuk log on. 



Pengaturan Telepon

Tekan , untuk mengkonfirmasi dan mengirim data Menyimpan data yang diterima
gakses opsi berikut:

pon sebagai modem
menggunakan ponsel sebagai

tur komunikasi data IrDA dan
n PC atau PDA. PC atau PDA

ndeteksi modem IrDA eksternal
apat mulai menggunakannya.
ungkan koneksi dial-up (nomor
eh operator jaringan Anda),
isasi data dengan PC Anda
ntu perangkat lunak), dsb.

ta yang diterima akan disimpan
gan menggunakan nama file
dar. Anda dapat mengubah
a file data melalui opsi menu

g terkait.

nampilkan rincian data yang
erima (memutarkan musik atau
nampilkan gambar). 

nghapus data yang diterima,
an , untuk mengkonfirmasi
ghapusan.
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yang dipilih.

Pengiriman akan dibatalkan jika telepon tidak dapat
mendeteksi piranti lain dalam batas waktu tertentu,
jika tautan inframerah terputus atau jika Anda
membatalkan prosesnya.

Menerima data
Mengaktifkan IrDA
Untuk menerima data, pilih Infra mrh > Terima. Ponsel
Anda siap menerima item dan menunggu piranti
IrDA yang lain untuk mengirimkannya. Sewaktu
pengiriman berlangsung, pesan ditampilkan pada
layar dan Anda dapat menyimak prosesnya. 

Pihak penerima akan dibatalkan jika telepon Anda
tidak dapat mendeteksi piranti lainnya dalam batas
waktu tertentu, jika tautan infra merah terputus,
ukuran file yang dikirim terlalu besar untuk telepon
Anda, atau jika Anda membatalkan prosesnya. 

Tekan , untuk men

Menggunakan tele
Anda juga dapat 
modem. Aktifkan fi
menautkannya denga
Anda akan dapat me
dan Anda akan d
Contohnya, melangs
harus diberikan ol
melakukan sinkron
(memerlukan alat ba

Simpan Da
den
stan
nam
yan

Lihat Me
dit
me

Urung Me
tek
pen
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Pengaturan Telepon

Pengisi USB
Anda dapat mengisi baterai telepon melalui kabel
USB. Pastikan telepon sudah dihidupkan sebelum
Anda mulai mengisi baterai. Jika kabel data sudah
dihubungkan ke komputer, Anda harus mencabutnya
dan kemudian memasangkan lagi kabel data sebelum
mengaktifkan fungsi ini.
PC Tools
Dengan menu ini Anda dapat memilih Hidup/Mati
(Standar) untuk mengaktifkan/menonaktifkan fungsi
PC Tool. Apabila Anda memilih Hidup, Anda dapat
menggunakan memori internal telepon sebagai
tempat penyimpanan massa dan mengaktifkan fungsi
PC tool. Pastikan Anda sudah menginstal driver USB
sebelum menggunakan fungsi ini. Jika belum
menginstal driver USB, Anda akan mendapatkan
pesan "Mulaikan lagi ponsel utk aktifkan fitur ini" setelah
Anda selesai menginstal. Jika Anda memilih Mati,
memori internal telepon tetap dapat digunakan
sebagai penyimpanan massa, tetapi Anda tidak dapat
menggunakan fungsi PC Tool.

Apabila ponsel Anda dikoneksi dengan kabel usb,
pengingat getaran tidak akan berfungsi.



Pengaturan Panggilan

1. Masuk ke daftar panggilan dan pilih nomor
tar. Tekan sekilas ( untuk

ung nomornya.
 OK  untuk melihat rincian

yang dipilih. Tekan +/- untuk
d sebelum atau seterusnya.
Opsi untuk melaksanakan

rikut ini: 

a dapat memilih Sambung atau
. dgn handsfree.

buka editor SMS dan mengirim
 ke nomor telepon yang dipilih. 

r pra-sambung akan terbuka.
or telepon yang dipilih akan
pilkan di layar. Anda dapat

gedit nomor dan tekan (
k menyambung nomor, atau
 L Opsi untuk memilih
ung, mengirim SMS atau

yimpan nomor. 

buka editor SMS dan mengirim
or telepon ke pihak lain via SMS. 

ghapus nomor telepon yang
ih.
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7 � Pengaturan Panggilan

Terdapat tujuh sub-menu dalam menu Panggilan,
antara lain, Pgln Keluar, Pgln Dijawab, Panggilan Tak
Terjawab, Hapus, Pengaturan Panggilan, Meter panggilan
dan Filter pgln untuk membantu Anda mengelola biaya
panggilan Anda.

Daftar panggilan
Menu ini menyediakan daftar panggilan yang terdiri
atas catatan panggilan keluar, panggilan tak terjawab
dan panggilan yang Anda jawab.
Daftar berisikan: Panggilan Tak Terjawab, Pgln dijawab
dan Pgln keluar. Pilih jenis panggilan untuk
menampilkan catatan dari jenis panggilan tertentu.
Panggilan tak terjawab, Panggilan dijawab dan Daftar
panggilan keluar disortir dalam urutan kronologis,
dan panggilan terbaru akan muncul di urutan daftar
paling atas. 

Telepon Anda dapat merekam hingga 20 nomor
telepon yang berbeda untuk setiap jenis catatan
panggilan. Setiap nomor dapat mencatat hingga 5
informasi waktu dan tanggal panggilan terbaru. 

telepon dari daf
memanggil langs

2. Tekan , atau L
nomor telepon 
langsung ke reko

3. Tekan L 
pengoperasian be

Sambung And
Samb

Kirim SMS Mem
pesan

Edit no. seblm 
disamb.

Laya
Nom
ditam
men
untu
tekan
samb
men

Kirim no. tlp Mem
nom

Hapus Men
dipil
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neruskan panggilan masuk ke nomor
dah ditentukan apabila Anda tidak
ilan.

au
neruskan panggilan masuk ke nomor
ah ditentukan apabila jaringan tidak

au telepon Anda.

usan panggilan (seperti di atas) akan
agai daftar sewaktu Anda masuk ke
 opsi dan konfirmasi, telepon akan
intaan Anda ke jaringan dan

si penerusan panggilan. 

ni Anda dapat mengecek status ke 4
anggilan yang sekarang aktif. 

lunak penerusan panggilan akan
a layar apabila Anda mengaktifkan
Pengaturan Panggilan

Pengaturan panggilan
Penerusan panggilan (ketergantungan 
jaringan)
Anda dapat meneruskan semua panggilan Anda ke
nomor telepon lain (atau kotak pesan suara) apabila
pada saat itu Anda tidak dapat menjawab panggilan.
Anda dapat menggunakan menu ini untuk
menetapkan kondisi penerusan pangilan. Fitur ini
merupakan ketergantungan jaringan. 

Seluruhnya
Opsi penerusan panggilan tanpa syarat akan
meneruskan semua panggilan Anda dari jaringan ke
nomor telepon yang ditentukan.

Jika sibuk
Opsi ini akan meneruskan panggilan masuk ke nomor
telepon yang sudah ditentukan saat saluran telepon
Anda sedang sibuk.

Tak dijawab
Opsi ini akan me
telepon yang su
menjawab pangg

Tak terjangk
Opsi ini akan me
telepon yang sud
dapat menjangk

Batal
Ke 4 opsi pener
ditampilkan seb
menu. Pilih satu
mengirim perm
membatalkan op

Status
Dengan menu i
opsi penerusan p

Catatan: Ikon 
ditampilkan pad
fitur ini.

Cek nomor Mengecek nomor yang dipilih.

Simpan Menyimpan nomor telepon yang
dipilih. 



Pengaturan Panggilan

Panggilan tunggu (ketergantungan-jaringan) Menyetel panggilan cepat
nda dapat memilih, apakah akan
enggunakan atau tidak
enggunakan pengingat menit,
itu, apakah telepon akan
embunyikan petanda atau tidak
embunyikan petanda pada detik
ng ke 40/50/55 dari setiap
enit sewaktu Anda sedang
rbicara di telepon.

ka Anda menyetel opsi ini ke
idup, Anda dapat menekan
mbarang tombol untuk
enjawab panggilan, kecuali
mbol merah.

nda dapat menyetel opsi
mbung ulang otomatis ke Hidup
au Mati. Apabila disetel ke Hidup
n pihak yang ingin Anda
nggil tidak dapat dijangkau,
lepon akan menyambung ulang
mornya secara otomatis. Akan
a petanda pada layar sewaktu
enyambung ulang.
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Pgln GSM Setelah panggilan tunggu diaktifkan,
telepon akan menampilkan layar
panggilan tunggu apabila ada panggilan
masuk yang kedua. Anda dapat
memilih, apakah akan menjawab atau
tidak menjawab panggilan masuk yang
kedua. Jika Anda menonaktifkan fitur
ini, telepon tidak akan memperingatkan
Anda apabila ada seseorang yang
mencoba memanggil Anda sewaktu
Anda sedang menangani panggilan
aktif. Pihak yang memanggil akan
mendengar nada sibuk. Anda dapat
mengatur opsi ini ke Hidup atau Mati,
atau mengecek Status.

Pgln GPRS Apabila Anda terhubung dengan
menggunakan GPRS, menu ini akan
menentukan, apakah telepon akan
mengeluarkan nada petanda yang
memberitahu tentang panggilan masuk
yang kedua kepada Anda, atau tidak.
Anda dapat memilih Hidup atau Mati.

Pengingat menit A
m
m
ya
m
m
ya
m
be

Jawab cepat Ji
H
se
m
to

Samb. ulg oto. A
sa
at
da
pa
te
no
ad
m
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emua panggilan masuk akan dicegah
telah fitur ini diaktifkan.
etelah fitur ini diaktifkan, semua
anggilan masuk akan dicegah
waktu roaming.
andi pencegahan panggilan
iperlukan untuk mengatur fitur ini
e Hidup. Jika sandinya benar, telepon
kan mengirim permintaan ke
ringan untuk mengaktifkan fitur ini. 
psi dalam menu Batalkan cegah,

dalah sama seperti di atas. 
ika fitur ini diaktifkan, Anda harus
emasukkan kode pencegahan untuk
enonaktifkannya. Jika sandinya benar,
lepon akan mengirim permintaan ke
ringan untuk menonaktifkan fitur ini. 
psi dalam menu cek Status, adalah
ma seperti di atas. 
ilih opsi ini jika Anda ingin
engeceknya. Telepon akan mengirim

ermintaan cek status ke jaringan.
tatus yang sekarang aktif, yang
iumpan-balik dari jaringan akan
itampilkan pada layar. 
Pengaturan Panggilan

Mencegah panggilan
Dengan menu ini Anda dapat membatasi panggilan
keluar dan panggilan masuk pada telepon Anda. Fitur
ini memerlukan sandi pencegahan panggilan yang
disediakan oleh operator jaringan Anda. Sandi akan
dikirim ke jaringan untuk verifikasi.

Headset jawab 
otomatis

Anda dapat menyetel opsi
Headset jawab otomatis ke Hidup
atau Mati. Jika disetel ke Hidup,
telepon akan otomatis menjawab
panggilan setelah 5 detik apabila
ada panggilan masuk.

Kirim ID
(Ketergantungan 
jaringan)

Anda dapat memilih, apakah akan
mengirim atau tidak mengirim
nomor telepon Anda kepada
pihak yang dipanggil. Anda juga
dapat mengecek status opsi ini:
Hidup atau Mati.

Cegah sem. 
pgln keluar

Semua panggilan akan dicegah setelah
fitur ini diaktifkan.

Cgh pgln intl. Semua panggilan internasional akan
dicegah setelah fitur ini diaktifkan.

Hanya pgln 
lokal

Anda hanya bisa melakukan panggilan
lokal.

Cegah sem. 
pgln msk

S
se

Pgl msk 
roaming

S
p
se
S
d
k
a
ja

Batalkan 
cegah 

O
a
J
m
m
te
ja

Status O
sa
P
m
p
S
d
d



Pengaturan Panggilan

Ubah kode GPRS
ng dengan menggunakan GPRS,
entukan, apakah telepon akan

 peringatan yang memberitahu
asuk yang kedua kepada Anda,
t memilih Hidup atau Mati.

urasi panggilan, Anda dapat
 ini untuk memilih, apakah

uarkan atau tidak mengeluarkan
ng memberitahu tentang durasi
nda menangani panggilan aktif
n mendengar nada peringatan).
emilih waktu selangan untuk

, 40d, 50d, 55d.

ur opsi ini ke Hidup atau Mati
etelah Anda mengaktifkan fitur
anggilan masuk, Anda dapat
 saja untuk menjawab panggilan,
 dan R karena keduanya

nolak panggilan. 
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Anda dapat mengecek sandi pencegahan panggilan. 

Panggilan tunggu
Fitur Panggilan tunggu bervariasi menurut jaringan
yang terhubung dengan Anda (GSM atau GPRS). 

GSM
Anda dapat mengatur panggilan tunggu ke Hidup atau
Mati.
Setelah panggilan tunggu diaktifkan, telepon Anda
akan menampilkan layar panggilan tunggu dan
membunyikan nada bip sewaktu ada panggilan masuk
yang kedua. Anda dapat memilih, apakah akan
menjawab atau tidak menjawab panggilan masuk
yang kedua. Jika Anda mengatur fitur ini ke Mati,
telepon tidak akan memperingatkan Anda apabila ada
seseorang yang mencoba memanggil Anda sewaktu
Anda sedang menangani panggilan aktif. Pihak yang
memanggil akan mendengar nada sibuk. Anda dapat
mengatur opsi ini ke Hidup, Mati atau melakukan cek
Status. Dengan opsi Cek status, Anda dapat mengecek
status panggilan tunggu dari panggilan GSM Anda.

Fitur ini merupakan ketergantungan kepelangganan.
Tanyakanlah kepada operator jaringan Anda untuk
mengetahui selengkapnya. 

Apabila Anda terhubu
menu ini akan men
mengeluarkan bunyi
tentang panggilan m
atau tidak. Anda dapa

Pengingat Menit
Untuk mengatur d
menggunakan menu
telepon akan mengel
tanda peringatan ya
panggilan sewaktu A
(pihak lain tidak aka
Anda juga dapat m
bunyi petanda: Mati

Jawab cepat
Anda dapat mengat
(standarnya Mati). S
ini, apabila ada p
menekan tombol apa
kecual tombol )
digunakan untuk me
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e Hidup, Anda cukup buka flip telepon
ab panggilan. Telepon akan

ada bip untuk menunjukkan, bahwa
 berakhir.

ergantungan jaringan)
milih, apakah akan mengirim atau
 nomor telepon Anda kepada pihak
l. Anda juga dapat mengecek status
tau Mati. 
ni Anda dapat memilih: Hidup, Mati,

au Hidup akan menonaktifkan atau
n pengiriman nomor telepon Anda
k yang memanggil. Jika pemilihan
didukung oleh jaringa, layar akan

n ‘Tidak didukung oleh jaringan”. 

gilan
 ini Anda dapat menampilkan
hir, akumulasi timer panggilan,

 panggilan otomatis dan mengatur
rasi dan tampilan biaya panggilan.
Pengaturan Panggilan

Sambung ulang otomasi
Anda dapat mengatur opsi ini ke Hidup atau Mati.
Apabila diatur ke Hidup dan pihak yang ingin Anda
panggil sedang sibuk, telepon akan menyambung
ulang nomornya secara otomatis. Selangan waktu
untuk menyambung ulang adalah sebagai berikut:
Upaya sambung ulang pertama dalam 0 detik, upaya
kedua dalam 5 detik, upaya ketiga hingga kelima
dalam 1 menit, upaya keenam hingga kesepuluh
dalam 3 menit. Setelah upaya yang ketujuh, telepon
akan berhenti menyambung ulang. Nada bip akan
dibunyikan apabila telepon mulai menyambung
ulang nomor. Nada bip khusus yang dibunyikan
apabila panggilan terhubung. 
Apabila ada panggilan masuk, upaya sambung ulang
akan berhenti secara otomatis. 

Selangan waktu akan semakin cepat setiap kali usai
menyambung ulang.

Jawab otomasi
Anda dapat mengatur fitur Jwb Oto. ke Hidup atau
Mati. Jika diatur ke Hidup, telepon akan menjawab
panggilan secara otomatis setelah 10 detik. 

Flip aktif
Apabila diatur k
untuk menjaw
membunyikan n
panggilan sudah

Kirim ID (ket
Anda dapat me
tidak mengirim
yang memanggi
opsi ini: Hidup a
Dengan menu i
Status.
1. Pilih Mati at

mengaktifka
kepada piha
Anda tidak 
menampilka

Meter pang
Dengan menu
panggilan terak
informasi biaya
nada petanda du



Pengaturan Panggilan

Apabila Anda menonaktifkan telepon, informasi Dana: Menampilkan sida dana
ggilan sekarang (tergantung
a pengaturan yang sudah Anda
t pada Batas panggilan dan
a panggilan).
uk batas: Menampilkan batas
a panggilan.Batalkan batas:
atalkan batas biaya panggilan.
erlukan kode PIN2. 

pkan batas: Anda dapat
etapkan batas biaya panggilan.
erlukan kode PIN2.

dapat mengedit biaya unit.
rlukan kode PIN2. 

n akan menentukan durasi
lan berdasarkan batas biaya
lan yang sesuai dengan biaya
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panggilan terakhir tetap akan disimpan. 

Pgln terakhir Menampilkan durasi dari panggilan
terakhir.

Pgln GPRS 
terakhir

Menampilkan volume transfer
sambungan GPRS yang terakhir.

Timer pgln Menampilkan total durasi panggilan
Anda yang masuk dan yang keluar.
Anda juga dapat mengatur ulang timer.

Tampilkan 
biaya

Anda dapat memilih Tamp. biaya akt.
atau Tamp. biaya nonakt. (standar) untuk
mengatur, apakah akan menampilkan
atau tidak menampilkan informasi
biaya panggilan yang sekarang. Anda
memerlukan kode PIN2 untuk
pengaturan ini. 

Akum. biaya 
(tergantung 
SIM)

• Tunjuk biaya: Menampilkan biaya
panggilan.

• SetUlg timer: Menyetel ulang timer
panggilan. Anda memerlukan kode
PIN2 untuk pengaturan ini.

• Sisa 
pan
pad
bua
Biay

• Tunj
biay
Meb
Mem

• Teta
men
Mem

Tarif biaya Anda 
Meme

Telepo
panggi
panggi
unit. 
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untuk melakukan pengoperasian

perasiannya sama seperti "Daftar

ilter panggilan
menonaktifkan Daftar hitam,

aftar putih atau menonaktifkan filter
-sama secara eksklusif).

mengaktifkan Daftar Hitam/Daftar
k/ikon terima akan ditampilkan di

embuka editor nomor telepon
ntuk mengedit nomor yang dipilih
alam daftar hitam. 

enghapus nomor yang dipilih
alam daftar hitam. 

nsel Anda akan menolak panggilan
ri Daf. hitam secara otomatis.

nsel Anda hanya akan menjawab
nggilan dari Daf. putih dan menolak

ua panggilan lainnya.

enonaktifkan penyaringan panggilan.
Pengaturan Panggilan

Filter panggilan
Fitur Filter pgln dilengkapi dengan metode yang
mudah dan cepat bagi Anda untuk menghindari
panggilan yang menggangu. Daf. hitam berisi daftar
nomor telepon yang tidak ingin Anda terima
(maksimum 30), sedangkan Daf. putih berisi daftar
nomor teleopn (maksimum 30) yang ingin Anda
terima, sementara panggilan lainnya akan ditolak. 

Daftar Hitam
Anda dapat menambah, mengecek status,
memodifikasi dan menghapus daftar hitam Anda,
yang menyertakan 2 opsi: Tambah no. baru dan Cari.
Apabila Anda memilih Tambah no. baru, Anda dapat
melakukan pengoperasian berikut ini: 

Dengan opsi Cari Anda dapat meramban daftar
hitam. Anda dapat menekan + / - untuk memilih
nomor tertentu dalam daftar hitam, kemudian

tekan LOpsi 
berikut ini: 

Daftar Putih
Metode pengo
hitam" di atas.

Pengaturan f
Anda dapat 
mengaktifkan D
panggilan (sama

Sewaktu Anda 
Putih, ikon tola
layar siaga. 

Opsi Pengoperasian

Nomor baru Buka editor nomor telepon,
masukkan nomor baru dan simpan
nomor ke dalam daftar hitam. 

Buku telepon Buka daftar buku telepon dan pilih
nomor telepon untuk disimpan ke
dalam daftar hitam. 

Edit M
u
d

Hapus M
d

Aktf daf. 
hitam

Po
da

Aktf daf. 
putih

Po
pa
sem

Tutup filter M



File saya

1. Pilih File saya > Foto dan tekan , untuk masuk ke

Opsi untuk melaksanakan
rikut ini:

ipsi

akan ditampilkan dalam
lan grid. Pada saat yang sama,
kan berubah ke Tampilan daftar.
turan yang sudah Anda buat

disimpan sampai Anda
ubahnya ke Tampilan daftar di
 berikutnya.

k ke browser gambar untuk
mpilkan gambar dalam layar
. 

hapus foto yang dipilih. Anda
diminta untuk mengkonfirmasi
m menghapus. 

hapus semua file dalam folder

ubah nama foto yang dipilih. 
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8. File saya

Dengan menu ini Anda dapat menyimpan file di folder
yang berbeda untuk mengatur file Anda yang lebih
efektif. Selain itu, Anda dapat memperoleh informasi
tentang telepon, seperti jumlah file, memori yang
terpakai, persentase memori yang terpakai dengan
menggunakan menu keterangan Kapasitas. 

Gambar dan nada dering terpadu telepon ini
dilindungi hak cipta. Anda tidak dapat menghapus,
mengubah nama, meneruskan pengiriman atau
meng-upload-nya. Folder yang menyimpan gambar
dan nada dering terpadu, tidak dapat diakses oleh
pengguna. Sewaktu Anda meramban telepon dengan
menggunakan PC tool, Anda tidak akan dapat
menampilkan folder. 

Foto
Apabila Anda masuk ke menu ini, foto yang sudah
Anda ambil dengan menggunakan kamera telepon
serta foto yang sudah Anda download melalui MMS,
WAP, Infra merah atau USB, akan ditampilkan
dalam daftar. 

menu Foto.
2. Tekan L 

pengoperasian be

Opsi Deskr

Tampilan
grid

Foto 
tampi
opsi a
Penga
akan 
meng
waktu

Pratinjau Masu
mena
penuh

Hapus Meng
akan 
sebelu

Hps semua Meng
foto. 

Ub. Nama Meng
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mbar
emilih gambar, baik dalam grid atau
 daftar, tekan , atau L Opsi,

 Pratinjau untuk masuk ke browser
meramban gambar atau foto yang

< / > untuk menampilkan gambar
rikutnya.

 Opsi untuk mengakses menu opsi
ukan pengoperasian berikut ini: 

nda dapat menentukan cara
engiriman foto yang dipilih: Krm
wat MMS atau Krm lewat infra mrh.

eskripsi

nda dapat memilih Perbesar, Ciutkan,
aling pas atau Ukr. aktual dari sub
enu. Anda dapat menekan + / - / < /

 untuk menggerakkan tampilan
ambar jika terlalu besar untuk layar
etelah Anda memilih perbesar atau
kuran aktual. 

psi ini tidak tersedia untuk file Gif.
File saya

Browser ga
Setelah Anda m
modus tampilan
kemudian pilih
gambar untuk 
dipilih. 
Tekan + / - / 
sebelumnya / be
Tekan , atau L
yang akan melak

Tayangan
slide

Jika Anda memilih opsi ini, layar akan
menampilkan foto sepenuh layar
dalam bentuk tayangan slide setiap 4
detik. Tekan tombol apa pun untuk
keluar dari modus tayangan slide. 

Setel sbg gbr
besar

Opsi ini hanya tersedia apabila foto yang
dipilih yaitu 128 * 160 atau lebih kecil.
Jika Anda memilih opsi ini, daftar buku
telepon akan ditampilkan. Setelah Anda
memilih kontak dari buku telepon, tekan
, atau L OK untuk mengaitkan
gambar ke kontak yang dipilih. 

Setel sbg 
wallpaper

Jika foto yang dipilih yaitu 128*160
atau lebih kecil, foto akan
ditampilkan sebagai wallpaper dalam
ukuran aslinya. Jika lebih besar dari
128*160, foto akan diubah
ukurannya ke 128*160.

Simpan sbg 
ukuran 
MMS

Ubah ukuran foto yang dipilih ke
128*160 dan simpan sebagai foto
baru. Ini tidak akan mempengaruhi
ukuran foto asli. 

Rincian Menampilkan rincian informasi foto
yang dipilih, seperti nama file, ukuran
file, format dan lokasi penyimpanan. 

Kirim A
p
le

Opsi D

Zoom A
P
m
>
g
s
u

O



File saya

e menu ini, video yang sudah
enggunakan kamera telepon

Anda download melalui MMS,
tau USB, akan ditampilkan

o dan tekan , untuk masuk ke

psi untuk melaksanakan
kut ini:

o yang dipilih yaitu 128*160
lebih kecil, foto akan
lkan sebagai wallpaper dalam
aslinya. Jika lebih besar dari

0, foto akan diubah
nya ke 128*160.

dapat menentukan cara
an foto yang dipilih: Krm

MS atau Krm lewat infra mrh.

si

ke pemutar video untuk
arkan video yang dipilih.
ga dapat menekan , untuk

ar video.
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Video
Apabila Anda masuk k
Anda rekam dengan m
serta video yang sudah 
WAP, Infra merah a
dalam daftar.
1. Pilih File saya > Vide

menu Video.
2. Tekan L O

pengoperasian beri

Anda juga dapat memilih Perbesar,
Ciutkan, Paling pas atau Ukr. aktual
melalui bantalan tombol: 2 untuk
Perbesar, 3 untuk Ciutkan, 4 untuk
Paling pas, 5 untuk Ukr. aktual.

Hapus Menghapus gambar yang dipilih.
Anda akan diminta untuk
mengkonfirmasi sebelum menghapus.

Ub. Nama Mengubah nama gambar yang
dipilih.

Tayangan
slide

Menampilkan gambar sebagai
tayangan slide setiap 4 detik. Tekan
tombol apa pun untuk keluar dari
modus tayangan slide. 

Setel sbggbr 
besar

Opsi ini hanya tersedia apabila foto
yang dipilih yaitu 120 * 160 atau lebih
kecil. Jika Anda memilih opsi ini, daftar
buku telepon akan ditampilkan. Setelah
Anda memilih kontak dari buku
telepon, tekan , atau L OK untuk
mengaitkan gambar ke kontak yang
dipilih. 

Setel sbg 
wallpaper

Jika fot
atau 
ditampi
ukuran 
128*16
ukuran

Kirim Anda 
pengirim
lewat M

Opsi Deskrip

Putar Masuk 
memut
Anda ju
memut
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antalan tombol sewaktu pemutaran
h adalah sebagai berikut: 

 akan ditampilkan pada layar sebagai
 file MP3 yang sudah Anda download
nfra merah atau USB). Pilih File saya
 , untuk masuk ke menu MP3 (harap
MP3” halaman 28). 

Pengoperasian

Mulai / jeda pemutaran.

Menyesuaikan tingkat volume.
Tingkat volume yang dipilih akan
disimpan.

Tekan sekilas untuk memilih file
sebelumnya/file berikutnya. Tekan
agak lama untuk putar-mundur/
putar-maju cepat. 

Layar Normal/Penuh, beralih ke
tampilan layar penuh.

Stop/Keluar.
File saya

Video diputar dalam modus layar tidak penuh secara
standar. Apabila video tidak diputar dalam modus
layar penuh, bagian atas layar akan memutar gambar
video dan bagian bawah layar akan menampilkan trek
yang menunjukkan progres pemutaran, total durasi
putar, durasi saat itu serta tingkat volume. Anda dapat
menekan L untuk beralih ke tampilan layar penuh.
Sewaktu memutar video dalam layar penuh, layar
akan berputar 90 derajat secara horisontal.

Pengoperasian b
dalam layar penu

MP3
Semua file MP3
daftar (termasuk
melalui MMS, I
> MP3 dan tekan
lihat “Pemutar 

Hapus Menghapus video yang dipilih. Anda
akan diminta untuk mengkonfirmasi
sebelum menghapus. 

Hps semua Menghapus semua file dalam folder
video.

Ub. Nama Mengubah nama video yang dipilih. 

Rincian Menampilkan rincian informasi video
yang dipilih, seperti nama file, ukuran
file, format dan lokasi penyimpanan. 

Kirim Anda dapat menentukan cara
pengiriman video yang dipilih: Krm
lewat MMS atau Krm lewat infra mrh.

Tombol

,

+ / -

< / >

Tombol 
lunak L

Tombol 
lunak R 



File saya

Gambar hapus gambar yang dipilih.
 akan diminta untuk
konfirmasi sebelum menghapus. 

hapus semua gambar dalam
 gambar. 

ubah nama gambar yang
h. 

nda memilih opsi ini, layar akan
mpilkan gambar sepenuh layar
 bentuk tayangan slide setiap 4
 Tekan tombol apa pun untuk
r dari modus tayangan slide. 

ini hanya tersedia apabila foto
ipilih yaitu 128 * 160 atau lebih

Jika Anda memilih opsi ini, daftar
telepon akan ditampilkan. Setelah
memilih kontak, tekan , atau
K untuk mengaitkan gambar ke

k yang dipilih. 
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Menu ini menyertakan 2 sub menu: Gbr benaman dan
Gambar sendiri. Gambar yang disimpan dalam menu
Gbr benaman yaitu gambar yang sudah disetel oleh
pabrik dan dilindungi hak cipta. Menu Gambar sendiri
berisi gambar yang sudah Anda download melalui
MMS, WAP, Infra merah dan USB.
1. Pilih File saya > Gambar dan tekan , untuk masuk

ke menu Gambar.
2. Pilih Gbr benaman atau Gambar sendiri.

Gambar akan ditampilkan dalam daftar. 
3. Tekan L Opsi untuk melaksanakan

pengoperasian berikut ini:

Opsi Deskripsi

Tampilan
grid

Gambar akan ditampilkan dalam
tampilan grid. Pada saat yang sama,
opsi akan berubah ke Tampilan daftar.
Pengaturan yang sudah Anda buat
akan disimpan sampai Anda
mengubahnya ke Tampilan daftar di
waktu berikutnya.

Pratinjau Masuk ke browser gambar untuk
menampilkan gambar dalam layar
penuh. 

Hapus Meng
Anda
meng

Hps semua Meng
folder

Ub. Nama Meng
dipili

Tayangan
slide

Jika A
mena
dalam
detik.
kelua

Setel sbg 
gbr besar

Opsi 
yang d
kecil. 
buku 
Anda 
L O
konta
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engatur sejumlah file audio dengan
seperti mengatur gambar. File musik
tel, pada umumnya disimpan dalam
> Suara standar, sedangkan file MP3
disimpan dalam File saya > Perpu. Mp3
ainnya disimpan dalam Bunyi > Bunyi

rtakan 2 sub menu: Suara standar dan
ra yang disimpan dalam menu Suara
ra yang sudah disetel oleh pabrik dan
cipta. Apabila Anda menggerakkan
tar Suara standar, telepon akan
ara. Menu Bunyi sendiri berisi suara
da download melalui MMS, WAP,
 USB. 
 > Bunyi dan tekan , untuk masuk ke

andar atau Bunyi sendiri.
ilkan di layar sebagai daftar. 
 Opsi untuk melaksanakan

n berikut ini:
File saya

Opsi yang tersedia di bawah menu Gbr benaman yaitu:
Pratinjau, Setel sbg wallpaper, Setel sbg gbr besar dan
Rincian.

Bunyi
Telepon Anda m
cara yang sama 
yang sudah dise
File saya > Bunyi 
pada umumnya 
dan file audio l
sendiri.
Menu ini menye
Bunyi sendiri. Sua
standar yaitu sua
dilindungi hak 
kursor ke daf
memutarkan su
yang sudah An
Infra merah dan
1. Pilih File saya

menu Bunyi.
2. Pilih Suara st

Suara ditamp
3. Tekan L

pengoperasia

Setel sbg 
wallpaper

Jika gambar yang dipilih yaitu
128*160 atau lebih kecil, gambar
akan ditampilkan sebagai wallpaper
dalam ukuran aslinya. Jika lebih besar
dari 128*160, foto akan diubah
ukurannya ke 128*160.

Simpan sbg 
ukuran 
MMS

Ubah ukuran gambar yang dipilih ke
128*160 dan simpan sebagai gambar
baru. Ini tidak akan mempengaruhi
ukuran gambar asli. 

Rincian Menampilkan rincian informasi
gambar yang dipilih, seperti nama
file, ukuran file, format dan lokasi
penyimpanan. 

Kirim Anda dapat menentukan cara
pengiriman foto yang dipilih: Krm
lewat MMS atau Krm lewat infra mrh.



File saya
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Opsi yang tersedia di bawah menu Suara standar yaitu:
Setel sbg pendering pgln masuk dan Rincian.

Kapasitas memori
Pilih menu ini untuk menampilkan total kapasitas
memori telepon, memori yang sudah digunakan dan
persentase penggunaan.

Opsi Deskripsi

Hapus Menghapus suara yang dipilih. Anda
akan diminta untuk mengkonfirmasi
sebelum menghapus. 

Hps semua Menghapus semua file dalam folder
suara yang dipilih.

Ub. Nama Mengubah suara yang dipilih.

Setel sbg 
pendering

Setel suara sebagai pendering
panggilan masuk.

Rincian Menampilkan rincian informasi
tentang suara yang dipilih, seperti nama
file, ukuran, panjang dan format. 

Kirim Anda dapat menentukan cara
pengiriman audio yang dipilih: Krm
lewat MMS atau Krm lewat infra mrh.
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menampilkan daftar nama. Ikon di
nama menunjukkan lokasi

a. Jika merupakan entri buku telepon
n ada ikon kartu SIM, dan jika
tan buku telepon Cerdas, akan ada
omor standar (jika Anda belum
mor telepon, ikon kolom entri Anda
n).

us siaga, tekan , untuk masuk ke
.
lam modus siaga untuk langsung
aftar kontak. 
tuk memilih entri, tekan ( untuk
manggil nomor, atau tekan L Opsi
sanakan pengoperasian yang berikut

Deskripsi

Membuat entri baru buku telepon 

Masukkan huruf pertama dari nama
yang ingin Anda cari.
Buku Telepon

9. Buku Telepon

Telepon Anda dilengkapi dengan dua buku telepon.
Buku telepon SIM berada di kartu SIM Anda dan
jumlah entri buku telepon yang dapat Anda simpan,
tergantung pada kartu SIM. Buku telepon kedua
(buku telepon Cerdas) terpadu dalam memori telepon
dan jumlah maksimum kartu nama yang dapat Anda
simpan yaitu 500. (kartu nama dapat berisi satu nama,
5 nomor telepon, alamat email, alamat, kode pos dan
catatan). Kartu SIM adalah buku telepon standar,
tetapi entri di dalam kedua buku telepon
digabungkan, disortir dan ditampilkan sebagai daftar.
Apabila Anda menambah kontak baru ke buku
telepon, kontak yang baru itu hanya akan
ditambahkan ke buku telepon yang sudah Anda pilih.

Anda dapat menyimpan hingga 500 kartu nama,
asalkan fitur lainnya di dalam telepon, seperti
Agenda, Jadwal, Suara, Gambar dan Video, dsb.)
tidak menggunakan ruang memori telepon dalam
jumlah besar.

Daftar
Daftar kontak 
kanan setiap 
penyimpananny
kartu SIM, aka
merupakan cata
ikon kolom n
memasukkan no
akan ditampilka

Masukkan

1. Dalam mod
menu utama

2. Tekan - da
memasuki d

3. Tekan +/- un
langsung me
untuk melak
ini: 

Opsi

Baru

Cari



Buku Telepon

rsip ada dalam kartu SIM, arsip
 disalin ke telepon. Nomor
on dalam arsip kartu SIM akan
patkan dalam kolom nomor
ar sewaktu disalin ke telepon
or tersebut akan ditetapkan
ai nomor telepon standar secara
atis).

arsip yang dipilih berada dalam
on, arsip itu akan disalin ke
 telepon kartu SIM. Jika
pat kolom non-nomor telepon
rti email, catatan, alamat, kode
 semua kolom ini akan dibuang
h arsip disalin ke kartu SIM.

arsip yang dipilih berada dalam
 SIM. Pengoperasian ini sama
ti menyalin, kecuali, bahwa
 sumber akan dihapus setelah
 tersebut telah dipindahkan. 
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Sambung Menyambungkan nomor telepon
yang dipilih. Opsinya antara lain:
Sambung atau Samb. dgn handsfree.

Kirim SMS Mengirim SMS ke kontak yang
dipilih.

Kirim MMS Mengirim SMS ke kontak yang
dipilih.

Krm kartu 
nama

Mengirim arsip yang dipilih dalam
format teks melalui SMS. (catatan:
karena ada pembatasan panjang
SMS, dan jika terdapat terlalu
banyak nomor dalam arsip, maka
arsip tersebut tidak dapat dikirim
selengkapnya).

Krm lewat 
infra mrh Mengirim kartu nama ke perangkat IrDA. 

Edit Mengedit arsip yang dipilih.

Hapus Menghapus arsip yang dipilih.

Sambung 
cepat

Menentukan tombol sambung cepat
untuk arsip yang dipilih. 

Salin ke 
telepon

Jika a
akan
telep
ditem
stand
(nom
sebag
otom

Salin ke SIM Jika 
telep
buku
terda
(sepe
pos),
setela

Pdhkan ke tlp Jika 
kartu
seper
arsip
arsip
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n ponsel (buku telepon 

u telepon Cerdas disebut Kartu nama.
uat informasi berikut:

ma (dibuat oleh pengguna) harus
ma (mandatori), dan sekurangnya

ang lainnya.

� Salin ke telepon

� Pdhkan ke tlp

0 karakter)
� Nomor Faks

0 digit)
� Nomor Pager

 karakter)
� Alamat Pos
(Maksimum 60 karakter)

� Kode pos
(Maksimum 10 digit)

� Catatan
(Maksimum 48 karakter)
Buku Telepon

Anda mungkin tidak dapat segera mengakses buku
telepon apabila menghidupkan telepon Anda, karena
buku telepon perlu beberapa saat untuk
menginisialisasi. 

Buku Telepon SIM
Arsip kartu SIM memuat nama (maksimum 12
karakter) dan nomor telepon (maksimum 40 digit).
Tekan +/- untuk memilih entri dan menekan , untuk
menampilkan rincian informasi entri. Tekan L Opsi
untuk melaksanakan pengoperasian berikut ini:

Buku Telepo
Cerdas)
Entri dalam buk
Kartu nama mem

Setiap kartu na
menyertakan na
satu informasi y

Pdhkan ke 
SIM 

Jika arsip yang dipilih berada dalam
telepon. Pengoperasian ini sama
seperti menyalin, kecuali, bahwa
arsip sumber akan dihapus setelah
arsip tersebut telah dipindahkan. 

� Edit � Krm kartu nama

� Hapus kontak � Batalkan gbr besar
(jika Anda belum
menetapkan gambar besar,
opsi ini tidak akan tersedia)

� Kirim SMS � Sambung cepat

� Krm lewat MMS � Edit 

� Krm lewat 
infra mrh

� Sambung 

� Hapus

� Nama
(Maksimum 4

� Nomor ponsel
(Maksimum 4

� E-mail
(Maksimum 48

� Nomor kantor

� Nomor rumah



Buku Telepon

Tekan +/- untuk memilih entri dalam daftar entri dan 1. Masuk ke menu dan masukkan huruf inisial dari
 Anda cari untuk mencocokkan
uku telepon. 
 yang cocok, layar akan bergulir
 yang cocok. Kalau tidak ada
 hanya akan menampilkan arsip
uku telepon. 
uk langsung masuk ke daftar buku
 +/- untuk meramban daftar. 

s, pencarian tidak perlu sesuai
esar-huruf kecil. Oleh sebab itu,

jika Anda memasukkan “ABC”

 entri baru bergantung pada
alam menu Lokasi penyimpanan
 baru akan disimpan pada kartu
dah memilih lokasi preferensi
nyimpanan, maka entri baru akan
ng sudah Anda pilih.
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tekan , untuk menampilkan rincian informasi entri.
Tekan L Opsi untuk melaksanakan pengoperasian
berikut ini:

Mencari
Anda dapat mencari nomor telepon yang sudah
disimpan dalam kartu SIM atau buku telepon cerdas
dengan menggunakan menu Cari (Nama dalam
bahasa Inggris akan muncul dalam urutan daftar
teratas dan disortir menurut abjad, sementara nama
dalam bahasa Cina akan muncul setelah nama Inggris
dan disortir dalam urutan Pinyin).

nama yang ingin
arsipnya dalam b

2. Jika terdapat arsip
ke arsip pertama
yang cocok, layar
pertama dalam b

3. Atau tekan , unt
telepon dan tekan

Untuk abjad Inggri
dengan ejaan huruf b
tidak menjadi soal 
atau “abc”.

Tambah baru
Lokasi penyimpanan
pengaturan Anda d
Secara standar, entri
SIM Anda. Jika su
dalam menu Lokasi pe
disimpan di lokasi ya

� Edit � Setel sbg standar 
(Opsi ini tidak akan 
muncul jika entri yang 
dipilih hanya memiliki 
satu nomor)

� Hapus � Sambung cepat

� Kirim SMS � Salin ke SIM 

� Kirim MMS � Pdhkan ke SIM

� Krm kartu nama � Krm lewat infra mrh

� Sambung 
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panan sekarang yaitu di telepon, maka
bah baru, Anda dapat Tambah/Hapus
masukkan grup, nomor telepon, email,
n, kode pos dan catatan. 

jenis informasi yang berbeda-beda
ekan +/- untuk beralih di antara
yang berbeda (seperti nomor, email,

apat menentukan grup pemanggil ke
 Tekan +/- untuk beralih ke kolom
ggil dan tekan </> untuk memilih

eskripsi
enyimpan entri baru.

ika Anda sudah menentukan gambar
esar ke entri baru, opsi ini tidak akan
uncul.

ika Anda belum menentukan gambar
esar ke entri baru, opsi ini tidak akan
uncul.

ika Anda belum menentukan gambar
esar ke entri baru, opsi ini tidak akan
uncul.
Buku Telepon

SIM
Jika lokasi penyimpanan sekarang yaitu kartu SIM,
maka dengan opsi Tambah baru Anda dapat Tambah/
Hapus gambar besar, memasukkan namanya
(maksimum 12 karakter) dan nomor telepon
(maksimum 41 digit).
1. Masukkan nama dan nomor telepon (tekan +/-

untuk bergantian di antara kolom Gambar besar,
nama dan angka). 

2. Sewaktu kursor berada dalam kolom Gambar
besar, tekan , atau L Opsi untuk memilih Setel
gbr besar untuk masuk ke menu File saya, dan Anda
dapat memilih gambar dari menu Foto dan Gambar. 

3. Sewaktu kursor berada dalam area Gambar besar,
tekan , untuk membuka daftar gambar. Anda
dapat memilih gambar besar untuk kontak dan
menekan , untuk menyimpan, kemudian
menekan R untuk keluar.

4. Sewaktu kursor berada dalam kolom nama dan
angka, gunakan bantalan tombol untuk
memasukkan nama atau angka secara langsung.
Tekan < / > untuk memindahkan kursor. 

5. Tekan L Opsi untuk melaksanakan
pengoperasian berikut ini:

Telepon
Jika lokasi penyim
dengan opsi Tam
gambar baru, me
alamat, perusahaa
1. Masukkan 

dengan men
kolom entri 
dsb).

2. Anda juga d
kartu nama.
grup peman
grup.

Opsi D
Simpan M

Setel 
gbr besar

J
b
m

Edit 
gbr besar

J
b
m

Batalkan 
gbr besar

J
b
m



Buku Telepon

3. Sewaktu berada dalam kolom gambar besar, tekan arsip sudah disalin ke buku telepon cerdas, atau
on penuh. 

SIM
 SIM belum penuh, Anda dapat
p telepon satu per satu sampai
salin ke kartu SIM, atau sampai
. 
 buku telepon cerdas dapat
 nomor telepon. Oleh sebab itu,
 dalam kartu nama akan disalin
an setiap nomor akan menempati
da arsip ini akan sama seperti
rtu nama. Jika arsip telepon tidak

or telepon, arsip akan dilewatkan. 

ua
rasian Salin semua di atas, kecuali

 akan dihapus setelah arsip itu
i baru. 
 telepon, kolom nomor non-
 nama (seperti e-mails, catatan,
akan dibuang setelah arsip itu
 SIM.
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, untuk membuka daftar gambar dan
menentukan gambar besar ke kartu nama.

4. Setelah selesai memasukkan semua informasi,
tekan L OK untuk menyimpan.

5. Selanjutnya, Anda dapat mengedit, menghapus
dan menetapkan kolom standar untuk kartu
nama yang baru dibuat. 

Arsip buku telepon, baik yang ada di kartu SIM atau
ponsel, harus menyertakan sekurangnya satu kolom
nama dan satu kolom non-nama. 

Hapus semua
Anda dapat memilih Kontak > Lanjutan > Hapus semua
untuk menghapus sekaligus semua arsip dalam kartu
SIM dan buku telepon cerdas Anda. Arsip tidak dapat
diperoleh kembali setelah dihapus. Oleh sebab itu,
Anda akan diarahkan untuk memberikan konfirmasi
sebelum penghapusan.

Salin semua

Dari kartu SIM ke ponsel
Selama memori buku telepon belum penuh, Anda
dapat menyalin arsip SIM satu per satu sampai setiap

sampai memori telep

Dari telepon ke 
Selama memori kartu
menyalin semua arsi
setiap arsip sudah di
memori kartu penuh
Kartu nama dalam
menampung hingga 5
semua nomor telepon
ke kartu SIM sedangk
satu arsip. Nama pa
kolom nama dalam ka
memiliki kolom nom

Pindahkan sem
Sama seperti pengope
bahwa arsip sumber
dipindahkan ke lokas
Untuk kolom arsip
telepon dalam kartu
alamat, kode pos) 
dipindahkan ke kartu
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Buku Telepon

Pengaturan grup
Anda dapat menentukan grup ke kartu nama dalam
buku telepon cerdas. Grup yang tersedia adalah:
Standar, Keluarga, Teman, Rekan, Khalayak dan Pribadi
(Anda dapat mengubah nama grup dan ikon grup
yang bersangkutan). Anda dapat membedakan grup
dengan menentukan nada dering yang berlainan
untuk masing-masing grup.

Lokasi penyimpanan
Jika sudah memilih jenis buku telepon, (SIM atau
ponsel), entri baru akan disimpan ke buku telepon
yang sesuai sewaktu Anda menambahkan arsip baru.

Info pribadi
Dengan menu ini Anda dapat memasukkan,
menunjukkan, mengirim, mengedit atau menghapus
informasi pribadi.

Kapasitas
Dengan menu ini Anda bisa mendapatkan informasi
berikut mengenai kartu SIM dan buku telepon:
• Kapasitas yang digunakan
• Total kapasitas
• Persentase penggunaan
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10. Hiburan

JAVA (Aplikasi pihak ketiga)
Ponsel Anda dilengkapi lingkungan waktu
kelangsungan Java yang memungkinkan Anda untuk
menjalankan aplikasi Java seperti game yang di-
download dari jaringan. Tekan JAVA > JAVA pramuat
untuk mengakses game Java yang terpasang dalam
telepon (Battle Field dan Race).

Bio-rhythm
Berdasarkan tanggal lahir yang sudah Anda
masukkan, Bio-rhythm membuat grafik siklus yang
menunjukkan tingkat energi, IQ dan perubahan
suasana hati Anda. Anda juga dapat mengecek kondisi
hari sebelumnya (L), hari berikutnya (R), bulan
lalu (+) dan bulan berikutnya (-). 
1. Masuk ke menu Bio-rhythm dan pilih Ulang tahun

untuk memasukkan tanggal lahir.
2. Pilih Grafik hari ini untuk mulai menggambar

grafik siklus berdasarkan tanggal lahir yang sudah
Anda masukkan. Di layar utama grafik siklus,
Anda dapat menekan L Mskkn tgl untuk masuk

ke layar edit tanggal (judulnya, Grafik hari apa
saja), setelah Anda memasukkan tanggal, tekan ,
atau L untuk mengecek grafik siklus hari apa
saja. 
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 R dalam modus siaga untuk
ender Wanita dan isilah informasi dalam
h ini:
ata: rata-rata jumlah hari siklus ovulasi
alnya, 28 hari).
mlah hari: rata-rata jumlah hari masa
 (misalnya, 5 hari).
a haid Anda yang terakhir: hari pertama

 yang terakhir (DD/MM/YYYY).
 Opsi  untuk melaksanakan

sian berikut ini:

 Opsi dalam tampilan kalender dan
angan untuk menunjukkan arti ikon
pilkan dalam kalender.

Deskripsi

Untuk menunjukkan tanggal
kemungkinan masa kesuburan,
risiko tinggi dan perkiraan haid.

Untuk menjelaskan menu kalender
wanita.

Untuk menunjukkan arti ikon yang
ditampilkan dalam kalender.
Alat bantu

11. Alat bantu

Agenda wanita

Hasil yang dibuat oleh beragam fungsi di bawah
perencana Lad, hanya berupa generik dan mungkin
tidak akurat karena kondisi setiap orang berbeda.
Hasilnya TIDAK boleh dijadikan acuan oleh
pengguna untuk masalah kesehatan, medis, keluarga
berencana atau kehamilan, atau membuat keputusan
dalam keadaan apa pun, dan JANGAN
menggunakan tindakan ini sebagai pengganti
pemeriksaan kesehatan oleh dokter.  Telepon Philips
bukan merupakan alat atau perangkat medis.
Pengguna dinasihatkan untuk mendapatkan saran
medis tersendiri untuk masalah yang berkaitan
dengan kesehatan dan/atau kehamilan. Philips tidak
akan bertanggung jawab jika pengguna menjadi
hamil atau tidak hamil karena mengandalkan
kalender wanita ini.

Kalender Wanita
Dengan fungsi ini Anda dapat memeriksa perkiraan
siklus haid dan kemungkinan masa kesuburan, risiko

tinggi. Tekan
mengakses Kal
kolom di bawa
1. Siklus rata-r

Anda (mis
2. Rata-rata ju

haid Anda
3. Hari pertam

haid Anda
4. Tekan L

pengopera

5. Tekan L
pilih Keter
yang ditam

Opsi

Cek

Peringatan

Keterangan



Alat bantu

BMI-Body Mass Index 2. Setelah Anda memasukkan angka untuk tinggi
n L Hitung atau , untuk
i. Hasilnya akan ditampilkan di
yar. Selain menampilkan BMI
 hasil BMI Anda pun akan

m cara berikut ini:

ghitung, tekan L Hapus untuk
olom entri dan hasil kalkulasi,
a melakukan kalkulasi yang lain. 
 Rate (BMR)
ate adalah kebutuhan kalori
agar orang tetap hidup sewaktu
alam keadaan tidur, yang bukan

garuh stres, lapar, kegiatan otot,
si kesehatannya. Basal Metabolic
kondisi metabolis seseorang dan
angkan sebagai rujukan untuk

 badan dan menjaga kesehatan.

Cacotrophia

Kurus

Berat normal

Kegemukan

Obesitas

Obesitas Morbid
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BMI adalah metode yang direkomendasikan untuk
mengukur berat badan orang dewasa. Ambang batas
kegemukan dan obesitas ditentukan oleh BMI yang
terkait erat dengan lemak tubuh. Anda dapat
mengukur indeks berat Anda dengan menggunakan
menu BMI. 
BMI dihitung dari berat badan dibagi tinggi dalam
unit meter persegi. Pada kalkulasi, berat dalam satuan
kilogram, sedangkan tinggi dalam satuan meter.
Rumusnya sebagai berikut: 
BMI= [berat (kg)]/ [(Tinggi) meter x (Tinggi) meter]
1. Apabila Anda masuk ke menu, kursor akan

berada dalam kolom berat. Gunakan bantalan
tombol untuk memasukkan berat Anda. Tekan +/
- untuk mengalihkan kursor antara kolom berat
dan kolom tinggi. 

Untuk memudahkan masukan berat dan tinggi, unit
ukuran berat yaitu kilogram (kg) dan tinggi yaitu
centimeter (cm). Namun, dalam kalkulasi BMI,
tinggi Anda dalam satuan centimeter akan
dikonversikan ke meter. 

Berat berkisar antara 10 hingga 200 kg. Tinggi
berkisar antara 10 hingga 300 cm.

dan berat, teka
memulai kalkulas
bagian bawah la
Anda, penjelasan
ditampilkan dala

3. Setelah selesai men
mengosongkan k
sehingga Anda bis

Basal Metabolic
Basal Metabolic R
minimal bagi tubuh 
dia beristirahat atau d
disebabkan oleh pen
suhu sekitar dan kodi
rate mencerminkan 
yang telah dipertimb
mengendalikan berat

16 atau kurang

16 - 18.5

18.5 - 24.99

25 - 29.99

30 - 39.99

40 atau lebih tinggi
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a memasukkan angka untuk tinggi
tekan L Hitung atau , untuk
kulasi. Hasilnya akan ditampilkan di
ah layar. Setelah kalkulasi selesai,
Hapus untuk mengosongkan kolom
hasil kalkulasi untuk melakukan
nya. 
ja
enyediakan cara praktis bagi Anda

 item yang ingin Anda beli. Anda
lkan, menambah, memodifikasi atau
ar belanja Anda. 
da masuk ke menu, layar akan
n daftar item yang sudah Anda
ke dalam daftar. Jika daftar kosong,
enampilkan Daft. ksng, buat sekarang?
OK untuk membuat daftar belanja.
atal untuk kembali.
ah membuat daftar belanja, daftar itu

l di layar. Tekan + / - untuk memilih
. 

 akan disortir menurut tanggal
Daftar yang terakhir kali dibuat,

alam urutan pertama dan ditandai
u. 
Alat bantu

Rumus penghitungan BMR yang tersedia pada ponsel
Anda adalah rumus Harris-Benedict, yaitu sebagai
berikut: 
Wanita: BMR = 655 + (9,6 x berat dalam kg) + (1,8 x
tinggi dalam cm) - (4,7 x usia)
Pria: BMR = 66 + (13,7 x berat dalam kg) + (5 x tinggi
dalam cm) - (6,8 x usia)
Pada metode kalkulasi di atas, unit untuk berat yaitu
dalam satuan kilogram dan untuk tinggi dalam satuan
centimeter.
Sebagai contoh, pria dewasa berusia 21 tahun, berat
68 kg, tinggi 168 cm; Basal Metabolic Rate (BMR)
hariannya adalah: 66 + (13,7 x 68) + (5 x 168) - (6,8
x 21) = 66 + 932 + 840 - 143 = 1695 kalori.

1. Apabila Anda masuk ke menu, kursor akan
berada dalam kolom gender. Tekan < / > untuk
memilih gender (Pria/Wanita), tekan + / -
untuk beralih di antara kolom usia, berat,
tinggi dan masukkan nilainya dengan
menggunakan tombol. 
Usia dalam satuan tahun, tinggi dalam satuan
kilogram dan berat dalam satuan centimeter. 

Berat berkisar antara 10 hingga 200 kg, usia berkisar
antara 1 hingga 200 tahun dan tinggi berkisar antara
10 hingga 300 cm. 

2. Setelah And
dan berat, 
memulai kal
bagian baw
tekan L 
entri dan 
kalkulasi lain

Daftar Belan
Daftar belanja m
untuk mencatat
dapat menampi
menghapus daft
1. Apabila An

menampilka
tambahkan 
layar akan m

2. Tekan L 
Tekan R B

3. Jika Anda sud
akan muncu
daftar belanja

Daftar belanja
pembuatannya. 
akan muncul d
dengan ikon hija



Alat bantu

Membuat daftar belanja
tar belanja untuk masuk ke layar
ja baru untuk membuat daftar
Anda dapat membuat hingga
 belanja. 
 beralih di antara beragam kolom
 memasukkan informasi berikut:
nggal, harga satuan, jumlah dan
 sudah dibeli atau belum. 

 berada dalam kolom entri
uan, jumlah, masukkan nilainya
gunakan tombol. Untuk
k puluhan dalam harga satuan,

..
berada dalam kolom pemilihan
n, tekan < / > untuk memilih
 (standar).

dari nama yang disimpan yaitu
aksimum untuk harga satuan

esai, tekan L Simpan atau ,
n daftar belanja. 

, bahwa semua kolom dalam
 diisi dan tidak dapat dibiarkan
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Jika tanggal daftar belanja dekat dengan tanggal
sistem yang sekarang aktif (batas 1 hari), maka daftar
belanja akan dipindahkan ke urutan paling atas
dalam daftar dan ditandai dengan ikon merah.
Contohnya, jika hari ini adalah tanggal 5 Oktober
dan tanggal daftar belanja adalah 6 Oktober, dan
tanggal sistem telepon Anda menunjukkan tanggal 5
Oktober, maka daftarnya akan dipindahkan ke
urutan paling atas dalam daftar. Apabila daftar
belanja sudah kedaluwarsa, daftar itu akan ditandai
dengan ikon abu-abu. 

4. Tekan L Opsi untuk melaksanakan
pengoperasian berikut ini:

Pilih Tambah baru daf
tambah daftar belan
belanja yang baru. 
maksimum 30 daftar
1. Tekan + / - untuk

entri. Anda dapat
Item, simpan, ta
pilih, apakah item

2. Sewaktu kursor
tanggal, harga sat
dengan meng
memasukkan titi
tekan agak lama 0

3. Sewaktu kursor 
yang penghabisa
Selesai atau Belum

Panjang maksimum 
40 karakter. Digit m
yaitu 10.

4. Setelah Anda sel
untuk menyimpa

Harap diperhatikan
daftar belanja harus
kosong. 

Opsi Deskripsi

Tambah baru Buat daftar belanja. 

Lihat Ramban daftar belanja yang dipilih
untuk melihat rinciannya.

Edit Mengedit daftar belanja yang dipilih.

Hapus Menghapus daftar belanja yang
dipilih.

Hps semua Menghapus semua isi daftar belanja. 
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ormasi kartu dekat dengan tanggal
arang aktif (batas 30 hari), maka
 akan dipindahkan ke urutan paling
ar dan ditandai dengan ikon merah.
 hari ini adalah tanggal 1 Oktober
aluwarsa kartu adalah 31 Oktober,
stem telepon Anda menunjukkan
er, maka kartunya akan dipindahkan
g atas dalam daftar sampai kartu
arsa.

untuk memilih kartu dan tekan L
elakukan pengoperasian berikut ini:

Deskripsi

Buat informasi kartu baru.

Ramban kartu yang dipilih untuk
melihat rinciannya.

Mengedit informasi kartu yang
dipilih.

Menghapus informasi kartu yang
dipilih.

Menghapus semua informasi kartu
dalam daftar. 
Alat bantu

Kartu saya
Dengan menu Kartu saya, Anda dapat mengatur kartu
Anda, seperti kartu keanggotaan, kartu kredit, kartu
debit, dsb. Apabila Anda lupa membawa kartu, Anda
dapat menggunakan menu ini untuk mengecek
informasi kartu Anda atau bahkan menikmati
pengumpulan poin, bonus, dsb. 
1. Sewaktu Anda masuk ke menu, layar akan

menampilkan daftar kartu yang sudah Anda
tambahkan. Jika daftar kosong, layar akan
menampilkan Daft. ksng, buat sekarang?

2. Tekan L OK untuk membuka layar tambah
kartu, untuk menambahkan informasi kartu yang
baru. Tekan R Keluar untuk kembali.

3. Jika informasi kartu sudah dibuat, layar akan
menampilkan daftar penerbit kartu dan jenis
kartu akan ditunjukkan di kiri daftar kartu. 

Informasi kartu akan dicantumkan menurut tanggal
pembuatannya. Kartu yang dibuat paling akhir akan
muncul di urutan paling atas dalam daftar. 

Jika tanggal berlaku kartu yang terkait ke tanggal
sistem telepon sudah kedaluwarsa, maka kartu akan
dipindahkan ke urutan paling bawah dalam daftar
dan akan ditandai dengan ikon hijau. 

Jika tanggal inf
sistem yang sek
informasi kartu
atas dalam daft
Contohnya, jika
dan tanggal ked
dan tanggal si
tanggal 1 Oktob
ke urutan palin
tersebut kedaluw

4. Tekan + / - 
Opsi untuk m

Opsi

Tambah baru

Lihat

Edit

Hapus

Hps semua



Alat bantu

Membuat informasi kartu baru Apabila pengaturan bahasa yang aktif adalah bahasa
sinya yaitu: 
diskon/10)
bahasa yang aktif adalah bahasa
ulasinya yaitu: 
esar diskon)/100

kalkulasi bervariasi menurut
olom entri pun berbeda-beda. 
 aktif adalah bahasa Cina, layar
 Anda untuk memasukkan harga
n n. 
uk beralih di antara dua kolom

untuk harga awal yaitu 10 digit
mum untuk n yaitu 3 digit
uhan dan angka setelah titik
k lama 0 untuk memasukkan

tau , untuk menampilkan hasil

us untuk mengosongkan hasil
elanjutkan dengan kalkulasi
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Pilih Tambah baru untuk mengakses layar pembuatan
informasi kartu baru untuk membuat informasi kartu
yang baru. Anda dapat membuat hingga maksimum
10 informasi kartu. 
1. Sewaktu Anda masuk ke layar tambah baru,

kursor akan berada dalam kolom pemilihan jenis
kartu.

2. Tekan < / > untuk memilih jenis kartu; setelah
memilih, tekan + / - untuk beralih di antara
kolom entri yang berbeda: Nama, nomor kartu,
catatan, tanggal kedaluwarsa dan telepon. 

Panjang maksimum untuk nama yaitu 40 karakter,
nomor kartu 30 digit, nomor telepon 41 digit, catatan
60 karakter. 

3. Setelah Anda selesai, tekan L Simpan atau ,
untuk menyimpan informasi kartu.

Harap diperhatikan, bahwa semua kolom harus diisi
dan tidak dapat dibiarkan kosong, kecuali kolom
catatan dan nomor telepon. 

Manajer Diskon
Dengan menu ini Anda dapat menghitung harga
diskon suatu item. Kalkulasi harga diskon bervariasi
menurut pengaturan bahasanya. 

Cina, metode kalkula
Harga awal $*(Besar 
Apabila pengaturan 
Inggris, metode kalk
Harga awal $*(100-B
Karena metode 
pengaturan bahasa, k
Apabila bahasa yang
akan memerintahkan
awal dan besar disko
1. Tekan + / - unt

entri.

Panjang maksimum 
dan panjang maksi
(termasuk titik pul
puluhan). Tekan aga
titik puluhan.

2. Tekan L Calc a
kalkulasi di layar. 

3. Tekan L Hap
kalkulasi dan m
berikutnya. 
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masi produk
u informasi produk untuk masuk ke
ru informasi produk, dan membuat
k yang baru. Anda dapat membuat
m 20 informasi produk. 
yar tambah baru informasi produk;
untuk beralih di antara kolom entri
 dan memasukkan informasi berikut
erek, lima nama toko dan harga yang
masing-masing. 

m yang dapat Anda masukkan yaitu
g maksimum nama merek dan toko
ter. Tekan agak lama 0 untuk
ik puluhan.

apat menambahkan catatan untuk
+ / - untuk memindahkan kursor ke
 dan tekan , untuk membuka layar
 memasukkan catatan, seperti
iskon dari toko itu. Panjang
atatan adalah 60 karakter.

nghapus informasi produk yang
ilih

nghapus semua informasi produk
am daftar. 
Alat bantu

Tabel perbandingan harga
Dengan menu ini Anda dapat memasukkan produk
yang harganya berbeda pada toko yang berlainan.
Karena itu, Anda dapat mengetahui toko mana yang
menjual produk dengan harga termurah. 
1. Masuk ke menu, layar akan menampilkan

daftar produk. Jika daftar kosong, layar akan
menampilkan Daft. ksng. Buat Sekarang?.

2. Tekan L OK untuk membuka layar informasi
produk baru; tekan R Kembali untuk kembali
ke layar sebelumnya.

3. Jika informasi produk sudah ditambahkan, layar
akan menampilkan daftar semua produk.

4. Tekan + / - untuk memilih informasi produk dan
tekan L Opsi untuk melakukan pengoperasian
berikut ini: 

Membuat infor
Pilih Tambah bar
layar tambah ba
informasi produ
hingga maksimu
1. Masuk ke la

tekan + / - 
yang berbeda
ini: Nama m
terkait pada 

Harga maksimu
10 digit. Panjan
yaitu 40 karak
memasukkan tit

2. Anda juga d
toko. Tekan 
toko tertentu
edit untuk
informasi d
maksimum c

Opsi Deskripsi

Tambah 
baru Buat informasi produk baru.

Lihat Ramban rincian informasi produk yang
dipilih.

Edit Mengedit informasi produk yang
dipilih

Hapus Me
dip

Hps 
semua

Me
dal



Alat bantu

1. Pilih menu Agenda untuk masuk ke layar tampilan
 opsinya antara lain: Baru, Cek
guan, Lihat sem. peristiwa, Hapus
Hapus peristiwa kedaluwarsa,

a baru
n ditampilkan. Sewaktu Anda

ristiwa baru, Anda harus
asi yang berkaitan dengan

ih, apakah Anda akan menyetel
u tidak, atau apakah Anda mau
ya secara berkala atau tidak. 

ih jenis peristiwa tertentu, Anda
edit dari jenis peristiwa tertentu.

kripsi

ukkan tanggal, waktu mulai,
tu akhir (waktu akhir tidak bisa
 dahulu daripada waktu mulai),
ripsi rapat, jenis petanda dan
de pengulangan. 

ukkan tanggal, waktu dan teks.
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Sewaktu menampilkan informasi produk, jika kursor
berada pada toko tertentu, dengan menekan , juga
akan membuka teks catatan yang dapat Anda
tampilkan dan mengedit catatan tersebut. 

3. Sewaktu memasukkan 2 atau lebih dari dua grup
data, data dengan harga terendah akan disorot. 

4. Tekan L Simpan setelah Anda selesai.

Harap diperhatikan, bahwa merek dan nama harus
diisi dan Anda harus memasukkan sekurangnya
sepasang informasi toko dan harga. 

Agenda
Anda dapat membuat peristiwa baru, melihat daftar
peristiwa, menghapus peristiwa atau mengedit isi
catatan peristiwa. Agenda menyimpan tanggal dan
waktu dari setiap peristiwa. Jika tanggal dan waktu
sekarang, sesuai dengan tanggal dan waktu peristiwa,
telepon akan mengeluarkan bunyi peringatan
agenda (jika diperlukan), dan layar akan
menampilkan prompt yang menandakan, bahwa ada
peristiwa baru yang masuk. 
Anda dapat membuat hingga maksimum 30
peristiwa. Daftar akan menampilkan sebagian isi
peristiwa. Setelah Anda memilih peristiwa, Anda
dapat menampilkan rincian informasinya.

Kalender. Menu
(bulan ini), Ming
sem. peristiwa, 
Kapasitas.

Tambah peristiw
Daftar peristiwa aka
menambahkan pe
memasukkan inform
peristiwa itu dan pil
petanda peristiwa ata
mengulangi petandan
Setelah Anda memil
akan masuk ke layar 

Opsi Des

Rapat Mas
wak
lebih
desk
meto

Memo Mas
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ah jenis petanda yang tersedia: Tepat
, 10 mnt sebelum, 1 jam sebelum, 1 hari

belum dan Tak ada pengingat.

iakan sejumlah metode pengulangan
tiap hari, Setiap minggu, Setiap bulan dan

engubah tanggal dan waktu telepon,
tnya akan diulangi berdasarkan
tu telepon yang sudah dimodifikasi. 

matikan telepon, petanda agenda akan
aktu berikutnya Anda menghidupkan

eristiwa pengulangan, hanya peristiwa
n diberi petanda. 

der bulanan, tekan L Opsi untuk
psi berikut: Baru, Lihat (bulan yang
uan, Cek semua, Hapus semua, Hapus
rsa, Kapasitas.
 dapat menekan + /- / < / > untuk
l dan menambah peristiwa baru ke
ilih.
Alat bantu

Jika ruang memori untuk peristiwa sudah penuh,
telepon akan memberitahu Anda, bahwa tempat
sudah habis. 

Sewaktu mengedit tanggal dan waktu, telepon akan
menampilkan tanggal dan waktu standar atau yang
dipilih. Anda dapat mengedit atau
mengkonfirmasinya secara langsung. 

Panjang maksimum peristiwa adalah 40 karakter. 

Jenis petanda
Berikut ini adal
wkt, 5 mnt sebelum
sebelum, 1 mgu se
Ulangi metode
Telepon menyed
berikut: Sekali, Se
Setiap tahun.

Apabila Anda m
petanda beriku
tanggal dan wak

Apabila Anda me
ditunda sampai w
telepon. Untuk p
terbaru yang aka

Bulanan
Pada layar kalen
menampilkan o
sekarang), Mingg
peristiwa kedaluwa
Selain itu, Anda
memilih tangga
tanggal yang dip

Peristiwa Masukkan tanggal, waktu mulai,
waktu akhir (waktu akhir tidak bisa
lebih dahulu daripada waktu mulai),
deskripsi rapat, jenis petanda dan
metode pengulangan. 

Perjanjian Masukkan tanggal, waktu, teks,
jenis petanda dan metode
pengulangan.

Pengingat Masukkan tanggal, teks, jenis
petanda dan metode pengulangan.

Hari Libur Masukkan tanggal dan teks.

Hari
Peringatan

Masukkan tanggal, teks dan jenis
petanda.



Alat bantu

Mingguan Anda dapat menyetel 3 grup alarm pada saat yang

k pindah ke kolom entri yang

ktu, tekan tombol angka atau < /
it waktu. dan tekan L Hidup
aktifkan atau non-aktifkan jam

ngaturan pengulangan, tekan < /
 metode pengulangan. Opsi di

ode antara lain: Sekali, Setiap hari,
cuali Minggu.
engaturan alarm snooze, tekan
ati. Apabila alarm snooze sedang
s menekan tombol , dua kali
ikan jam alarm saat jam alarm
da menekan tombol lain (kecuali

da hanya dapat menghentikan
ntuk sementara. Jam alarm akan
ak 9 kali sebelum dimatikan

lesai menyetel pengaturan jam
untuk menyimpan pengaturan
luar dari menu jam alarm. 
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Pada layar kalender mingguan, tekan L Opsi untuk
menampilkan opsi berikut: Baru, Lihat (bulan yang
sekarang), Mingguan, Cek semua, Hapus semua, Hapus
peristiwa kedaluwarsa, Kapasitas.
Selain itu, Anda dapat menekan + /- / < / > untuk
memilih tanggal di bawah kalender mingguan dan
menambah peristiwa baru ke tanggal yang dipilih.
Dalam kalender bulanan dan mingguan, pilih tanggal
dan tekan , untuk memasukkan daftar peristiwa di
bawah tanggal, kemudian tekan L Opsi untuk
memilih Ubah, Jenis petanda, Ulangi metode, Hapus dan
Baru.
Kapasitas
Dalam menu kapasitas, Anda dapat mengecek jumlah
peristiwa yang diperbolehkan serta jumlah peristiwa
yang dapat disimpan. 
Hapus semua
Dengan menu ini Anda dapat menghapus semua
peristiwa sekaligus. Anda juga dapat menghapus
peristiwa lalu. 

Jam alarm
Telepon menampilkan jam alarm 24 jam. Terdapat 3
grup jam alarm dan Anda dapat mengaktifkan atau
melumpuhkannya. 

bersamaan. 
1. Tekan +/- untu

berbeda.
2. Dalam kolom wa

> untuk menged
atau Mati untuk 
alarm.

3. Dalam kolom pe
> untuk memilih
bawah Ulangi met
Pada hari kerja, Ke

4. Dalam kolom p
L Hidup atau M
aktif, Anda haru
untuk menghent
berdering. Jika An
tombol ,), An
pendering alarm u
berdering sebany
secara otomatis. 

5. Setelah Anda se
alarm, tekan , 
yang aktif dan ke
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kan sebagai berikut:

 untuk memilih:

>

<

+

-

,

tik 
#

songkan layar edit kalkulator dan
sukkan serangkaian angka baru
npa mempengaruhi isi dalam
mori). 

nghapus memori.

ggil kembali angka dalam memori,
entara angka yang dipanggil
bali akan tetap tersimpan dalam

mori.
Alat bantu

Kalkulator
Anda dapat melakukan penambahan, pengurangan,
perkalian dan pembagian pada kalkulator. 
1. Sewaktu Anda masuk ke menu kalkulator, tekan

tombol untuk memasukkan angka secara
langsung dan memulai kalkulasi (tekan #
untuk memasukkan titik puluhan).

2. Setelah Anda selesai memasukkan rangkaian
pertama angka, tekan + / - / < / > untuk
memasukkan tanda hitungan */-+.

3. Kemudian, tekan tombol angka secara langsung
untuk memasukkan rangkaian angka yang kedua. 

4. Terakhir, tekan , untuk memperoleh hasilnya.
5. Tekan * untuk mengubah tampilan hasil atau

angka yang sudah Anda masukkan ke dalam
angka positif dan negatif. Contohnya, apabila
angkanya positif, tekan * untuk
menambahkan "-" (simbol negatif ) ke angka,
apabila angkanya negatif, tekan * untuk
menghilangkan "-" (simbol negatif ) dari angka
tersebut.

Panjang maksimum angka dan hasilnya adalah 10
digit. Hasil kalkulator bersifat indikatif.

Tombol ditentu

Tekan L Opsi

Menambah
Mengurang
Perkalian
Membagi
Sama dengan
Memasukkan ti
puluhan

Hapus Ko
ma
(ta
me

MC Me

MR Pan
sem
kem
me



Alat bantu

Timer
an Stop watch dan Timer hitung

ampilkan stop watch dan unit
detik.
asuk ke menu Stopwatch, layar
n Stopwatch dengan waktu mulai

ai atau , untuk menjalankan
ch, tekan R Keluar untuk

ntuk menunda timer stop watch
ankan untuk melanjutkan.
et untuk menghentikan dan

k menyimpan catatan waktu
 mana stop watch akan
ghitungan waktunya. Setiap kali
,, waktu yang sekarang akan
apat mencatat hingga 6 grup
. Jika Anda sudah melampaui 6
 waktu, grup pertama akan
tomatis agar grup yang baru

MS Simpan nomor yang ditampilkan dalam
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Pengkonversi unit
Dengan aplikasi dasar-Java ini Anda dapat
mengkonversi banyak jenis unit atau satuan seperti
Sudut, Bidang, Konversi Komputer, Mata uang, Volume
Kering, Energi, Gaya, Panjang, Volume Cairan, Massa,
Kemeja pria, Sepatu pria, Daya, Tekanan, Kecepatan, Suhu,
Busana wanita, Sepatu wanita.
1. Tekan L OK atau ,tuntuk masuk ke menu

Pengkonversi unit. 
2. Tekan + / - untuk Pilih dari daftar konversi.
3. Sorot kolom Unit dan tekan , untuk memilih

dari unit konversi.
4. Masukkan nilai dalam kolom edit.
5. Tekan R Menu untuk memasukkan ke menu

Konfigurasi mata uang, Bantuan, Tentang dan Keluar.

Menu ini menyertak
mundur. 
Stop watch
Telepon Anda men
terkecilnya yaitu 0,1 
1. Sewaktu Anda m

akan menampilka
00:00:0.

2. Tekan L Mul
timer stop wat
kembali.

3. Tekan L Jeda u
dan tekan L Jal

4. Tekan R Res
menghapus.

5. Tekan , untu
sekarang, yang
melanjutkan pen
Anda menekan 
dicatat. Anda d
pencatatan waktu
grup pencatatan
dihapus secara o
dapat disimpan. 

memori.

M+ Tambahkan nomor yang ditampilkan
dan nomor yang disimpan dalam
memori kemudian simpan hasilnya
dalam memori.
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dipilih, berada dalam zona waktu
, akan ada ikon yang ditampilkan
kan status daylight saving. 
ar Jam dunia dan tekan < / > atau + / -

lih kota. 
psi untuk memilih:

etapkan kota yang dipilih sebagak
ota lokal

enu akan muncul. Pilih Hidup atau
ati.
Alat bantu

Timer hitung-mundur
Fitur ini sangat serupa dengan jam alarm, bedanya,
Anda akan diperingatkan mengenai waktu yang
tersisa. Aktifkan fitur ini dan masukkan waktu ,
telepon akan membunyikan alarm di akhir hitungan
mundur. Nada alarm sama seperti jam alarm Anda.

Catatan: Timer hitung-mundur akan aktif secara
otomatis dan membunyikan alarm di akhir hitungan
mundur meskipun telepon Anda dimatikan.

1. Pilih Alarm Hd atau Mati untuk mengaktifkan/
menonaktifkan timer hitung-mundur.

2. Apabila Anda memilih Alarm Hd, Anda dapat
memasukkan waktu hitung-mundur dalam
format HH:MM dan tekan , untuk memulai
hitungan mundur. Waktu tersingkat yaitu 1
menit dan terlama yaitu 23 jam 59 menit. 

Jam dunia
Dengan jam dunia, Anda dapat mengecek waktu
dari kota-kota besar di dunia. Terdapat dua baris,
satu di bagian atas dan satu di bagian bawah peta
dunia. Baris atas menunjukkan waktu kota asing,
sementara baris di bagian bawah menunjukkan
waktu kota asal.

Jika kota yang 
Daylight saving
untuk menanda
1. Masuk ke lay

untuk memi
2. Tekan L O

Setel sbg 
lokal

T
k

Daylight
saving

M
M



WAP

operator jaringan Anda mengenai informasi yang

k mengakses homepage secara
ga dapat menetapkan alamat
nu pengaturan. 

pan halaman web sekarang atau
b yang sering Anda kunjungi ke

r dan menyusunnya. Pilih menu
daftar entri bookmark. Jika tidak
at memilih opsi berikut untuk
gatur bookmark Anda:

nda dapat mengatur, menyusun
mengakses halaman web yang
i sebelumnya. 
ih menu ini, halaman web yang
kunjungi sebelumnya, akan

gedit judul dan alamat web. 

 untuk menghapus atau
gedit entri bookmark. 
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12 �WAP

Telepon Anda dilengkapi dengan browser WAP. Anda
dapat memperoleh berita, informasi olahraga dan cuaca
serta layanan dari internet via browser WAP. 

Fitur ini hanya tersedia jika kepelangganan Anda
termasuk layanan akses WAP. Pengaturan sudah
dipra-konfigurasi dan Anda tidak perlu mengubahnya.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi
operator jaringan Anda. 

Pengaturan WAP

Biasanya, telepon sudah dikonfigurasikan sebelumnya.
Anda dapat mengirim MMS hanya jika konfigurasi
Anda benar. Jika Anda ingin menambah atau
memodifikasi parameter konfigurasi, Anda harus
mendapatkan informasi yang diperlukan dari operator
jaringan Anda sebelum melanjutkan. Philips tidak
bertanggung jawab untuk memberikan pemberitahuan
sebelumnya maupun menanggung konsekuensi apa
pun atas kegagalan apa pun yang timbul dari
perubahan konfigurasi yang dibuat oleh Anda atau
oleh operator jaringan. Harap tanyakan kepada

paling terbaru.

Homepage
Pilih menu ini untu
langsung. Anda ju
homepage dalam me

Bookmark
Anda dapat menyim
sejumlah halaman we
Bookmark, mengatu
untuk menampilkan 
ada entri, Anda dap
menambah dan men

Sejarah
Dengan menu ini, A
dan dengan cepat 
sudah Anda kunjung
1. Jika Anda memil

sudah Anda 
dicantumkan.

Tbh 
bookmark Men

Mengatur 
bookmark

Pilih
men
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or jaringan, atau perubahan dalam
tau isi materi yang dibuat oleh
rnet. Silakan tanya kepada operator
 dan penyedia isi internet Anda
asi yang paling baru.

tuk pengaturan Web, tersedia:

Anda dapat mengedit dan
menentukan judul home page dan
alamat web Anda.

Anda dapat memilih dari daftar
profil yang ada. 

Anda dapat mengkonfigurasi parameter
sambungan, seperti account data,
modus sambungan, penundaan,
server proxy, alamat, ID pengguna,
sandi, domain, keamanan, dsb.

Anda dapat mengkonfigurasi
parameter browser, misalnya,
mengaktifkan atau menonaktifkan
CSS, refresh, menghadirkan ulang
halaman web jika tidak muat pada
layar browser, menampilkan atau
tidak menampilkan grafik, film,
memutar suara, dsb. 
WAP

2. Tekan L Opsi untuk mengakses yang berikut:

Memasukkan alamat
Masukkan alamat web dan tekan L atau , untuk
menghubung, tekan R Kembali untuk kembali ke
halaman web sebelumnya.

Pengaturan
Dengan menu ini Anda dapat mengkonfigurasi
pengaturan web untuk perambanan web. Telepon
Anda mungkin sudah dikonfigurasi sebelumnya
dengan pengaturan operator jaringan spesifik. Jika
Anda pelanggan operator jaringan itu, Anda dapat
segera menggunakan browser Anda. Kalau tidak,
Anda harus mengkonfigurasi kembali pengaturannya. 

Philips tidak berkewajiban untuk memberikan
pemberitahuan sebelumnya maupun menanggung
konsekuensi atas kegagalan yang muncul dari
perubahan dalam konfigurasi yang dibuat oleh Anda

atau oleh operat
alamat Wap a
penyedia isi inte
jaringan Anda
mengenai inform

Opsi berikut un

Homepage Simpan sbg

Kembali Simpan sbg homepage

Trskn ke Kembali

Refresh Pengaturan

Bookmark Kt Msk Push

Mskkn alamat
Edit 
homepage

Pilih profil

Koneksi

Opsi browser



WAP
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Kotak Masuk Push
Anda dapat mengecek pesan Push dan
mengkonfigurasi pengaturan Push, seperti, memilih
apakah akan menerima atau tidak menerima pesan
Push, menghapus pesan Push, dsb.

Ubah nama 
profil 

Anda dapat mengubah nama profil
yang sekarang digunakan oleh browser
web Anda. Nama profil tidak boleh
lebih panjang dari 40 byte.

Cache Anda dapat mengaktifkan, menon-
aktifkan atau menghapus cache. 

Cookie Anda dapat mengaktifkan atau menon-
aktifkan cookie dan menghapus
cookie. Cookie adalah informasi
yang dikirim lewat halaman HTML
ke browser Anda sewaktu Anda
mengunjungi situs web. 
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GPRS - terdapat 2 status GPRS
ma-sama eksklusif: Jaringan GPRS
 tetapi tidak sedang digunakan; atau
 GPRS tersedia dan sedang
an. Ikon akan ditampilkan hanya

Anda log ke GPRS.

(termasuk SMS, MMS) -
jukkan, bahwa sekurangnya ada 1
ang belum dibaca atau memori telah

asing-masing.

hitam - Menandakan Daftar hitam
aktifkan.

putih - Menandakan Daftar putih
akifkan.

rm - Menandakan bahwa jam alarm
an. 

n - Menunjukkan, bahwa telepon
rgetar apabila ada panggilan masuk. 

ihan panggilan - Menandakan
fungsi pengalihan panggilan

an. 
Ikon & Simbol

Ikon & Simbol
Dalam modus siaga, beberapa ikon dan simbol dapat
ditampilkan secara serempak pada layar ponsel.

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

Baterai - Menandakan level baterai dengan
indikator bar 4 level baterai. Sewaktu
pengisian, akan ditampilkan ikon yang
bergulir. 

Jaringan - Ikon jaringan terdiri atas 2
bagian. Bagian sebelah kiri menunjukkan,
bapakah telepon sudah terdaftar ke jaringan
atau belum, dan bagian sebelah kanan
menunjukkan kekuatan sinyal dalam 5
tingkat (dari tidak ada signal ke sangat
kuat).

Roaming - Ditampilkan apabila telepon
Anda terdaftar ke jaringan lain, bukan
jaringan langganan Anda.

G Status 
yang sa
tersedia
jaringan
digunak
setelah 

Pesan 
Menun
pesan y
penuh m

Daftar 
telah di

Daftar 
telah di

Jam ala
diaktifk

Getara
akan be

Pengal
bahwa 
diaktifk



Ikon & Simbol
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Tdk berdering - Menandakan bahwa
fungsi tenang diaktifkan.

Tidak ada kartu SIM.

Pemberitahuan WAP
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m selular Anda adalah tanggung jawab
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. 
an keluarkan baterainya jika Anda tidak

an telepon untuk waktu yang lama.
 Keamanan untuk ganti kode PIN
embeli telepon dan aktifkan opsi

ggilan.
 telepon Anda memenuhi semua
 dan peraturan yang berlaku.
, telepon Anda dapat menyebabkan
an pada peralatan elektronik yang
ekuen, Anda harus mengikuti semua
an peraturan setempat apabila
lepon selular, baik di rumah atau saat
aturan atas penggunaan telepon

kendaraan dan pesawat udara
at ketat.
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).

• Tanda CCC pada telepon Anda menunjukkan
kesesuaian dengan kompatibilitas China
Compulsory Certification.

Telepon gengga
Anda. Untuk 
Anda, orang lai
ikuti semua petu
saja yang mem
untuk mencega
tidak diberi kew

Simpan
dan jau
Jangan
Sebaik

Matikan telepon d
akan menggunak
Gunakan menu
Anda setelah m
pembatasan pan

Desain
hukum
Namun
ganggu

lain. Secara kons
rekomendasi d
menggunakan te
bepergian. Per
selular dalam 
khususnya sang



Sejak lama kekhawatiran masyarakat berfokus pada Di daerah 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.

haruskan Anda mematikan piranti
rti daerah pertambangan atau di
g berlangsung operasi peledakan.
pada manufaktur kendaraan
rlengkapan elektronik yang
dalam kendaraan Anda tidak
garuh oleh energi radio.

ung
an alat pacu jantung:
k telepon lebih dari 15 cm dari

a telepon dihidupkan, demi
uan potensial.
elepon dalam saku dekat dada.
ng berlawanan arah dengan alat
imalkan gangguan potensial.
jika Anda menduga terjadi
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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.

Selalu matikan telepon Anda
Peralatan elektronik sensitif atau yang tidak dilindungi
secara layak dapat terpengaruh oleh energi radio.
Gangguan ini dapat mengakibatkan kecelakaan.

Sebelum menaiki pesawat udara dan/atau
jika menyimpan telepon dalam kopor.
penggunaan telepon selular dalam pesawat

udara dapat membahayakan bagi pengoperasian
pesawat udara, mengganggu jaringan telepon selular
dan bisa melanggar hukum.

Di rumah sakit, klinik, pusat kesehatan
lainya dan di mana saja Anda berada dekat
dengan tempat peralatan medis.

(misalnya, 
yang meng
serbuk loga

Dalam kendaraan y
mudah menyala (w
diparkir) atau kenda
pastikan bahwa ke
keselamatan yang ber
Di daerah yang meng
pemancar radio, sepe
tempat di mana sedan

Tanyakan 
apakah pe
digunakan 
akan terpen

Alat pacu jant
Jika Anda mengenak
• Selalu menjaga jara

alat pacu apabil
menghindari gangg

• Jangan membawa t
• Gunakan telinga ya

pacu untuk memin
• Matikan telepon 

gangguan.
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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

aga dan ketika Anda sedang bergerak,
onsumsi energi untuk mentransmisi
i yang terbaru ke jaringan. Mengatur
tuk jangka waktu yang lebih pendek

hindari penavigasian dalam menu yang
a akan membantu menghemat energi

penggunaan telepon dan kinerja siaga
.

aterai
iberdayakan oleh baterai isi ulang.
an pengisi baterai yang sudah

r.
ngkokkan atau membuka baterai.
iarkan benda logam (seperti kunci
baju Anda) memendek-hubungkan
.
paran yang berlebihan terhadap suhu
40°F ), kelembaban atau lingkungan
at.
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.

Peningkatan kinerja
Untuk meningkatkan kinerja telepon Anda, kurangi
emisi energi radio, kurangi pemakaian baterai dan
pastikan pengoperasian yang aman sebagaimana
panduan berikut:

Untuk pengoperasian telepon yang optimal
dan memuaskan, Anda dianjurkan untuk
menggunakannya pada posisi pengoperasian
normal (apabila tidak menggunakan kondisi
bebas-pegang atau aksesori bebas-pegang).

• Jangan memaparkan telepon Anda ke suhu yang
ekstrim.

• Jagalah telepon dengan hati-hati. Setiap penyalah-
gunaan akan membatalkan Jaminan Internasional.

• Jangan merendam telepon dalam cairan apa pun;
jika telepon Anda lembab, matikan, keluarkan
baterai dan biarkan mengering selama 24 jam
sebelum digunakan kembali.

• Untuk membersihkan telepon, seka dengan kain
yang lembut.

• Panggilan y
mengkonsumsi
sama. Namun, 
berkurang dala
berada di temp
kondisi layar si
telepon mengk
informasi lokas
cahaya latar un
maupun meng
tidak perlu, jug
baterai untuk 
yang lebih lama

Informasi b
Telepon Anda d
• Hanya gunak

ditentukan.
• Jangan dibaka
• Jangan membe
• Jangan memb

dalam saku 
kontak baterai

• Hindari pema
(>60°C  atau 1
yang menyeng



Gunakan hanya Aksesori Asli Philips, karena • Pastikan bahwa telepon dan piranti mobil Anda tidak
g udara atau piranti pengamanan
g di dalam mobil Anda.
melarang penggunaan sistem
perasikan lampu atau klakson

menandakan adanya panggilan
um. Periksa peraturan lokal.

m
tau setelah lama terpaparkan ke
i balik jendela atau kaca depan),
 dapat meningkat, apalagi bila

Dalam hal ini, lakukan dengan
ila mengambil telepon Anda dan
ggunaannya pada lingkungan

 lingkungan
tuk mematuhi peraturan lokal
pembuangan bahan kemasan,
ekas, telepon usang dan
lah pendaur-ulangan benda-

but.
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jika menggunakan aksesori lain dapat
merusak telepon dan membatalkan semua
jaminan Philips Anda.

Pastikan, bahwa bagian yang rusak segera diganti oleh
teknisi yang memenuhi syarat dan, bahwa bagian
tersebut diganti dengan suku cadang pengganti
Philips yang asli.

Jangan menggunakan ponsel Anda 
bila mengemudi

Ini akan menurunkan konsentrasi Anda, yang
bisa membahayakan. Patuhilah panduan
berikut ini:
•Curahkan perhatian Anda sepenuhnya

pada pengemudian. Menepi dan parkir mobil Anda
sebelum menggunakan telepon.

• Patuhi peraturan lokal di negara tempat Anda
mengemudi dan menggunakan telepon GSM
Anda.

• Jika Anda ingin menggunakan telepon di dalam
kendaraan, pasanglah piranti mobil bebas-pegang
yang didesain untuk maksud itu.

menghalangi kantun
lainnya yang dipasan

• Sejumlah negara 
alarm yang mengo
kendaraan untuk 
masuk, di jalan um

EN 60950 Nor
Dalam cuaca panas a
matahari (misalnya, d
suhu bingkai telepon
ada lapisan logam. 
sangat hati-hati apab
juga hindarkan pen
suhu di atas 40°C.

Pemeliharaan
Ingatlah un
mengenai 
baterai b
promosikan
benda terse
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Philips telah menandai baterai dan kemasannya
dengan simbol standar, yang dirancang untuk
mempromosikan pendaur-ulangan dan pembuangan
limbah dengan cara yang benar.

Baterai jangan dibuang bersama dengan
limbah rumah-tangga pada umumnya.

Bahan kemasan berlabel dapat didaur
ulang.

Sumbangan keuangan telah diberikan
untuk pengembalian kemasan nasional
dan sistem pendaur-ulangan yang terkait
(misalnya EcoEmballage di Prancis).

Bahan plastik dapat didaur ulang (juga
menandai jenis plastiknya).



Simbol jaringan tidak ditampilkan
hilang. Mungkin Anda berada
io (dalam terowongan atau di
gi) atau berada di luar area
 Coba dari tempat lain, coba
li ke jaringan (khususnya bila
i), periksa apakah antena sudah
 Anda memiliki antena eksternal,
rator jaringan Anda untuk
n/informasi.

aksi (atau reaksinya 
 tombol ditekan
 lamban pada suhu yang sangat
rmal dan tidak mempengaruhi
n. Bawalah ke tempat yang lebih
gi. Dalam kasus lain, silakan
er telepon Anda.

ngkin terlalu panas
ggunakan pengisi baterai yang
uk telepon Anda. Pastikan Anda
n aksesori asli Philips yang
lepon Anda.
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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.

Layar menampilkan BLOCKED 
(DIBLOKIR) bila Anda menghidupkan 
telepon
Seseorang telah mencoba menggunakan telepon Anda
tetapi tidak tahu kode PIN-nya atau kode pembuka
(PUK). Hubungi penyedia layanan Anda.

Layar menampilkan IMSI gagal
Masalah ini berkaitan dengan kepelangganan Anda.
Hubungi operator jaringan Anda.

Telepon Anda tidak kembali ke layar 
siaga
Tekan ) agak lama tombol hangup, atau, matikan
telepon, periksa apakah kartu SIM dan baterai telah
dipasang dengan benar, dan hidupkan lagi.

Hubungan jaringan 
dalam bayangan rad
antara gedung ting
jangkauan jaringan.
menghubung kemba
berada di luar neger
terpasang jika ponsel
atau hubungi ope
mendapatkan bantua

Layar tidak bere
lamban) apabila
Layar bereaksi lebih
rendah. Hal ini no
pengoperasian telepo
hangat dan coba la
menghubungi suppli

Baterai Anda mu
Anda mungkin men
bukan ditujukan unt
selalu menggunaka
disertakan dengan te
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isi baterai telepon, ikon 
 menunjukkan balok-balok 
rnya berkedip
nya dalam lingkungan di mana suhu
ah dari 0°C (32°F) atau melebihi

ain, silakan menghubungi supplier

pilkan SIM gagal
u SIM telah disisipkan di posisi yang
alah berlanjut, mungkin kartu SIM
bungi operator jaringan Anda.

oba menggunakan fasilitas 
 telepon menampilkan 
NKAN
litas merupakan ketergantungan
 itu, fasilitas tertentu hanya tersedia,
 atau kepelangganan Anda
 Hubungi operator untuk
formasi lebih lanjut mengenai hal ini.

pilkan SISIPKAN KARTU 

u SIM telah disisipkan di posisi yang
lah ini tetap berlanjut, mungkin kartu
. Hubungi operator jaringan Anda.
Telepon tidak menampilkan nomor 
telepon panggilan masuk
Fungsi ini merupakan ketergantungan kepelangganan
dan jaringan. Jika jaringan tidak mengirimkan nomor
penelepon, telepon akan menampilkan Pgln 1 atau
Ditahan sebagai gantinya. Hubungi operator untuk
mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal ini.

Anda tidak dapat mengirim pesan teks
Sejumlah jaringan tidak mengizinkan pertukaran
pesan dengan jaringan lain. Pertama, pastikan nomor
pusat SMS Anda sudah dimasukkan, atau hubungi
operator untuk mendapatkan informasi selengkapnya
mengenai subyek ini.

Anda tidak dapat menerima dan/atau 
menyimpan gambar 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 opsi pengalihan panggilan Anda.

Ketika meng
baterai tidak
dan garis lua
Isilah baterai ha
tidak lebih rend
50°C (113°F).
Dalam kasus l
telepon Anda.

Layar menam
Cek apakah kart
benar. Jika mas
Anda rusak. Hu

Ketika menc
dalam menu,
TIDAK DIIZI
Sejumlah fasi
jaringan. Karena
jika jaringan
mendukungnya.
mendapatkan in

Layar menam
SIM ANDA
Cek apakah kart
benar. Jika masa
SIM Anda rusak



Otonomi ponsel Anda tampak lebih 
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rendah daripada yang diindikasikan di 
dalam panduan pengguna
Otonomi dikaitkan ke pengaturan Anda (misalnya,
kuat dering, durasi lampu latar) dan fitur yang Anda
gunakan. Untuk meningkatkan otonomi, dan
bilamana memungkinkan, Anda harus melumpuhkan
fitur yang tidak Anda gunakan.

Telepon tidak berfungsi baik di dalam 
mobil Anda
Mobil mengandung banyak benda logam yang
menyerap gelombang elektromagnetik, yang dapat
mempengaruhi kinerja telepon. Ada piranti mobil
yang menyediakan antena eksternal dan
memungkinkan Anda untuk menggunakan telepon
tanpa pegangan.

Tanyakan kepada pihak setempat yang berwenang,
apakah Anda boleh menggunakan telepon sewaktu
mengemudi.

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.



103

Aksesori Asli Philips
Sejumlah aksesori, seperti baterai standar dan pengisi
baterai, disertakan sebagai standar dalam kemasan
ponsel Anda. Aksesori tambahan dapat juga
disediakan atau dijual secara terpisah. Isi kemasan
dapat berbeda.

Untuk memaksimalkan kinerja telepon 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.

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

Kabel Data
Hubungkan ponsel dan PC Anda dengan kabel data
dan jalankan Mobile Phone Tools (perangkat lunak
manajemen informasi ponsel) untuk memungkinkan
transfer data dari ponsel ke PC Anda untuk
penyimpanan, atau mentransfer kembali data yang
disimpan dalam PC ke ponsel Anda, meng-upload/
download file, mengirim/menerima SMS, mengedit
Buku Telepon, mengubah format file video, dsb. 

Apabila ponsel Anda dihubungkan ke PC melalui
kabel data USB, kabel ini pun berfungsi sebagai
charger untuk mengisi telepon Anda (pengisian USB
kompatibel dengan sebagian besar PC).

Headset Deluxe
Tombol jawab diintegrasi menawarkan alternatif
praktis untuk menjawab panggilan (Harap lihat
“Pengoperasian headset” halaman 15).
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Pernyataan 
Merek Dagang

JAVA adalah merek dagang
Sun Microsystems, Inc.

T9® adalah merek dagang
Tegic Communications Inc.Tegic Euro. Pat. 

App. 0842463
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Informasi SAR - Internasional (ICNIRP)
PONSEL INI MEMENUHI REKOMENDASI INTERNASIONAL TENTANG PEMAPARAN 

TERHADAP GELOMBANG RADIO
Ponsel Anda merupakan pemancar dan penerima gelombang radio. Alat ini dirancang dan dibuat agar tidak
melebihi batas paparan terhadap frekuensi radio (RF) yang ditentukan oleh standar internasional. Rekomendasi
ini telah diterapkan oleh International Commission mengenai Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) yang
memprakirakan marjin keselamatan substansial untuk menjamin perlindungan terhadap semua orang, tanpa
memandang usia dan kesehatannya.
Rekomendasi pemaparan untuk ponsel, menggunakan unit ukuran yang dikenal sebagai Specific Absorption Rate
(SAR). Batas SAR yang direkomendasikan oleh ICNIRP untuk ponsel yang digunakan oleh masyarakat umum
yaitu 2,0 W/ kg dalam 10g jaringan di kepala.
Pengujian untuk SAR sudah dilaksanakan dengan menerapkan posisi pengoperasian yang direkomendasikan saat
telepon mentransmisi pada tingkat daya tertinggi yang telah disahkan dalam semua jalur frekuensi yang diizinkan.
Walaupun SAR ditentukan pada tingkat daya tertinggi yang diizinkan, tingkat SAR ponsel yang sesungguhnya
pada saat dioperasikan bisa berada jauh di bawah nilai maksimum SAR. Hal ini disebabkan karena telepon
dirancang untuk bekerja pada beberapa tingkat daya agar hanya menggunakan daya yang diperlukan untuk
menjangkau jaringan. Secara umum, semakin Anda dekat dengan pangkalan jaringan, semakin rendah keluaran
daya telepon.
Meskipun terdapat perbedaan antara tingkat SAR dari beragam telepon dan posisi, semuanya memenuhi standar
perlindungan internasional untuk pemaparan terhadap gelombang radio. 
Nilai SAR tertinggi untuk Philips 588 ini sewaktu diuji untuk memastikan kesesuaian standar, adalah 0,214 W/
kg. Meskipun terdapat perbedaan tingkat SAR di antara beragam telepon dan posisi, semuanya memenuhi
pedoman internasional untuk pemaparan RF. 
Untuk membatasi pemaparan gelombang radio, dianjurkan untuk mengurangi durasi panggilan ponsel atau
gunakanlah headset.  Yang dimaksudkan dengan pencegahan ini yaitu menjauhkan ponsel dari kepala dan tubuh.



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



107

 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,
Philips Electronics Hong Kong Ltd     
Business Group Mobile Phone
5/F, Philips Electronics Building 
5 Science Park Avenue
Shatin New Territories 
Hong Kong

menyatakan, sebagaimana tanggung jawab
sepenuhnya, bahwa produk 

Philips 588
Cellular Mobile Radio GSM 900/GSM 1800/1900
TAC: 395172

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

EN 60950, EN 50360 dan EN 301 489-07
EN 301 511 v 7.0.1

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 pengkajian tentang kesesuaian sebagaimana
dirujuk dalam Artikel 10 dan rincian dalam Annex V
of Directive 1999/5/EC telah dipatuhi sebagaimana
terkait ke artikel 3.1 dan 3.2 dengan melibatkan
Badan Urusan Pemberitahuan berikut ini: BABT,
Balfour House, Churchfield Road, Waltonon-
Thames, Surrey, KT12 2TD. UK
Tanda pengenal: 0168

April 26, 2006
Manajer Kualiti
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