
k yang diuraikan. Telepon ini
hubungkan ke jaringan GSM/

Tekan agak lama ).

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

Tekan agak lama *
(bantalan tombol secara
otomatis terbuka apabila
menerima panggilan).
Bantalan tombol dikunci
apabila geseran ditutup.

Tekan R; telepon akan
menanyakan kepada Anda
"Buka tombol?". Tekan L
Ya untuk mengkonfirmasi
atau R Tidak untuk
membatalkan.
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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 jawab atas kesalahan, penghilangan atau
penyimpangan apa pun yang tertera dalam panduan

pengguna ini dan produ
dimaksudkan untuk di
GPRS.

Cara…

Tombol 
numerik

Cantelan 
tali kalung

Tombol
navigasi & ,

Layar berwarna
262K

Tombol Pick 
up (Jawab)

Mengakhiri, tombol
batal dan on/off

Port USB / Pengisian
baterai & headset

Tombol 
Lunak Kiri

Tombol
Lunak Kanan

Lampu aktivitas

Volume &
tombol zoom

Tombol kamera

Bagian belakang 
telepon: lensa 
kamera

Menghidupkan/
Mematikan telepon

Masukkan 
kode PIN Anda

Mengunci tombol

Membuka 
bantalan tombol
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k Tekan - dalam modus
siaga.

aya Tekan < dalam modus
siaga.

Tekan > dalam modus
siaga.

Tekan ( dalam modus
siaga.

Tekan , dalam modus
siaga.

 Tekan R.

 

ban 

Tekan sekilas).

Apabila dalam modus siaga,
tekan R Pintasan untuk
mengubah set fitur pada
tombol cepat atau tombol
Pintasan. 
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Melakukan 
panggilan

Masukkan nomor telepon
pada bantalan tombol dan
tekan ( untuk
menyambungnya.

Mengakhiri 
panggilan

Tekan ).

Menjawab 
panggilan

Tekan ( apabila telepon
Anda berdering.

Mute panggilan Tekan Rsewaktu deringan
panggilan masuk.

Menolak panggilan Tekan ) apabila telepon
Anda berdering.

Menyetel volume
percakapan

Tekan tombol samping
volume untuk menyesuaikan
volume selama panggilan
berlangsung.

Menyetel kuat dering Apabila telepon tidak aktif,
tekan tombol samping
volume untuk menyesuaikan
kuat dering untuk panggilan
masuk.

Mengakses 
Panggilan cepat

Tekan + dalam modus
siaga.

Mengakses Konta

Mengakses File S

Mengakses 
Edit SMS baru

Mengakses 
Daftar panggilan

Mengakses 
Menu Utama

Kembali ke menu
sebelumnya

Kembali dengan
cepat ke siaga 
sewaktu meram
menu

Menggunakan 
pintasan



Tombol lunak Browser Musik

halaman 18 halaman 22

Pesan File Saya

halaman 28 halaman 40

Kontak Profil

halaman 44 halaman 48

Panggilan Pengaturan

halaman 53 halaman 56
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Dengan tombol lunak kiri dan kanan (L dan R)
yang terletak di bagian atas bantalan tombol, Anda
dapat memilih opsi sesuai, yang muncul pada layar,
persis di atas opsi tersebut, termasuk saat panggilan
sedang berlangsung. Tombol-tombol ini sesuai
konteksnya: tombol bervariasi menurut konteks yang
sekarang aktif.

Menu Utama
Menu Utama memberi Anda akses ke semua fitur
ponsel Philips 960 yang berbeda, yang disampaikan
dalam bentuk kisi-kisi. Tabel di bawah menunjukkan
susunan Menu Utama, makna berbagai ikon yang
ditemukan di sana, dan halaman dalam buku
petunjuk ini, yang memuat rincian informasi yang
lebih banyak mengenai subjeknya.

Hiburan

halaman 17

Kamera

halaman 24

Alat bantu

halaman 41

Konektivitas

halaman 49
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agian yang sekarang.
enyampaikan tinjauan umum

onsel Anda dan informasi mengenai
ejumlah fitur yang paling biasa
igunakan.

nformasi tentang cara menyetel
onsel Anda pertama kali: memasang
artu SIM, baterai, dsb.

nformasi tentang cara untuk
embuat dan menerima panggilan.

nformasi tentang cara memasukkan
eks dengan menggunakan tombol
umerik.

erbagai bab ini memuat setiap
lemen Menu Utama satu per satu.

agian untuk berbagai Ikon &
imbol, Pencegahan, Penyelesaian
asalah, aksesori asli Philips dan

erakhir, Jamintan Terbatas.
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Tekan , untuk mengakses menu utama dalam
modus siaga, kemudian gunakan tombol navigasi
+,-,<, atau>untuk meramban berbagai
ikon dan daftar, atau tekan tombol 0-9, * atau
tombol # untuk langsung mengakses opsi atau
fitur pilihan Anda (pemetaan tombol, juga berlaku
untuk daftar). Apabila menavigasi dalam daftar,
palang geser (scroll bar) yang berada di samping kanan
layar menunjukkan posisi Anda yang sebenarnya
dalam daftar. Dalam daftar, tekan L Pilih
atau,untuk mengakses opsi yang berkaitan ke item
yang dipilih, tekan R Kembali untuk mundur satu
tingkat.

Cara menggunakan buku petunjuk ini
Buku petunjuk ini berupaya menyampaikan
informasi mengenai ponsel Anda yang sejelas-jelasnya
dan selengkap mungkin. Isi buku petunjuk ini
disusun sebagai berikut:

Kenali 
telepon 
Anda

B
M
p
s
d

Bab 1: 
Persiapan 
Awal

I
p
k

Bab 2: 
Memanggil

I
m

Bab 3: Entri 
Teks

I
t
n

Bab 
4-15

B
e

Lainnya B
S
M
t
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1. P
M
M
M
M
M
P

2. M
M

3. E
M
M

4. H
G
K
M

5. B
W
M
B
P
P

............................................... 22

............................................... 22
utar .................................... 22

............................................... 22
u SD/MMC ........................ 22
............................................... 24
............................................... 24
............................................... 26
............................................... 28
............................................... 28
............................................... 31
............................................... 35
............................................... 37
............................................... 37
............................................... 38
............................................... 38
n ........................................... 39
............................................... 40
............................................... 40
............................................. 40

............................................... 40
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Isi kandungan
ersiapan Awal ........................................... 6
enyisipkan kartu SIM .................................... 6
enyisipkan Kartu SD/MMC ......................... 7
enghidupkan telepon .................................... 8
engisi baterai .................................................. 8
enyalin isi kartu SIM Anda .......................... 9
engaturan Tombol Cepat ........................... 10
emanggil .................................................... 11
elakukan panggilan ...................................... 11
ntri Teks ..................................................... 14
asukan teks T9 ............................................ 14
asukan teks dasar ........................................ 16
iburan .......................................................... 17
ame ................................................................. 17
omposer melodi .......................................... 17
odus demo ................................................... 17
rowser ........................................................ 18
AP ................................................................. 18
emulaikan browser ..................................... 18
ookmark ........................................................ 19
engaturan ....................................................... 20
engaturan WAP push .................................. 21

6. Musik ................
Trek ...................
Yang terakhir dip
Daftar putar .....
Manajemen Kart

7. Kamera ...........
Modus kamera .
Modus Video ....

8. Pesan ................
SMS .....................
MMS ...................
Email ...................
Template ...........
Messenger .........
Info sel ...............
Status memori .
Pengaturan pesa

9. File Saya ..........
Mengatur file ....
Memori telepon 
Kartu memori ..
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.................................................... 53
gilan ........................................... 53
t ................................................. 53
anggilan ..................................... 54
n ............................................... 56
..................................................... 56
..................................................... 58
..................................................... 58
.................................................... 58
l .................................................. 59

..................................................... 60

n masalah ............................. 65

 Philips ................................... 68

atas .......................................... 70
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10. Alat bantu .................................................. 41
Kalender ........................................................... 41
Alarm ................................................................ 42
Perjanjian .......................................................... 42
Tugas ................................................................. 42
Catatan ............................................................. 43
Memo suara ..................................................... 43
Kalkulator ........................................................ 43
Pengkonversi unit ........................................... 43

11. Kontak ......................................................... 44
Tampilkan/ Buat kontak ................................ 44
Tampilkan grup ............................................... 45
Nomor khusus ................................................ 46
Panggilan Cepat .............................................. 46
Lanjutan ............................................................ 47
Status memori ................................................. 47

12. Profil ............................................................. 48
Pemilihan profil ............................................... 48
Pengaturan personalisasi .............................. 48

13. Konektivitas ............................................. 49
Infra merah ...................................................... 49
Bluetooth ......................................................... 49
USB .................................................................... 51
Jaringan ............................................................. 51
Kartu memori ................................................. 51
Sambungan ....................................................... 52

14. Panggilan 
Riwayat pang
Hapus riwaya
Pengaturan p

15. Pengatura
Umum ..........
Layar ............
Suara ............
Konektivitas 

Ikon & simbo
Pencegahan ..

Menyelesaika
Aksesori Asli
Jaminan Terb



Persiapan Awal

 baterai, tekan ke bawah selot
i sesuai arah yang ditunjukkan di

a sebesar ukuran kartu kredit,
dudukannya dan sisipkan sampai
pegangan klip logam. Pastikan,
g terpotong berada di sudut yang

asnya menghadap ke bawah.
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1. Persiapan Awal

Bacalah seluruh petunjuk tentang keselamatan dalam
bagian “Pencegahan” sebelum menggunakan ponsel
(lihat halaman 60).

Sebelum menggunakan telepon, Anda harus
menyisipkan kartu SIM yang sah, yang disediakan
oleh operator GSM Anda atau pengecer yang
menjualnya. Kartu SIM berisi informasi
kepelangganan Anda, nomor ponsel Anda, dan ada
sedikit ruang memori tempat Anda menyimpan
berbagai nomor telepon dan pesan (untuk informasi
selengkapnya, lihat “Kontak” halaman 44). Anda juga
punya opsi untuk menyisipkan kartu SD/MMC.
Opsi ini menyediakan Anda dengan perluasan
kemampuan memori, sehingga Anda dapat
menyimpan tambahan file musik, foto dan video
secara terpisah dari memori yang terpasang dalam
telepon.

Menyisipkan kartu SIM
Tekan ke bawah selot (1) kemudian angkat pintu
wadah baterai (2).

Untuk mengeluarkan
(1) dan angkat batera
bawah.

Jika kartu SIM And
keluarkan kartu dari 
berhenti di bawah 
bahwa sudut kartu yan
sesuai dan kontak em
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a, tekan ke bawah selot (1) kemudian
dah baterai (2).

ehingga lensa kamera menghadap ke
n pegang kartu SD/MMC, bagian
rtakik berada di posisi kanan bawah
g dengan benar, bagian kontak emas
ghadap Anda dari sisi bawah kartu.
i, selipkan kartu ke dalam slot kartu
gian tas telepon (2). Tekan ke bawah
ngunci di dalam tempatnya.
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Sorong kemasan baterai ke dalam slotnya sampai
berhenti, konektor logam mengarah ke bawah. Kemudian
kuncilah dengan menyorongnya ke arah bawah.

Tutup kembali wadah baterai dengan menyorong
penutup ke dalam slotnya, sampai berhenti.

Lepaskan film pelindung yang menutupi layar dan
lensa kamera sebelum menggunakan telepon.

Menyisipkan Kartu SD/MMC
Pastikan telepon dimatikan terlebih dulu untuk
mencegah pelepasan muatan statis yang tidak
disengaja dari baterai kartu memori SD/MMC yang

rusak. Berikutny
angkat pintu wa

Pegang telepon s
Anda, kemudia
pinggir yang be
(1). Jika dipegan
kartu akan men
Dengan hati-hat
SD/MMC di ba
sampai kartu me



Persiapan Awal

Tutup kembali wadah baterai dengan menyorong Menghidupkan telepon
an telepon, tekan agak lama
an kode PIN jika diminta (yaitu,

 Anda yang terdiri dari 4 hingga
ah dikonfigurasikan sebelumnya
pada Anda oleh operator atau
formasi selengkapnya mengenai

anan” halaman 56.

asukkan kode PIN sebanyak 3
Anda akan diblokir. Untuk
 harus minta kode PUK dari

i
dayakan oleh baterai isi ulang.
terisi sebagian dan Anda akan
 apabila baterai hampir habis.

an penutup baterai sudah
pat semula pada telepon, Anda

aterai telepon. Tariklah sungkup
g menutupi konektor pengisi
ada telepon agar tidak mudah
onektor seperti ditunjukkan di
colokkan ke dalam stopkontak
-balik).
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penutup ke dalam slotnya, sampai berhenti.

Pertama kali Anda menyisipkan kartu SD/MMC ke
dalam telepon, kartu akan diformat supaya
kompatibel. Folder untuk file foto, video, audio Anda
dan lainnya akan dibuat secara otomatis. Jika pada
kartu sudah ada data sebelumnya, data bisa hilang.
Untuk menggunakan kartu SD/MMC sebagai lokasi
penyimpanan standar untuk file data Anda, di bawah
Pengaturan telepon, setel opsi Penyimpanan Standar
ke Kartu Memori. (Untuk informasi selengkapnya
mengenai hal ini, silakan merujuk ke halaman 56.)
Akhirnya, untuk mengeluarkan kartu SD/MMC,
tekan dengan hati-hati bagian atas kartu di dalam
slotnya. Sewaktu kartu muncul, Anda dapat
mengeluarkannya dari telepon.

Untuk menghidupk
tombol ). Masukk
kode rahasia kartu SIM
8 digit). Kode ini sud
dan disampaikan ke
pengecer. Untuk in
kode PIN, lihat “Keam

Jika Anda salah mem
kali, kartu SIM 
membukanya, Anda
operator Anda.

Mengisi batera
Telepon Anda diber
Baterai baru sudah 
diingatkan oleh alarm
Setelah baterai d
dikembalikan ke tem
dapat mengisi daya b
karet pelindung yan
baterai (menempel p
hilang). Colokkan k
bawah. Kemudian, 
listrik AC (arus bolak
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langan semua pengaturan pribadi
da buat jika Anda mengeluarkan
telepon masih hidup.

kartu SIM Anda
ransfer kartu SIM dari telepon lain,
in menyalin isi buku telepon SIM
 Philips 960. Untuk melakukannya,
erikut:

r home, tekan dan pilih Kontak.

menyalin semua kontak, pilih
. Kemudian pilih Salin ke Telepon.
Salin ke telepon?" akan muncul.
L Ya untuk melanjutkan atau
k untuk membatalkan.

enyalin hanya satu entri, dari layar
an ,dan pilih Kontak. Kemudian
mpilkan kontak. Ramban dalam
ntak untuk memilih salah satu entri

an L Opsi untuk memilih Salin
ke telepon. Muncul pesan. Tekan
ntuk melanjutkan atau RTidak
embatalkan.
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Simbol baterai menunjukkan status pengisian. Sewaktu
pengisian, indikator pengisian 4-bar akan bergulir;
maksimum waktu pengisian baterai kosong yaitu 3 jam
untuk pengisi baterai standar. Apabila ke-4 bar tampak
stabil, artinya baterai sudah terisi penuh. Anda dapat
mencabut pengisi baterai. Tergantung pada jaringan
dan cara pemakaian, waktu bicara bertahan hingga 4
jam dan waktu siaga hingga 300 jam.
Pengisi baterai yang tetap terhubung ke ponsel
sewaktu baterai sudah terisi penuh, tidak akan
merusak baterai. Satu-satunya cara untuk mematikan
pengisi baterai adalah mencabutnya dari stopkontak
listrik AC (Arus bolak-balik), karena itu, gunakanlah
stopkontak listrik yang mudah dijangkau.

Anda bisa kehi
yang sudah An
baterai sewaktu 

Menyalin isi 
Jika Anda ment
tentu Anda ing
Anda ke ponsel
ikuti prosedur b

1. Dari laya

2. Untuk 
Lanjutan
Pesan "
Tekan 
RTida

3. Untuk m
home tek
pilih Ta
daftar ko
dan tek
kontak 
LYa u
untuk m



Persiapan Awal

Untuk informasi selengkapnya mengenai cara • Pesan

• Buat

• Kotak masuk

• Pertemuan

• File Saya

• Kamera

• Musik

• [Kosong]
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mengatur buku telepon Anda, silakan lihat “Kontak”
halaman 44.

Pengaturan Tombol Cepat
Anda dapat mengkonfigurasi tombol numerik 2 -
9 untuk mengakses fitur favorit Anda, cukup
dengan menekan tombolnya agak lama.
Sebagian besar tombol cepat sudah disetel sebelumnya
dan dikonfigurasi. Untuk mengecek pengaturan
tombol cepat, pilih Pintasan > Tombol cepat. Untuk
mengubah pengaturan tombol cepat, tekan tombol
numerik yang ingin Anda ubah dan tekan Opsi >
Personalisasi, kemudian pilih fitur yang akan
dikaitkan dengan tombol numerik dari daftar berikut
ini:

Tombol numerik 1 sudah dikonfigurasikan
sebelumnya sebagai nomor pos pesan suara dan tidak
dapat diubah. 

• Nomor Telepon

• Kirim teks

• Kalkulator

• Homepage

• Kalender

• Pintasan

• Kontak

• Pengenalan suara

• Panggilan Cepat
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t memilih nomor dari Kontak:

emilih kontak, Anda dapat menekan
engakses opsi berikut ini:

Untuk 

Tujukan ke Kontak dan pilih
Tampilkan kontak untuk
mengakses daftar / Akses langsung
ke daftar kontak.

Pilih kontak yang dikehendaki.

Panggil nomor/pilih Panggilan di
bawah menu Opsi /Tampilkan
rincian informasi kontak.

Mengakhiri panggilan.

Deskripsi

Tampilkan informasi kontak.

Mengirim SMS kepada kontak.

Memanggil nomor kontak.

Menghapus kontak.

Memilih nomor tampilan standar:
Ponsel, Rumah atau Kantor.
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2. Memanggil
Meskipun ponsel Philips 960 Anda menyediakan
serangkaian fungsi yang sangat berguna – pengambilan
gambar dan video, merekam suara, mengirim dan
menerima e-mail, di antaranya – namun jelas, ini adalah
ponsel yang betul-betul hebat. Bab ini menjelaskan
berbagai fitur dan opsi yang berkaitan dengan cara
melakukan panggilan dan menerima panggilan.

Melakukan panggilan
Untuk melakukan panggilan, Anda cukup
memasukkan nomor telepon dengan menggunakan
tombol angka:

Atau, Anda dapa

Apabila Anda m
LOpsi untuk mTekan Untuk 

Tombol-
tombol

Masukkan nomor telepon koresponden
Anda. Layar edit, muncul.

RHapus Tekan sekilas untuk menghapus angka
terakhir atau tekan agak lama untuk
menghapus satu baris dan kembali ke
layar home.

(/L Panggil nomornya/pilih untuk
menyimpan nomornya.

) Mengakhiri panggilan.

Tekan

,/-

+atau-

(/L/,
Opsi

)

Opsi

Tampilkan

Kirim pesan

Panggilan

Hapus

Nomor standar



Memanggil

gilan yang ditunda (tergantung
lepon antara lain:

dang dalam modus panggilan
n antara lain:

engakhiri panggilan.

ripsi

kar di antara dua panggilan.

 panggilan.

ngsungkan dua panggilan di
h modus panggilan konferensi.

ri semua panggilan.

akhiri panggilan.

sfer panggilan.

eskripsi

enunda semua panggilan.

ute panggilan.
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Menu Panggilan-masuk
Opsi di bawah menu Panggilan-masuk bervariasi
menurut status Panggilan-masuk, seperti berbicara
kepada satu orang di telepon, menunda panggilan,
atau dalam situasi panggilan konferensi.
Sewaktu Anda berbicara dengan satu orang di
telepon, opsi telepon antara lain:

Apabila ada satu pang
kepelanganan), opsi te

Bilamana telepon se
konferensi, opsi telepo

Kirim kontak Mengirim nomor kontak kepada
penerima lain melalui Inframerah
atau Bluetooth.

Salin kontak Menyalin kontak ke memori
telepon/SIM.

Pindahkan 
kontak

Menyalin kontak ke memori
telepon/SIM.

Tambah gambar Menambah gambar ke kontak.

Pilih multipel Pilih untuk menandai satu/
multipel kontak.

Opsi Deskripsi

Tunda semua 
panggilan

Menunda semua panggilan.

Redam Mute panggilan.

Sambung nomor Melakukan panggilan baru.

Mengakhiri 
panggilan

M

Opsi Desk

Tukar Bertu

Mute Mute

Panggilan 
konferensi

Mela
bawa

Akhiri semua 
panggilan

Akhi

Mengakhiri 
panggilan

Meng

Transfer 
panggilan

Tran

Opsi D

Tunda semua 
panggilan

M

Mute M
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a panggilan kedua, Anda harus
Pengalihan untuk panggilan suara
anggilan” halaman 55) dan aktifkan
t “Panggilan menunggu”, halaman

nggilan ketiga
erima panggilan ketiga sewaktu Anda
a dengan satu pemanggil dan satu
a ditunda. Anda dapat mengakhiri
ggilan sebelum dapat menjawab
a atau menyertakan pihak yang
dalam Konferensi (lihat di atas).

rbatas pada dua komunikasi yang
ung (satu panggilan aktif dan satu
).

ntuk 

enolak panggilan.

enjawab panggilan seraya menunda
anggilan pertama. 
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Melakukan panggilan kedua
Fitur ini merupakan ketergantungan kepelangganan.
Anda dapat melakukan panggilan kedua sewaktu
panggilan aktif sedang berlangsung atau selama
panggilan ditunda.

Menjawab panggilan kedua
Apabila Anda menerima panggilan kedua, sewaktu
panggilan sudah berlangsung, telepon Anda berdering
atau bergetar dan layar menampilkan informasi
mengenai pemanggil. Kemudian Anda dapat:

Untuk menerim
melumpuhkan 
(lihat “Alihan p
Menunggu (liha
53).

Menjawab pa
Anda dapat men
sedang berbicar
panggilan lainny
salah satu pan
panggilan ketig
memanggil ke 
Layanan ini te
sedang berlangs
panggilan tunda

Sambung nomor Melakukan panggilan baru.

Mengakhiri 
panggilan

Mengakhiri panggilan.

Pisah Memisahkan panggilan dari
modus konferensi.

Tekan Untuk 

Tombol-
tombol

Masukkan nomor telepon yang
ingin Anda panggil.

( Panggil nomor sewaktu sudah
melangsungkan panggilan telepon.
Tindakan ini secara otomatis
menempatkan panggilan pertama
ditunda.

Tekan U

)/R 
Tolak 

M

(/L
Terima 
Opsi

M
p



Entri Teks

Anda dapat memilih modus entri teks di sini dengan
an menekan LPilih atau tekan

nda dapat memilih bahasa T9.
nda dapat membuat pilihan

gak lama tombol * untuk
mematikan T9 dan tekan sekilas
ergantian di antara sejumlah opsi
Abc, abc, dan 123).

T9 

n Teks Prediktif T9 adalah
edit cerdas ponsel untuk

kkan teks. Dengan fitur ini
apat memasukkan teks lebih
ngan memperkirakan kata yang
 berdasarkan tombol yang Anda

asukkan kata "home"
memahami ini adalah melalui
ntoh. Untuk memasukkan kata
bagai berikut:

Phil960_GB_v2.book  Page 14  Friday, November 25, 2005  3:31 PM
14

3. Entri Teks
Teks dapat dimasukkan dalam layar edit dengan dua
cara yang berbeda: dengan menggunakan Masukan
Teks Prediktif T9. Teknik untuk menggunakan
kedua metode ini, dibahas di bawah.
Dalam dua metode masukan teks ini, Anda juga dapat
memilih cara Anda memasukkan teks. Opsi yang tersedia:

Sewaktu dalam layar edit teks (contohnya menu
utama > Pesan > Buat > SMS/MMS/E-mail), ikon yang
ada di sudut kiri atas menunjukkan modus yang
sekarang aktif. Semua entri teks menyertakan
kemungkinan berikut ini:

meramban ke opsi d
agak lama # agar A
Sebagai gantinya, A
dengan menekan a
menghidupkan atau 
tombol * untuk b
masukan teks (ABC, 

Masukan teks 

Apa ini?
Masuka
modus 
memasu
Anda d
cepat de

ingin Anda masukkan
tekan.

Contoh: cara mem
Cara terbaik untuk 
penggunaan suatu co
“home”, lanjutkan se

Abc Huruf awal dari kata pertama dalam kalimat,
adalah huruf besar, selanjutnya dalam huruf
kecil. Jika Anda menyisipkan tanda titik,
kata pertama dari kalimat baru akan dalam
huruf besar.

ABC Semua huruf besar.

abc Semua huruf kecil.

123 Numerik (T9 tidak berlaku).

• T9 Abc • ABC • 123
• T9 ABC • Abc
• T9 abc • abc

Tegic Euro. Pat. 
App. 0842463
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eramban daftar kata kandidat.
emilih fitur dari menu Opsi.

ntuk memasukkan kata (tanpa
dahnya).

enghapus entri (spasi mundur).

engakhiri jendela edit, baik Anda
nyimpan pesan atau belum.

kilas untuk menampilkan tabel
ca dan simbol yang dapat Anda
dengan menggunakan tombol

ak lama untuk memilih bahasa

ekilas untuk berpindah dari
e huruf kecil, huruf besar, angka
dus dasar T9.

ak lama untuk berpindah dari T9
 dasar.
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Bagaimana menggunakannya?
Abjad dan simbol dilambangkan oleh setiap tombol
sebagai berikut:

Tekan Untuk 

46
63

Menampilkan kata yang memuat
huruf "home." Layar menunjukkan
Good, kata pertama dalam daftar
kata yang memungkinkan.

LBerikutnya Gulir ke Home.

,atau> Masukkan/konfirmasi kata Home.

0 Sisipkan spasi.

1 • Tekan sekilas untuk memasukkan simbol.
• Tekan agak lama untuk memasukkan angka.

2 - 
9

• Tekan sekilas untuk memasukkan huruf.
• Tekan agak lama untuk memasukkan angka.

0 • Tekan sekilas untuk memasukkan spasi.
• Tekan agak lama untuk memasukkan

angka nol.
• Sewaktu kata T9 disorot pada layar,

tekanan sekilas akan menyisipkan kata
yang diikuti oleh spasi.

L • Untuk m
• Untuk m

> • Hanya u
spasi sesu

R • Untuk m

) • Untuk m
sudah me

# • Tekan se
tanda ba
ramban 
navigasi.

• Tekan ag
T9.

* • Tekan s
standar, k
dalam mo

• Tekan ag
ke modus



Entri Teks

Bagaimana cara menambahkan kata? Contoh: cara memasukkan kata "home"

bol dilokasikan pada setiap tombol
an dalam tabel di bawah ini:

tuk 
ncapai huruf “H”
ncapai huruf “O”
ncapai huruf “M”
ncapai huruf “E”

Tekan 
agak lama

1 1

B C Ä 2

 F É 3

4

5

M N O Ö Ñ 6

 R S 7

 V Ü 8

 W X Y Z Æ Ø Å 9

0
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Jika Anda tidak dapat menemukan kata yang dicari
dalam kamus T9, Anda dapat menambah isi kamus
dengan memasukkan entri Anda sendiri:

Masukan teks dasar
Jika Anda ingin mengakses masukan teks dasar, tekan
agak lama * untuk mematikan T9. Cara ini
memerlukan penekanan tombol lebih dari satu kali
untuk mencapai karakter yang diinginkan.
Dengan mengambil lagi kata “home" sebagai contoh,
perhatikan, bahwa huruf "h" adalah huruf kedua pada
tombol 4, jadi Anda harus menekan tombol itu
dua kali untuk memasukkan huruf "h". Contoh di
bawah akan menjelaskan secara lebih terperinci.

Huruf, angka dan sim
seperti yang ditunjukk

Tekan Untuk 

LOpsi Membuka menu Opsi dan
menavigasi ke Eja kata.

LPilih Memasukkan kata dalam jendela
yang muncul dengan menggunakan
masukan teks dasar (diuraikan di
bawah).

LSimpan Menambahkan kata ke layar edit
teks dan kamus T9.

Tekan Un

44 Me

666 Me

6 Me

33 Me

Tekan sekilas

1 . , - ? ! ’ @ : ; / 

2 a b c 2 à ä ç A 

3 d e f 3 é è D E

4 g h i 4 ì G H I

5 j k l 5 J K L

6 m n o 6 ö ñ ò 

7 p q r s 7 β P Q

8 t u v 8 ü ù T U

9 w x y z 9 æ ø å

0 spasi



Hiburan 17

4. Hiburan

Bagian ini menguraikan tentang berbagai game dan
alat bantu tambahan yang diinstal pada ponsel Anda.

Beberapa fitur yang diuraikan di sini bergantung
pada konfigurasi ponsel, negara tempat Anda
membelinya dan/atau penyedia layanan Anda.

Game

Game standar
Menu ini menampilkan beberapa game yang sudah
diinstal sebelumnya dalam ponsel Anda. Untuk mulai
memainkan game:

Game Java
Ponsel Anda menampilkan Java, sehingga Anda dapat
menjalankan aplikasi selaras-Java, seperti game yang
di-download pada jaringan. Dengan menggunakan
menu ini Anda dapat membuat sejumlah folder untuk
mengatur game yang sudah Anda download dari
jaringan melalui WAP.

Komposer melodi
Dengan fitur ini Anda dapat membuat bunyi pribadi:

Modus demo
Menu ini menampilkan klip video untuk
menggambarkan fitur multimedia ponsel Anda. Menu ini
tersedia meskipun Anda belum menyisipkan kartu SIM.

Tekan Untuk 

LPilih Menu utama > Hiburan > Game > Game
standar

LPilih Membuka daftar game

LPilih Memilih game

LOpsi Memilih Game baru dari menu opsi

LPilih Mulai memainkan game

Tekan Untuk 

LPilih Menu utama > Hiburan > Komposer
melodi. Dan tujukan ke file suara
yang dikehendaki.

LOpsi Membuka menu opsi.

LPilih Tujukan ke Edit dan mulai mengedit
musik Anda.

LOpsi Putar atau Simpan musik. Anda dapat
memilih opsi ini untuk
menyesuaikan Tempo dan Alat musik.
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Browser

tung pada penyedia layanan dan
. Harap menghubungi penyedia
 mendapatkan informasi yang
mengisi kolom-kolom yang

 WAP
 menghubung ke jaringan WAP,
saikan dua langkah berikut ini

rowser
lah situs WAP yang dihubungi
default. Ponsel Anda mungkin
asikan sebelumnya untuk
s WAP penyedia layanan Anda.
uk mengetahui tentang cara

nda.

rasi sambungan jaringan ponsel
k informasi mengenai cara
rasi akses jaringan, lihat
 di bawah.

rasi pengaturan pesan push WAP
 informasi selengkapnya, lihat
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5. Browser

Sejumlah item dalam menu Browser tergantung pada
jenis layanan yang Anda sudah berlangganan ke dan/
atau penyedia layanan yang Anda gunakan. Secara
konsekuen, beberapa menu yang diuraikan di bawah,
mungkin tidak tersedia. Jika telepon Anda sudah
dikonfigurasikan sebelumnya, Anda tidak perlu
mengubah pengaturan yang diuraikan di bagian ini.
Sejumlah layanan yang disediakan mungkin harus
dilakukan dengan panggilan telepon atau pengiriman
SMS yang akan dikenakan biaya. Hubungi operator
jaringan Anda untuk mendapatkan rincian
selengkapnya.

WAP
Ponsel Anda berkemampuan WAP. Dengan WAP
(Wireless Application Protocol), Anda dapat
menghubungkan jaringan WAP dan meramban situs
web khusus untuk men-download foto, wallpaper dan
nada dering, dsb.

Akses ke WAP tergan
kepelangganan Anda
layanan Anda untuk
diperlukan untuk 
diuraikan di sini. 

Mengkonfigurasi
Sebelum Anda dapat
Anda harus menyele
terlebih dulu:

Memulaikan b
Homepage Anda ada
ponsel Anda secara 
sudah dikonfigur
menghubung ke situ
Lihat “Profil” unt
menyetel homepage A

1. Mengkonfigu
Anda. Untu
mengkonfigu
“Pengaturan”

2. Mengkonfigu
Anda. Untuk
“Profil”.
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mark

Pilih untuk menambah Folder Baru
atau Bookmark Baru.

Tujukan ke layar edit dan masukkan
informasi seperti Judul dan Alamat
untuk Bookmark Baru atau Judul
untuk Folder Baru.

ntuk 

enu utama > Browser > Bookmark

avigasikan ke folder yang
ikehendaki

ejumlah Opsi di bawah folder
ookmark, antara lain:
Edit
Folder baru
Bookmark baru
Hapus
Hapus semua
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Untuk menghubung ke homepage Anda, cukup pilih
Homepage.

Anda juga dapat menyetel homepage, langsung pada
browser WAP Anda. Jika Anda melakukannya,
homepage pada browser yang akan berlaku dan
halaman inilah yang akan Anda lihat apabila Anda
memilih Mulaikan Browser dalam menu Browser. 

Apabila Anda terhubung ke situs WAP, tekan salah
satu, L atau R untuk mengakses berbagai fitur
yang tersedia pada halaman web.

Bookmark
Dengan menu ini Anda dapat mengatur daftar situs
WAP favorit Anda, sama seperti yang bisa Anda
lakukan dalam menu "Favorit" atau "Bookmark"
pada browser Internet. Dengan cara ini, Anda tidak
perlu memasukkan alamat situs tersebut bilamana
Anda ingin mengunjunginya.

Untuk menambah bookmark/folder baru:

Opsi folder Book

Tekan Untuk 

LPilih Menu utama > Browser > Bookmark

LOpsi Menuju ke menu opsi.

+atau-

LPilih

Tekan U

LPilih M

+atau- N
d

LOpsi S
b
•
•
•
•
•



Browser

Opsi Bookmark

AP

kan ke parameter WAP dan edit
nnya. 

ripsi

k memberi nama pada profil
sekarang

k memasukkan alamat IP
an WAP Anda

k memasukkan nomor port IP
an WAP Anda. Ini biasanya
r port 9201.

k memasukkan alamat situs
 yang akan menghubungkan
 secara langsung apabila
ukan sambungan dengan
gunakan profil terkait.

ila Anda sudah mencapai batas
 tidak aktif (dalam detik),
l Anda akan secara otomatis
tup sambungan WAP.
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Pengaturan
Dengan fitur ini Anda dapat menyesuaikan
pengaturan cara Anda menghubung ke layanan WAP
Anda. Anda dapat membuat sejumlah profil dengan
pengaturan yang berbeda-beda.

Mengedit parameter W
Tekan Untuk 

LPilih Menu utama > Browser > Bookmark

+atau- Navigasikan ke Bookmark yang
dikehendaki

LOpsi Sejumlah Opsi di bawah
Bookmark, antara lain:
• Edit
• Pindahkan
• Folder Baru
• Bookmark Baru
• Hapus
• Hapus semua

Tekan Untuk 

LPilih Menu utama > Browser > Pengaturan
> Profil WAP

ROpsi Tuju
rincia

Opsi Desk

Nama Untu
yang 

Alamat IP Untu
layan

Port Untu
layan
nomo

Homepage Untu
WAP
Anda
melak
meng

Waktu 
tinggalan

Apab
waktu
ponse
menu
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berisi tautan URL untuk akses cepat
 yang bersangkutan: satu kali klik

P Push akan menghubung ke situs
eramban atau men-download file
alam telepon Anda.

eskripsi

enghidupkan layanan siaran pesan
ntuk semua pesan.

ematikan layanan siaran pesan
ntuk semua pesan.

enentukan area tertentu dengan
enambahkan kode areanya.
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Pengaturan WAP push
WAP Push adalah layanan untuk pengiriman isi yang
asinkron ke perangkat ponsel. Gunakan menu ini
untuk menghidupkan atau mematikan penerimaan
siaran pesan pada jaringan dan/atau dari penyedia
layanan Anda. Atau, Anda dapat menentukan untuk
memperbolehkan pusat SMS dari area tertentu untuk
mengirim pesan kepada Anda. Dari menu utama >
Brower > Pengaturan > Pesan push.

Opsi pesan Push

Pesan push bisa 
ke layanan WAP
pada pesan WA
WAP untuk m
multimedia ke d

Sambungan Untuk bergantian di antara cara
yang berbeda untuk menghubung ke
layanan WAP: Otomatis, CSD atau
GPRS. Jika jaringan GPRS tidak
tersedia sewaktu melakukan
sambungan, akan ada pesan yang
menanyakan Anda, apakah Anda
mau melangsungkan sambungan
CSD sebagai gantinya.

CSD 
profil

Bergantian di antara profil CSD
yang berbeda, yang sudah Anda
tentukan dalam Konektivitas.

GPRS 
profil

Bergantian di antara profil GPRS
yang berbeda, yang sudah Anda
tentukan dalam Konektivitas.

Opsi D

Selalu 
terima

M
u

Jangan 
terima

M
u

Hanya dari 
alamat

M
m



Musik

Daftar putar
da dapat mengedit daftar lagu
mengedit daftar putar:

artu SD/MMC

enggunakan kartu SD/MMC,
MMC baru ke dalam ponsel
 mengawali operasinya dan
erikut ini secara otomatis: 960 >
eo, Lainnya). Setelah itu, Anda

usik ke dalam direktori Musik
ui komputer dan alat pembaca
 file gambar dan video sama
usik.

 

 utama > Musik > Daftar putar >
ar putar baru>

ke daftar putar yang
ndaki. Membuka menu opsi
 Buka, Putar, Hapus, Ubah nama
 putar atau ambil lagi informasi
 Bantuan.

Phil960_GB_v2.book  Page 22  Friday, November 25, 2005  3:31 PM
22

6. Musik

Dengan fitur ini Anda dapat men-download musik
dari jaringan, menyimpan file suara, mengedit daftar
putar dan memutar musik. Telepon ini mendukung
format MP3 dan AAC.

Trek
Dengan fitur ini Anda dapat memutar musik yang di-
download dari Memori telepon atau Kartu memori.
Contohnya, untuk memutar trek dari kartu SD/
MMC yand disisipkan, pilih opsi Trek kemudian
lanjut ke layar berikutnya dan pilih Kartu memori.
Dari trek yang terdaftar, pilih file musik yang ingin
Anda putar kemudian tekan ,.

Yang terakhir diputar
Fitur ini menyediakan daftar lagu yang sudah Anda
putar sebelumnya. Daftar lagu disusun secara
kronologis.

Dengan fitur ini An
favorit Anda. Untuk 

Manajemen K

Catatan: Sebelum m
sisipkan kartu SD/
Philips 960 untuk
membuat direktori b
Musik (Gambar, Vid
dapat menyalin file m
kartu memori melal
kartu. Proses untuk
seperti proses untuk m

Tekan Untuk

LPilih Menu
<Daft

+/-
LPilih

Gulir 
dikehe
untuk
daftar
dalam
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Untuk mengatur koleksi musik kartu SD/MMC
Anda, sewaktu Anda memilik Trek dari Kartu
memori, tekan tombol Opsi. Sewaktu dalam menu
Opsi:

Tekan Untuk 

Putar Memutar trek yang dipilih.

Modus 
putar

Menyetel opsi putar untuk trek yang
dipilih. Opsinya yaitu: Mati, Ulangi,
Acak, Acak dan Ulangi.

Tambah ke 
daftar putar

Menambahkan trek yang dipilih ke
daftar putar yang sudah ada
sebelumnya atau yang baru. Untuk
membuat daftar putar baru, pilih
opsi <Daftar putar baru> dari sub-
menu.

Rincian Menampilkan informasi file untuk
trek yang dipilih.

Hapus Menghapus trek yang dipilih dari
kartu SD/MMC. Tindakn ini tidak
dapat dibatalkan.



Kamera

, tekan tombol power agak lama
 tindakan yang sekarang dan
siaga. Setelah bidikan gambar
video tersedia dalam File Saya >
t “File Saya” halaman 40 untuk
ngkapnya.

m in/out (apabila kamera
ng aktif)

laku zoom tergantung pada
aturan resolusi kamera.
akin rendah resolusinya,
kin tinggi faktor zoom.

antian di antara modus kamera
 video.

yesuaikan kecerahan (apabila
era sedang aktif)

gambil foto, yang akan
pan setelah dibidik

buka menu opsi 
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7. Kamera

Ponsel Anda dilengkapi dengan kamera digital yang
meleluasakan Anda untuk memotret (hingga 2
megapiksel), merekam video pendek, menyimpan
potret dalam telepon Anda, menggunakannya sebagai
wallpaper atau mengirimkannya kepada teman Anda.

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

Modus kamera
Lihat tabel di bawah mengenai cara mengoperasikan
kamera yang umum.

Dalam menu apapun
untuk membatalkan
kembali ke modus 
disimpan, gambar / 
Gambar / Video. Liha
rincian informasi sele

Tekan Untuk 

,atau 
tombol 
samping 
Kamera

Dari menu utama > Kamera atau
Meluncurkan modus kamera secara
langsung.

Tombol 
samping 
+ dan -

Zoo
seda

Peri
peng
Sem
sema

</> Berg
atau

+/- Men
kam

,atau 
tombol 
samping 
Kamera

Men
disim

LOpsi
atau,

Mem
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engaktifkan kamera, cukup tekan
ambil gambar. Gambar disimpan
Setelah gambar disimpan, Anda
enekan LOpsi untuk mengakses

lih opsi ini untuk menambah efek
rna khusus ke gambar.

ntuk menambahkan bingkai ke
mbar. Opsi ini hanya tersedia untuk
mbar dengan resolusi yang lebih
dah.

engedit rincian informasi lebih
jut:
ama standar: Memasukkan nama

tandar untuk gambar.
etel ulang pengaturan:
engembalikan nilai standar.

nti Kerlip: Pilih antara 50Hz atau
0Hz.

eskripsi

ntuk mengirim gambar Via psn
ultimedia, Via Bluetooth, Via infra
erah atau Via e-mail.
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Menu opsi kamera
Apabila modus kamera diaktifkan dan sebelum
mengambil gambar, Anda dapat mengubah sejumlah
pengaturan dengan menekan LOpsi.

Setelah Anda m
,untuk meng
secara otomatis. 
kemudian dapat m
daftar berikut:

Opsi Deskripsi

Layar 
pratinjau

Pilih opsi ini untuk melihat tampilan
pada layar Penuh/Besar/Layar kecil.

Resolusi
gambar

Menyesuaikan enam ukuran gambar:
160X120, 320X240, 640X480,
800X600, 1280X1024 dan
1600X1200.

Mutu 
Gambar

Memilih di antara tiga kualitas
gambar: Super halus, Halus dan
Normal.

Tampilkan
gambar

Pilih opsi ini untuk menampilkan
gambar yang sudah diambil.

Lampu 
kilat

Untuk mengaktifkan atau
melumpuhkan modus lampu kilat.

Modus Tiga pilihan modus: Modus malam,
Self-timer dan Multi-bidik.

Multi-bidik hanya tersedia apabila
resolusi foto 800X600 atau lebih
rendah.

Efek Pi
wa

Bingkai U
ga
ga
ren

Lanjutan M
lan
• N

s
• S

M
• A

6

Opsi D

Kirim U
m
m



Kamera

Bagaimana cara merekam Video?

k 

 menu utama > Kamera atau
urkan Kamera secara langsung.

k menggulir telepon dari
us kamera ke modus video.
p diperhatikan, bahwa ikon
 layar kiri atas menunjukkan
us yang Anda pilih. 

i merekam video.

yesuaikan kecerahan (sewaktu
 modus rekaman)

esar/perkecil (sewaktu dalam
us rekaman)

ghentikan rekaman dan
impan video setelah dibidik

buka menu opsi 
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Apabila album foto sudah penuh, akan muncul pesan
peringatan. 

Modus Video
Dengan opsi ini Anda dapat merekam video pendek,
yang kemudian dapat diputar, disimpan dalam
telepon atau dalam kartu memori (SD/MMC) yang
disisipkan, atau mengirimkannya ke seseorang via
MMS atau e-mail.
Harap diperhatikan, bahwa memori internal telepon
dapat menyimpan kira-kira 350k video. Sewaktu
merekam ke kartu SD/MMC, jumlah video yang
dapat disimpan, tergantung pada ukuran kartu SD/
MMC tersebut.

Ambil 
gambar baru

Kembali ke layar jendela pembidik.

Sebagai ID 
kontak

Untuk menetapkan sebagai gambar
tampilan apabila ada panggilan
masuk.

Sebagai 
wallpaper

Untuk menetapkan gambar sebagai
wallpaper ke Layar Penuh atau
Semuat Layar.

Hapus Menghapus gambar.

Tekan Untu

LPilih atau 
tombol 
samping 
Kamera

Dari
Lunc

<atau> Untu
mod
Hara
pada
mod

, Mula

+/- Men
dalam

Tombol 
samping 
Kamera + / -

Perb
mod

LStop Men
meny

LOpsi Mem
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engaktifkan modus video, cukup
 memulai rekaman. Tekan L Stop

ntikan rekaman dan menyimpan
le disimpan, Anda kemudian dapat
psi untuk mengakses daftar berikut:
o

video sudah penuh, akan muncul
.

engedit rincian informasi lebih lanjut:
Nama standar: Memasukkan nama
standar untuk video.
Setel ulang pengaturan:
Mengembalikan ke pengaturan
pabrik.

eskripsi

emutar video yang baru saja Anda
ekam.

engirim file video.

embali ke modus video untuk
erekam video baru.

apus klip video.
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Menu opsi Video
Apabila modus kamera diaktifkan dan sebelum
mengambil gambar, Anda dapat mengubah sejumlah
pengaturan dengan menekan L opsi.

Setelah Anda m
tekan ,untuk
untuk menghe
video. Setelah fi
menekan L O
Opsi menu Vide

Apabila album 
pesan peringatan

Opsi Deskripsi

Layar
pratinjau

Pilih opsi ini untuk melihat tampilan
pada layar Penuh/Besar/Layar kecil.

Panjang 
video

Memilih dari Panjang MMS atau
Panjang maksimum.

Resolusi
video

Memilih ukuran video: 352x288 atau
176x144

Kualitas
Video

Memilih kualitas gambar: Halus dan
Normal.

Tampilkan
video

Pilih opsi ini untuk menampilkan
rekaman video.

Lampu kilat Pilih opsi ini untuk menyalakan/
memadamkan lampu kilat. 

Efek Memilih efek warna.

Lanjutan M
•

•

Opsi D

Putar M
r

Kirim M

Rekam 
video baru

K
m

Hapus H



Pesan

engedit SMS, tekan LOpsi untuk
umlah fitur berikut ini:

ari layar home, pilih >

emasukkan teks untuk SMS Anda.

emilih karakter/ kata yang
ikehendaki
tau

enghapus kata/karakter.

eskripsi

ilih Kontak untuk mengirim SMS
epada penerima yang tercantum
alam buku telepon Anda. Atau pilih
omor telepon untuk memasukkan
omor lainnya dengan menggunakan
mbol.

enyisipkan simbol ke teks Anda.
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8. Pesan

Bab ini menyampaikan sejumlah fitur pembuatan
pesan yang berbeda dari Ponsel Philips 960 Anda.
Akses ke beberapa fitur ini akan bergantung pada
kepelangganan Anda. Silakan menghubungi penyedia
layanan Anda untuk mendapatkan rincian mengenai
kepelangganan Anda.

SMS
Dengan menu ini Anda dapat mengirim dan
menerima pesan teks pendek melalui SMS (Short
Message Service). SMS dapat menyertakan suara,
gambar dan/animasi yang sederhana.

Membuat SMS baru

Sewaktu Anda m
mendapatkan sej

Tekan Untuk 

LPilih 
atau

Dari menu utama, pilih Pesan > Buat
> SMS atau

>
(Buat)

D

Tombol-
tombol

M

L
Berikutnya 
atau
RHapus

M
d
a
M

Opsi D

Lanjutkan P
k
d
N
n
to

Tambah 
simbol

M
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enambahkan kata baru ke kamus
9.

ntuk memilih antara T9 Otomatis
tau Inggris.

ntuk menghidupkan atau
ematikan kamus T9.

ntuk menyimpan SMS sebagai draf.

engan menu ini Anda dapat
emformat teks pesan Anda. Harap

icatat, bahwa pemformatan yang
erlaku di sini hanya dapat dilihat
leh peserta jika ponselnya juga
endukung pemformatan teks. 

psi ini harus disetel sebelum
emasukkan teks Anda:
Corak font: memilih antara Garis
bawah dan Coret.
Warna font: memilih antara Warna
latar depan dan Warna latar
belakang.
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Sisipkan
objek

Anda dapat menyisipkan daftar item
ke teks Anda:
• Suara: Menyisipkan bunyi suara

yang sudah ditentukan sebelumnya.
• Animasi: Menyisipkan animasi yang

sudah ditentukan sebelumnya.
• Animasi saya: Menyisipkan animasi

yang sudah Anda download.
• Gambar saya: Menyisipkan gambar

yang sudah Anda download atau
ambil.

• Suara saya: Menyisipkan file suara
yang sudah Anda download.

• Template teks: Untuk
menambahkan teks yang
ditentukan sebelumnya ke SMS
Anda. Untuk informasi
selengkapnya, lihat "Template" di
bawah.

• Nomor kontak: Untuk
menyisipkan nomor telepon dari
buku telepon Anda ke dalam
pesan.

• Bookmark: Menyisipkan
bookmark WAP.

Eja kata M
T

Bahasa T9 U
a

Kamus T9 U
m

Simpan 
sebagai 
draf

U

Format teks D
m
d
b
o
m

O
m
•

•



Pesan

mkan semua SMS yang sudah
pan. Opsi yang tersedia yaitu
 Hapus, Hapus semua, Rincian,
tipel.

mkan semua SMS yang sudah
elum dikirim. Opsi yang tersedia
an, Edit, Hapus, Hapus semua,
pel.

hapus pesan.

hapus semua pesan di dalam
 masuk.

aca rincian pesan seperti
al, Waktu pengiriman, Dari dan
pesan.

eluarkan nomor telepon
im dan langsung melakukan
ilan.

satu atau semua pesan yang
da.
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Gambar dan suara yang dilindungi hak cipta tidak
dapat dikirim dalam pesan.

Kotak masuk
Menu ini mencantumkan semua pesan SMS yang
sudah Anda terima. Untuk menampilkan pesan SMS:

Opsi kotak masuk antara lain:
Outbox 
Menu ini mencantu
Anda kirim dan sim
Tampilkan, Teruskan,
Telepon dan Pilih mul

Draft
Menu ini mencantu
Anda simpan tetapi b
yaitu, Kirim, Tampilk
Rincian dan Pilih multi

Tekan Untuk 

LPilih Dari menu utama > Pesan > Kotak masuk

+atau
-

Sorot pesan yang ingin Anda tampilkan. 

LOpsi Pilih Tampilkan untuk membaca isi
pesan.

Opsi Deskripsi

Tampilkan Menampilkan isi pesan dan informasi
pengirim.

Edit Mengedit pesan yang diterima.

Membalas Membalas SMS kepada pengirim.

Teruskan Meneruskan pengiriman pesan
kepada penerima lain. Anda dapat
mencari nomornya dari buku telepon
atau masukkan nomor baru dengan
tombol numerik.

Hapus Meng

Hapus 
semua

Meng
Kotak

Rincian Memb
Tangg
Pusat 

Telepon 
balik

Meng
pengir
pangg

Pilih
multipel

Sorot 
bertan
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 GPRS merupakan ketergantungan-

ini Anda dapat mengirim dan
n MMS (Multimedia Message

 MMS dapat menyertakan teks,
a. MMS dapat terdiri dari satu atau
pakah Anda mengirimnya ke alamat
P yang lain, MMS diputar dalam

ikan, bahwa jika Anda mengirim
l yang lain, telepon penerima harus
g MMS agar dapat menerima pesan

ilih opsi ini untuk menghidupkan/
ematikan fitur: Mengirim SMS via
PRS.

enghidupkan/mematikan fitur
alas langsung.

engklasifikasikan kelas pesan dari
elas 0 - 3.

Phil960_GB_v2.book  Page 31  Friday, November 25, 2005  3:31 PM
Pesan

Pengaturan > Pesan teks
Dengan menu ini Anda dapat menyetel pengaturan
yang berbeda untuk dua profil SMS. Pilih salah satu
profil yang tersedia dan pilih Aktifkan untuk
memberlakukan profil SMS atau pilih Personalisasi
untuk mengubah opsi berikut ini:

Akses ke jaringan
kepelangganan.

MMS
Dengan menu 
menerima pesa
Service). Pesan
gambar dan suar
beberapa slide. A
e-mail atau ke H
tayangan slide.
Harap diperhat
MMS ke ponse
juga mendukun
Anda.

Opsi Deskripsi

Pusat 
pesan

Mengedit nomor pusat pesan Anda.

Protokol Memilih dari Teks standar, Faks,
X.400, Paging, ERMES dan E-mail.

Masa
berlaku

Fitur ini merupakan ketergantungan
kepelangganan. Untuk memilih
berapa lama pesan Anda disimpan di
pusat SMS. Ini berguna apabila
penerima tidak terhubung ke jaringan
(dan tidak dapat segera menerima
pesan Anda). Pilih dari 1 jam, 12 jam,
1 hari, 1 minggu dan Maksimum.

Laporan
pengiriman

Fitur ini merupakan ketergantungan
kepelangganan. Anda bisa memilih,
apakah mau menerima laporan
pengiriman.

SMS via 
GPRS

P
m
G

Balas 
langsung

M
b

Kelas 
pesan

M
K



Pesan

Membuat MMS Baru

elampirkan file video ke MMS
ile gambar dan begitu pula
a tidak dapat melampirkan file
g sudah ada memo suara dan
a.

oran baca: Menghidupkan/
matikan penerimaan

beritahuan laporan baca.
ktu kedaluwarsa: Memilih opsi
i 1 jam, 3 jam, 6 jam, 12 jam,
ari, 1 minggu dan Maksimum.
ktu penyampaian: Memilih
ara opsi Segera dan Besok.

yang disisipkan antara lain,
ar, Video, Suara dan Halaman.

isipkan objek seperti yang
t oleh Kamera digital, Kamera

dan Perekam suara.

 melampirkan Kartu nama atau
jian dengan MMS.

 pratinjau pesan atau halaman
 yang sekarang aktif.
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Agar dapat membuat pesan MMS baru, tekan L
Opsi untuk menampilkan sejumlah fitur berikut ini:

Anda tidak dapat m
yang sudah ada f
sebaliknya. Anda jug
suara ke MMS yan
begitu pula sebalikny

Tekan Untuk 

LPilih Dari menu utama, pilih Pesan > Buat >
Pesan multimedia.

LOpsi Membuka menu opsi. 

Opsi Deskripsi

Lanjutkan Memasukkan rincian untuk MMS:
• Ke: Masukkan nomor penerima.
• Subyek: Masukkan subyek pesan.
• Cc: Mengirim tembusan ke penerima

lain.
• Bcc: Mengirim tembusan tak kentara

ke penerima lain.
• Visibilitas pengirim: Menghidupkan/

mematikan Visibilitas pengirim.
• Prioritas: Memilih opsi dari Rendah,

Normal dan Tinggi.
• Laporan pengiriman: Menghidupkan/

mematikan penerimaan laporan
pengiriman.

• Lap
me
pem

• Wa
dar
1 h

• Wa
ant

Sisipkan
objek

Item 
Gamb

Sisipkan 
yang baru

Meny
Dibua
video 

Lampiran Untuk
Perjan

Pratinjau 
pesan

Untuk
pesan
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antumkan semua MMS yang sudah
i yang tersedia antara lain Tampilkan,
, Hapus semua, Rincian, Telepon dan

antumkan semua MMS yang sudah
api belum dikirim. Opsi yang tersedia

, Tampilkan, Edit, Hapus, Hapus
an Pilih multipel.
an multimedia
ini Anda dapat mengkonfigurasi
960 Anda untuk mengirim dan
 MMS. Telepon Anda mungkin

rasikan sebelumnya untuk langsung
agai layanan yang ditawarkan. Jika
urasikan, hubungi operator Anda
kan informasi yang diuraikan dalam
a baca sekarang.

Phil960_GB_v2.book  Page 33  Friday, November 25, 2005  3:31 PM
Pesan

Harap diperhatikan, bahwa gambar dan suara yang
sudah ditentukan sebelumnya dan dilindungi hak
cipta tidak dapat dikirim. Oleh karena itu, gambar
dan suara yang dimaksud tidak akan muncul dalam
daftar yang akan Anda pilih.
Jika pesan “Memori penuh” muncul, sewaktu
membuat atau menerima MMS, Anda harus
menghapus sejumlah pesan lama (mis. template,
draft, pesan yang sudah diterima, dll).

Kotak masuk
Menu ini mencantumkan semua pesan MMS yang
sudah Anda terima. Setelah Anda membaca MMS,
tekan L Opsi untuk mengakses Tampilkan, Edit,
Balasan, Teruskan, Hapus, Hapus semua, Rincian,
Telepon balik dan Pilih multipel.

Outbox
Menu ini menc
Anda kirim. Ops
Teruskan, Hapus
Pilih multipel.

Draft
Menu ini menc
Anda simpan tet
antara lain Kirim
semua, Rincian d
Pengaturan > Pes
Dengan menu 
Ponsel Philips 
menerima pesan
sudah dikonfigu
mengakses berb
belum dikonfig
untuk mendapat
bagian yang And

Timing Untuk menyetel Durasi slide.

Daftar 
halaman

Untuk menampilkan daftar
halaman.

Simpan Untuk menyimpan MMS ke Draf.



Pesan

untuk menyesuaikan sejumlah
erikut:
ilitas pengirim: menghidupkan/
atikan nomor telepon
irim.
itas: Memilih opsi dari Rendah,
mal dan Tinggi.
ran pengiriman: Opsi ini
beri tahu Anda melalui SMS

genai status pesan MMS yang
h Anda kirim (misalnya,
ah pesan itu sudah

mpaikan). Opsi ini bisa disetel
idupkan atau Matikan.
tu kedaluwarsa: Memilih opsi

 1 jam, 3 jam, 6 jam, 12 jam, 1
, 1 minggu dan Maksimum.
ambilan: Memilih dari opsi
atis, Ditunda dan Auto.

enet.
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Opsi Deskripsi

Profil Pilih server dari daftar atau tekan
LOpsi untuk Edit rincian atau tekan
,untuk meluncurkan layanan.
Rincian server untuk mengedit,
antara lain:
• Nama: Nama untuk mengenali

server.
• Alamat IP: Alamat numerik server

dalam format nnn.nnn.nnn.nnn
• Port: Nomor port pada server. Ini

biasanya nomor port 9201.
• Alamat server: URL server pesan.
• Waktu tinggalan: Lama waktu

telepon tetap terhubung ke WAP.
• Sambungan: Pilih sambungan

antara GPRS atau CSD.
• Profil CSD: Memilih pengaturan

CSD yang sudah ditentukan
sebelumnya.

• Profil GPRS: Memilih pengaturan
GPRS yang sudah ditentukan
sebelumnya.

Opsi Pilih 
opsi b
• Visib

mem
peng

• Prior
Nor

• Lapo
mem
men
suda
apak
disa
ke H

• Wak
dari
hari

• Peng
Otom
hom
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ailbox > Cek surat
i Anda dapat menghubung ke kotak
an men-download semua e-mail atau
 (sesudah itu Anda dapat memilih
 akan di-download sepenuhnya).

eskripsi

ntuk memasukkan alamat e-mail
enerima (tekan sekilas # untuk
engakses tabel simbol, termasuk

anda @).
asukkan alamat (Ke) dan Subyek.

nda juga dapat mengirim tembusan
Cc) atau tembusan tak kentara (Bcc)
ari e-mail Anda. Anda dapat juga
engirim e-mail dengan Lampiran.

enyimpan pesan dalam kotak draf
anpa mengirimkannya. Anda harus
emasukkan dulu alamat e-mail.

ntuk memulai paragraf baru.

ntuk menghapus semua masukan
ekaligus.
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Email
Ponsel Philips 960 Anda dapat mengirim dan
menerima pesan e-mail, asalkan layanan ini termasuk
dalam kepelangganan Anda. Anda harus sudah
memiliki account e-mail dan menerima pengaturan
dari penyedia layanan email Anda. Dalam sejumlah
kasus, penyedia layanan ponsel dapat juga
menyediakan layanan e-mail.

Sebelum Anda mulai menggunakan fungsi Email,
telepon akan meminta Anda untuk menetapkan
alamat Email Pengirim dalam profil Email. Untuk
mendapatkan rincian tentang cara mengkonfigurasi
account Anda, lihat “Pengaturan > E-mail”
halaman 36.

Buat > E-mail
Pilih item menu ini untuk membuat e-mail baru.
Masukkan teks dalam jendela edit yang muncul.
Setelah Anda menulis pesan, tekan LOpsi untuk
mengakses yang berikut ini:

Kotak masuk > M
Dengan menu in
pos surat Anda d
hanya judulnya
pesan mana yang

Opsi D

Tambah 
Penerima

U
p
m
t
M
A
(
d
m

Simpan M
t
m

Baris baru U

Hapus 
semua

U
s



Pesan

Kotak masuk > Kotak surat
bungan: Untuk memilih cara

pon menghubung ke jaringan:
bungkan dengan
nggunakan: GPRS pilihan,
ya CSD atau Hanya GPRS.
udian lakukan pengaturan

g sesuai dalam CSD atau
RS.
ver masuk: Untuk menetapkan
rmasi yang digunakan untuk

nerima e-mail (server POP):
ver, Port, Autentikasi, Account,
di, dan Download.
ver keluar: Untuk menetapkan
rmasi yang digunakan untuk

ngirim e-mail (server SMTP):
ver, Port, Autentikasi, Account,
di.

informasi lebih lanjut seperti
 pengguna, Alamat, dan Tanda
.
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Menu ini mencantumkan semua pesan e-mail yang
sudah Anda terima.
Outbox > Kotak surat keluar
Menu ini mencantumkan semua pesan e-mail yang
sudah Anda kirim.
Draf > Draf surat
Menu ini mencantumkan semua e-mail yang sudah
Anda simpan tetapi belum dikirim. Opsi yang tersedia
antara lain Tampilkan, Kirim, Edit, Hapus, Hapus
semua, dan Pilih multipel.
Pengaturan > E-mail
Menu ini memuat parameter yang diperlukan untuk
mengirim dan menerima e-mail. Anda harus
mengecek pada penyedia layanan mengenai
pengaturan dan ketentuan penggunaan.

Opsi Deskripsi

Server Anda dapat mengkonfigurasi hingga
lima profil untuk menghubung ke
server e-mail Anda. Tekan L Opsi
untuk memilih Aktifkan, Edit atau
Ubah nama server yang dikehendaki.
Anda dapat mengedit rincian berikut:

• Sam
tele
Hu
me
Han
Kem
yan
GP

• Ser
info
me
Ser
San

• Ser
info
me
Ser
San

Account Edit 
Nama
tangan
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n

ilih opsi ini untuk Aktifkan account
tau Edit rincian. Rinciannya antara
ain seperti berikut:
Nama account
Alamat
ID Pengguna
Sandi
Profil GPRS

ntuk 

enu utama > Pesan > Messenger >
iwayat pesan.

avigasikan ke pesan yang
ikehendaki

ampilkan pesan

eskripsi

engedit rincian account tersebut
perti yang diuraikan di atas.
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Template
Dengan fitur ini Anda dapat membuat template
untuk diedit atau dikirim nanti.

Messenger
Telepon Anda dilengkapi Layanan Pesan Instan &
Kehadiran, yang dirancang untuk mendukung
pertukaran pesan pada laju kecepatan yang
mendukung percakapan seperti mengobrol. Pesan
instan disampaikan dengan cepat kepada penerima;
atau pesan didrop dan si pengirim diberitahu
mengenai kegagalan pengiriman.

Fungsi ini merupakan ketergantungan
kepelangganan dan operator.

Login
Sebelum Anda memulai, Anda harus log in nama
Anda. Di bawah menu utama, tujukan ke Pesan >
Messenger > Login.

Riwayat pesa

Pengaturan

Tekan Untuk 

LPilih Menu utama > Pesan > Messenger >
Login. Kemudian tujukan ke account
yang dikehendaki.

LOpsi P
a
l
•
•
•
•
•

Tekan U

LPilih M
R

+atau
-

N
d

LPilih T

Opsi D

Account M
se



Pesan

n sejumlah kode yang terkait
beda, hubungi operator Anda.

i
da dapat melihat berapa banyak

pesan dalam telepon dan kartu

dapat menentukan jenis pesan
ngin Anda terima:
i menu Topik saya, pilih Entri
 untuk membuat topik favorit
a.
i Topik aktif, pilih topik yang
dalam daftar, yang dapat Anda
 atau hapus.

uk memilih bahasa yang Anda
kan untuk menerima pesan.

uk 

i menu utama, pilih Pesan >
us memori

bali ke menu sebelumnya.
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Info sel
Fitur ini merupakan ketergantungan jaringan.
Dengan menu ini, Anda dapat mengatur penerimaan
pesan siaran yang secara teratur dikirimkan kepada
semua pelanggan pada jaringan. Fitur ini memberi
Anda akses ke sejumlah opsi yang tercantum di bawah
ini.

Untuk mendapatka
dengan jenis yang ber

Status memor
Dengan menu ini An
sisa memori untuk 
SIM Anda:

Preferensi Mengedit rincian lebih lanjut seperti
Login otomatis, Tanda pesan, Tanda
dengan suara, Tanda dengan getaran,
Tanda dengan munculan dan Tanda
Info Online.

Opsi Deskripsi

Tampil
otomatis

Pilih opsi ini untuk menghidupkan/
mematikan pesan CB yang masuk.

Resepsi Pilih opsi ini untuk menghidupkan/
mematikan penerimaan pesan siaran
selular baru.

Kotak 
masuk 
pesan

Menampilkan daftar pesan CB.

Daftar 
topik

Anda 
yang i
• Dar

baru
And

• Dar
ada 
ubah

Bahasa Unt
ingin

Tekan Unt

LPilih Dar
Stat

RKembali Kem
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Pengaturan pesan
Opsi di bawah fitur ini sudah diuraikan dalam bagian
sebelumnya. Silakan merujuk ke bagian yang terkait
untuk mengetahui rinciannya.

Kotak pos suara
Dengan menu ini Anda dapat menetapkan nomor
kotak pos suara dan mendengarkan pesan suara dari
koresponden yang sudah meninggalkan pesan untuk
Anda.

 

Tekan Untuk 

LPilih Dari menu utama, pilih Pesan >
Pengaturan > Pesan suara

Tombol-
tombol

Menetapkan nomor kotak pos suara
Anda

LSimpan 
atau
RHapus

Menyimpan nomor 
atau
Membatalkan nomor



40 File Saya

9. File Saya

Dengan menu ini Anda dapat mengatur file Anda
dengan menyimpannya ke dalam folder yang berbeda.
Terlebih lagi, Anda dapat menggunakan Status
memori untuk mendapatkan informasi kapasitas
memori telepon atau kartu SD/MMC eksternal.

Mengatur file
Anda dapat memotong, menyalin dan menempelkan
file dalam File saya. Namun, telepon tidak dapat
menyalin file besar dari kartu SD/MMC ke dalam
memori internal (hingga 350kb).
Untuk memotong, menyalin atau menempelkan file
dalam File saya:

Memori telepon
Untuk melihat semua file yang disimpan dalam
memori telepon:

Kartu memori
Untuk melihat semua file yang disimpan dalam
memori eksternal:

Tekan Untuk 

LPilih Dari menu utama, pilih File saya >
Gambar atau Suara.

+atau- Gulir ke file yang dikehendaki.
ROpsi Membuka menu Opsi. 
+atau- Pilih Susun > Potong atau Salin.

+atau- Navigasikan ke Folder yang
dikehendaki.

ROpsi Membuka menu Opsi. 
+atau- Pilih Tempel di sini.

Tekan Untuk 
LPilih Dari menu utama, pilih File saya >

Status memori
+atau- Navigasikan melintasi Memori

bebas, Terpakai dan Total ukuran.

Tekan Untuk 

LPilih Dari menu utama, pilih File saya >
Kartu memori

</> Gulir di antara File Saya pada
memori telepon dan Kartu memori.

+atau- Menavigasi ke seluruh file yang
disimpan dalam kartu memori.
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enampilkan kalender dalam format
ngguan.
ngan menu ini Anda dapat
mbuat perjanjian baru. Tekan
untuk membuat peristiwa baru

ngan informasi berikut ini:
ubyek: memasukkan subyek
eristiwa.
okasi: Menentukan lokasi.
gl mulai: Memasukkan tanggal
ulai.
aktu mulai: Menentukan waktu
ulai.
gl akhir: Memasukkan tanggal
khir.
aktu akhir: Menentukan waktu

khir.
larm: Menyetel alarm ke hidup/
ati dan frekuensi alarm.

engingat: Menyetel pengingat
ntuk membunyikan tanda Saat
eristiwa, 5 mn sebelum, 15 mn
ebelum, 1 jam sebelum, 1 hari
ebelum atau Lainnya.
engulangan: Menyetel frekuensi
engulangan peristiwa.
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10. Alat bantu

Menu ini memuat sejumlah opsi yang berkaitan ke
aplikasi pribadi Anda.

Kalender
Menu ini menampilkan kalender. Tampilan bulan
adalah tampilan standar dan tanggal hari ini disorot
merah dan kotak biru. Tanggal lunar dari tanggal yang
disorot akan ditampilkan dalam warna hijau di sudut
kanan bawah layar. Anda bisa memilih tanggal yang
berbeda yang berkotak biru dengan tombol navigasi.
Kalender menyertakan sejumlah opsi berikut ini:

Opsi Deskripsi
Tampilkan 
hari

Menampilkan daftar peristiwa hari itu.
Tekan LOpsi untuk:
• Tampilkan: menampilkan rincian

peristiwa.
• Edit: Mengedit rincian peristiwa.
• Hapus: Menghapus peristiwa.
• Kirim: Memilih jenis sambungan:

Infra merah atau Bluetooth.
• Kapasitas: Menampilkan kapasitas

peristiwa.

Tampilkan 
minggu

M
mi

Pertemuan
baru

De
me
L
de
• S

p
• L
• T

m
• W

m
• T

a
• W

a
• A

m
• P

u
p
s
s

• P
p



Alat bantu

muan, Anda dapat mengatur
. Di bawah Peristiwa baru, edit
ian di atas mengenai Tampilkan
si Kalender. Atau, Anda dapat

wa yang Anda sudah susun.

nda dapat merekam tugas pada
Tambah untuk membuat tugas
si berikut ini:

lih nada alarm.

ipsi
sukkan subyek untuk entri.
lih dari opsi Tangguhkan atau
i.
ntukan prioritas entri: Tinggi,
al atau Rendah.
lih, apakah akan menyetel
l atau tidak.
tukan tanggal tenggat.
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Alarm
Dari menu Alarm, terdapat opsi berikut ini:

Perjanjian
Dengan fitur Perte
jadwal pada telepon
rincian menurut ura
Hari dalam menu op
melihat daftar peristi

Tugas
Dengan menu ini A
telepon. Tekan L 
baru dengan informa

Ke tanggal Memasukkan tanggal dan langsung
mencari tanggal pada kalender.

Lanjutan Untuk opsi lebih lanjut:
• Hapus semua: Memilih dari opsi

Semua peristiwa, Sudah satu hari dan
Sudah satu minggu.

• Pengingat: Memilih dari opsi Selalu,
Jangan dan Jika telepon hidup.

• Hari mulai: Menyetel hari mulai
dalam minggu yang bersangkutan:
MIN atau SEN.

Opsi Deskripsi
Alarm 
sederhana

Alarm sederhana hanya berdering satu
kali. Menyetel status alarm ke Hidup/
Mati. Apabila disetel ke Hidup,
tentukan waktu alarm.

Ulangi 
alarm

Dering alarm yang berulang menurut
hari yang Anda tentukan dalam
seminggu. Contohnya, jika Anda
memilih hari Minggu dan Senin, jam
alarm berdering setiap hari Minggu
dan Senin. 

Nada 
alarm

Memi

Opsi Deskr
Subyek mema
Status Memi

Selesa
Prioritas Mene

Norm
Setel 
tanggal

Memi
tangga

Tanggal 
tenggat

menen
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ngkapi dengan kalkulator. Bantalan
n untuk memasukkan angka. Rujuk
 untuk mengetahui cara melakukan

si unit
ini Anda dapat mengkonversikan
t seperti Panjang, Suhu, Mata uang,
Massa, Area, Volume, Daya, Waktu

emata-mata dimaksudkan sebagai
ak berfungsi sebagai sumber data
in. 

Deskripsi
Menambah
Mengurang
Perkalian
Membagi
Sama dengan
Untuk bergantian antara angka
negatif dan positif.
Menambahkan simbol %.
Menambahkan titik desimal.
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Catatan
Dengan menu ini Anda dapat merekam catatan pada
telepon. Apabila Anda melihat daftar catatan yang
Anda simpan, pilih catatan yang dikehendaki dan
tekan LOpsi untuk Edit, Entri Baru, Hapus, Hapus
semua, Kirim dan cek Kapasitas.

Memo suara
Dengan menu ini Anda dapat merekam memo suara.
Setelah direkam, Anda dapat menetapkan file suara
sebagai jenis dering, mengirim via e-mail, dsb.

Kalkulator
Ponsel Anda dile
tombol digunaka
ke tabel di bawah
penghitungan.

Pengkonver
Dengan menu 
banyak jenis uni
Energi, Velositas, 
dan Tekanan.

Hasil konversi s
referensi dan tid
untuk maksud la

Waktu 
tenggat

menentukan waktu tenggat.

Alarm Menyetel alarm ke hidup/mati.

Tekan Untuk 

LPilih Dari menu utama, pilih Alat bantu >
Memo suara.

LRekam/ 
Jeda 
RStop

Mulai merekam / Jeda rekaman

Menghentikan rekaman dan
menyimpan file.

LPutar Mulai memutar rekaman file

Opsi
+
-
>
<
,
LOpsi > +/-

LOpsi > % 
#



Kontak

Tampilkan/ Buat kontak
 atau membuat kontak baru di

uk 

 menu utama, pilih Kontak >
pilkan kontak

 <Kontak baru>

ukkan kolom rincian berikut
k kontak SIM.
ma
mah
kasi
sisi dalam SIM
 Masukkan rincian berikut
k kontak buku telepon ponsel:
ma depan
ma belakang
nsel
mah
ntor dsb.

yimpan entri atau
bali ke menu Kontak.
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11. Kontak

Pada fitur inilah Anda mengatur nama, alamat dan
nomor telepon teman, keluarga dan rekan Anda.
ponsel Philips 960 Anda memiliki dua area
penyimpanan untuk kontak Anda: buku telepon SIM
dan buku telepon ponsel.
Dengan mengatur kontak dalam buku telepon ponsel,
Anda dapat menyimpan lebih banyak informasi
(alamat e-mail, nomor faks, nama perusahaan, dll.)
daripada jika Anda menggunakan buku telepon SIM. 
Ruang yang tersedia untuk kolom-kolom ini pada
kartu SIM mungkin bervariasi, menurut
produsennya. Jika Anda ingin agar bisa memanggil
kontak Anda sewaktu berada di luar jaringan negara
asal Anda, masukkan awalan internasional, kode
negara dan kode area.

Untuk bergantian di antara buku telepon SIM dan
buku telepon ponsel:
Dari menu utama, pilih Kontak > Lanjutan > Pilih
buku alamat.

Untuk menampilkan
SIM/ponsel:

Tekan Unt

LPilih Dari
Tam

LTambah Pilih

Tombol-
tombol

Mas
untu
• Na
• Ru
• Lo
• Po
atau
untu
• Na
• Na
• Po
• Ru
• Ka

LSimpan 
atau
RHapus / 
Kembali

Men
kem
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 grup
mpilkan grup Anda dapat mengatur
ingga dapat mengaitkan gambar dan/
ng dengan grup kontak itu dan
ke semua anggota grup tersebut. Dari
ilih Tampilkan grup dan daftar grup
n.

tekan LOpsi > Tampilkan untuk
ggota grup.

enyalin entri ke kartu SIM atau
lepon.

emindahkan entri. 

enambah ID gambar ke kontak.
psi ini hanya tersedia untuk kontak

ada buku telepon ponsel.

emilih satu kontak setiap kali atau
emilih semua kontak.

Phil960_GB_v2.book  Page 45  Friday, November 25, 2005  3:31 PM
Kontak

Perhatikan, bahwa untuk membuat kontak, Anda
harus menyediakan sekurangnya satu nomor.
Sebagian besar kolom merupakan kolom teks bebas,
artinya, Anda dapat memasukkan data alfanumerik
dengan menggunakan fungsi entri teks dari ponsel
Anda, lihat “Entri Teks” halaman 14).

Opsi Buku telepon
Dalam buku telepon, Anda dapat menampilkan
rincian kontak dengan memilihnya kemudian
menekan LOpsi untuk menampilkan/mengedit lagi
rincian:

Tampilkan
Dengan fitur Ta
kontak Anda seh
atau nada deri
mengirim pesan 
menu Kontak, p
akan ditampilka

Tampilkan
Pilih grup dan 
menampilkan an

Opsi Deskripsi

Tampilkan Menampilkan rincian kontak yang
dipilih.

Kirim
pesan

Mengirim Pesan Teks atau Pesan
Multimedia ke kontak.

Panggilan Memanggil kontak.

Hapus Menghapus kontak.

Nomor 
standar

Menampilkan nomor standar: Nomor
ponsel, Nomor perusahaan dan Nomor
rumah. 

Kirim
kontak

Pilih opsi ini untuk mengirim kontak
melalui Infra merah atau Bluetooth.

Salin 
kontak

M
te

Pindahkan 
kontak

M

Tambah 
gambar

M
O
p

Pilih
multipel

M
m



Kontak

Opsi Grup

at
t daftar panggilan cepat.

n entri buku telepon SIM ini,
dapat memilih salah satu layanan
disediakan oleh operator Anda
menyalinnya ke dalam buku
n yang dipilih. 

ambungkan nomor pernyedia
n pesan suara Anda.

ambungkan nomor telepon
t.

tuk 

i menu utama, pilih Kontak >
ggilan cepat

navigasi ke lokasi gambar yang
hendaki.

nambahkan nomor ke lokasi
g dipilih, kemudian
ampilkan semua kontak atau
bali ke menu utama.

milih kontak dari buku telepon
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Nomor khusus
Dengan menu ini Anda dapat menyimpan daftar
nomor yang berguna, seperti nomor pribadi, nomor
layanan dan nomor SOS.

Panggilan Cep
Anda dapat mengedi

Opsi Deskripsi

Tampilkan Menampilkan anggota grup.

Setel 
nada 
dering

Memilih nada dering yang akan
berbunyi jika ada anggota grup yang
memanggil.

Ubah 
nama

Mengubah nama grup.

Hapus Menghapus kontak dari grup.

Tambah 
gambar

Menambah gambar ke grup.

Kirim SMS Mengirim SMS ke anggota grup.

Opsi Deskripsi

Nomor 
saya

Tampilkan, Edit atau Hapus nomor
Anda sendiri.

Nomor 
layanan

Denga
Anda 
yang 
dan 
telepo

Pesan 
suara

Meny
layana

Darurat Meny
darura

Tekan Un

LPilih Dar
Pan

Tombol 
Navigasi 

Me
dike

LTambah 
atau 
RKembali

Me
yan
men
Kem

+atau- Me
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ori
i Anda dapat melihat berapa banyak
uk kontak dalam telepon dan kartu

emindahkan semua entri ke SIM. 

emindahkan semua entri ke
elepon.

enghapus semua entri.

ntuk 

ari menu utama, pilih Kontak >
tatus memori

enampilkan jumlah kontak yang
isimpan dan kapasitas memori.
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Lanjutan
Menu ini menyediakan berbagai fitur lanjutan
sehingga Anda dapat menampilkan dan mengedit
kontak Anda:

Status mem
Dengan menu in
sisa memori unt
SIM Anda.

LSelesai 
atau
RBatal

Mengkonfirmasi kontak dan
gambar yang ditambahkan atau 
Membatalkan

Opsi Deskripsi

Pilih
buku 
alamat

Bergantian di antara kontak yang
disimpan pada Kontak SIM atau Buku
telepon.

Sortir 
nama

Menyortir kontak buku telepon
menurut Nama depan atau Nama
belakang.

Gambar 
dalam 
kontak

Pilih opsi ini untuk menghidupkan/
mematikan tampilan gambar
pemanggil.

Salin ke 
SIM

Menyalin semua entri ke SIM.

Salin ke 
telepon

Menyalin semua entri ke Telepon.

Pindahkan 
ke SIM

M

Pindahkan 
ke telepon

M
T

Hapus 
semua 
entri

M

Tekan U

LPilih D
S

LPilih M
d
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12. Profil

Anda dapat menyetel telepon untuk beroperasi
dengan profil suara berikut ini:

Pemilihan profil
Untuk memilih dari profil yang berbeda:

Pengaturan personalisasi
Pengaturan personalisasi, antara lain seperti berikut
ini:

• Normal • Headset • Kabel USB

• Luar ruang • Pertemuan

Tekan Untuk 

LPilih Dari menu utama, pilih Profil.

+atau- Navigasikan ke profil yang
dikehendaki.

LOpsi Menampilkan menu Opsi dan
Anda dapat memilih:
• Aktifkan: Mengaktifkan profil.
• Personalisasi: Menyesuaikan profil.

Opsi Deskripsi

Peringatan Memilih jenis tanda dari Hanya
dering, Hanya getar, Dering & Getar,
Bergetar lalu berdering dan Tidak ada.

Bunyi 
tombol

Bergantian untuk menghidupkan/
mematikan bunyi tombol.

Nada 
dering

Memilih nada dering untuk Semua
panggilan, Semua panggilan kontak,
Alarm, Perjanjian, Pesan, Info sel dan
Grup 1-10.

Kuat
dering

Telepon memiliki pengontrol volume
skala-10. Gunakan + untuk
menambah volume dan - untuk
mengurangi volume.

Gambar 
rana

Memilih bunyi rana dari tiga bunyi
suara yang sudah ditentukan
sebelumnya.

Opsi ini hanya tersedia dalam
Pengaturan > Bunyi.
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n menerima data melalui IR
nsmisikan infra merah, pastikan port
t yang mengirim dan perangkat yang
ng mengarah satu sama lain.
a tidak boleh ada rintangan di antara

t. Anda dianjurkan untuk menjaga
angkat berjarak satu meter untuk
ungan efektif.
ifkan transmisi infra merah, tekan
itas > Infra merah. Pengguna telepon
memilih fungsi IR yang dikehendaki
transfer data.
wa jika transfer data tidak memulai
nit setelah pengaktifkan port IR,
talkan dan harus diulang lagi dari

 mendukung teknologi nirkabel
gga dapat menyambung ke perangkat
l dengan Bluetooth dalam jarak 10
entransfer file hingga 350 kb.
etooth dapat terkena gangguan dari
gan seperti dinding atau perangkat
lain.
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13. Konektivitas

Dengan telepon ini, Anda dapat menghubung ke
berbagai perangkat eksternal melalui infra merah,
Bluetooth, USB, CSD, atau GPRS. Menu ini
menyediakan lebih banyak fitur bagi Anda untuk
mengatur koneksi dengan perangkat eksternal ini.

Infra merah
Anda dapat mengatur telepon untuk menerima data
melalui komunikasi nirkabel infra merah, dan
mentransfer file sehingga 350 KB. Untuk
menggunakan sambungan IR, perangkat yang ingin
Anda sambungkan harus sesuai dengan standar IrDA.
Jenis data yang dapat Anda kirim ke atau terima dari
telepon atau perangkat data yang kompatibel
(contohnya, komputer) melalui port IR telepon Anda,
antara lain, kartu nama, grafik, gambar, klip suara,
video dan catatan kalender.
Perhatikan, bahwa mata Anda jangan sampai terpapar
langsung ke sinar IR (infra merah) atau mengganggu
perangkat IR yang lain. Perangkat ini adalah produk
Laser Kelas 1.

Mengirim da
Sebelum mentra
IR dari perangka
menerima, sali
Perhatikan, bahw
kedua perangka
agar kedua per
menjamin samb
Untuk mengakt
Menu > Konektiv
yang mengirim, 
untuk memulai 
Perhatikan, bah
dalam dua me
sambungan diba
awal.

Bluetooth
Telepon Anda
Bluetooth, sehin
yang kompatibe
meter, dan m
Sambungan Blu
sejumlah rintan
elektronik yang 



Konektivitas

Sebelum Anda dapat menerapkan Bluetooth, pastikan

angkat, Anda akan diperlihatkan
a pun yang ditemukan dalam

Anda yang berkemampuan
telah Anda memilih perangkat
ah dilangsungkan, Anda akan
 memasukkan kunci pas agar
engan perangkat. Kunci pas ini
sen perangkat Bluetooth lainnya.
entasinya untuk mendapatkan

ut. Fitur kunci pas menjamin,
yang sah yang diperbolehkan
 ke perangkat Anda atau ke
h.

psi ini untuk menghubungkan
gkat yang sudah Anda tentukan
mnya.

opsi ini untuk menampilkan
banyak fitur:
a telepon

ihat
nan didukung

Phil960_GB_v2.book  Page 50  Friday, November 25, 2005  3:31 PM
50

perangkat yang lain itu mendukung fungsi Bluetooth.
Tanyakan kepada produsen perangkat tersebut atau
lihat dokumentasi yang disertakan dengan produk
tersebut.
Melangsungkan sambungan Bluetooth
Untuk melangsungkan sambungan Bluetooth,
masuklah ke menu utama, pilih Konektivitas,
kemudian pilih Bluetooth. Pada layar Bluetooth, pilih
Aktifkan. Berikutnya, pilih Cari perangkat. Apabila
daftar perangkat muncul, pilih satu untuk
melangsungkan sambungan dengan perangkat itu.
Jika Anda tidak menggunakan fitur Bluetooth untuk
beberapa waktu lamanya, Anda harus menonaktifkan
fitur ini agar menghemat daya baterai.

Menu Bluetooth

Sewaktu mencari per
daftar perangkat ap
jangkauan telepon 
Bluetooth. Segera se
dan sambungan sud
diperintahkan untuk
dapat dipasangkan d
diberikan oleh produ
Rujuklah ke dokum
informasi lebih lanj
hanya sambungan 
untuk menghubung
perangkat yang dipili

Opsi Deskripsi

Aktifkan Untuk menghidupkan/mematikan
fitur Bluetooth.

Mencari
perangkat

Pilih opsi ini untuk mencari
perangkat eksternal yang
disambungkan ke telepon Anda.

Perangkat 
saya

Pilih o
peran
sebelu

Opsi Pilih 
lebih 
• Nam
• Terl
• Laya



51

i Anda dapat mengubah pengaturan

ori
api dengan slot kartu memori SD/
meningkatkan memori telepon.
ung kartu FAT16 SD/MMC hingga

jaminan performa dan kualitas.

eskripsi

encari jaringan yang tersedia.

emilih antara Otomatis dan Manual.

emilih jaringan pilihan Anda atau
kan L Daftar untuk mengubah
ringan.

ersedia lima jalur: 900MHz,
800MHz, 1900MHz, 900/1800MHz
an 900/1900MHz.
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USB
Dengan fitur ini, Anda dapat menghubungkan
telepon Anda ke PC atau Webcam melalui USB.
Untuk menerapkan fitur:

Jaringan
Dengan fitur in
Jaringan Anda:

Kartu mem
Telepon dilengk
MMC untuk 
Telepon menduk
512MB dengan 

Tekan Untuk 

LPilih Dari menu utama, pilih
Konektivitas > USB.

+atau- Navigasikan melalui Drive USB,
Webcam dan Perangkat lunak PC.
Selanjutnya, ponsel Anda akan
berfungsi sebagai drive USB,
Webcam atau melakukan
sambungan PC dengan Alat Bantu
Ponsel. Jika menghubungkan
telepon ke PC melalui perangkat
lunak PC, Anda bisa mentransfer
file hingga 350KB. Jika
menghubungkan telepon ke PC via
drive USB, Anda bisa mengakses
kartu SD mini dan mentransfer file
yang besarnya tidak terbatas sampai
memori Anda penuh.

LPilih Pilih opsi ini untuk menghubung ke
perangkat yang dikehendaki.

Opsi D

Pilih
jaringan

M

Modus cari M

Jaringan 
pilihan

M
te
ja

Pilih jalur T
1
d



Konektivitas

Sambungan

a dapat memonitor jumlah data
a sambungan GPRS. Informasi

ripsi

k memberi nama pada profil
sekarang.

k memasukkan GPRS APN.

k memasukkan nama login.

k memasukkan sandi.

k mengaktifkan/menonaktifkan

skripsi

asitas dan total waktu dari data
g diterima.

asitas dan total waktu dari
ua data yang diterima.

asitas dan total waktu dari data
tan terakhir yang diterima. 
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Profil CSD
Dengan menu ini, Anda dapat mengkonfigurasi
sambungan CSD (circuit switched data) ke jaringan.
Pengaturan CSD yang tersedia adalah:

Profil GPRS
Dengan menu ini, Anda dapat mengkonfigurasi
sambungan GPRS (General Packet Radio Service) ke
jaringan. Pengaturan GPRS yang tersedia adalah:

Info GPRS
Dengan fitur ini And
yang ditransfer selam
tersebut antara lain:

Opsi Deskripsi

Nama Untuk memberi nama pada profil
yang sekarang

Jenis 
panggilan

Untuk bergantian di antara Analog
atau ISDN.

Sambung 
nomor

Untuk memasukkan nomor
sambungan layanan WAP Anda. 

Login Untuk memasukkan nama login.

Sandi Untuk memasukkan sandi.

Opsi Desk

Nama Untu
yang 

APN Untu

Login Untu

Sandi Untu

Autentikasi Untu
fitur.

Opsi De

Terakumulasi Kap
yan

Seumur hidup Kap
sem

Tautan 
terakhir

Kap
tau
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yat
ini Anda dapat menghapus riwayat
s pgln keluar/Dijawab/Tak terjawab/
. Tekan L Pilih untuk konfirmasi
n R Kembali untuk membatalkan

Deskripsi

Mengeluarkan nomor telepon
pengirim atau nomor yang terdapat
dalam pesan itu.

Menghapus nomor dari daftar
pemanggil.

Memanggil nomor yang disorot.

Menghapus semua nomor dalam
daftar.

Mengirim SMS kepada pemanggil.

Mengirim MMS kepada
pemanggil.
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14. Panggilan

Sebagian opsi yang dijelaskan dalam bab ini
bergantung pada operator dan/atau kepelangganan
dan memerlukan salah satu kode, kode PIN2 atau
kode telepon. Untuk informasi selengkapnya
mengenai kode PIN, lihat “Keamanan” halaman 56.

Riwayat panggilan
Menu ini menyediakan daftar panggilan yang
terlewatkan, yang dijawab dan yang Anda lakukan.
Panggilan termasuk, Semua panggilan, Panggilan tak
terjawab, Panggilan dijawab dan Panggilan keluar, yang
ditampilkan secara kronologis, dan panggilan yang
terbaru dicantumkan paling dulu. Pilih panggilan
dalam salah satu daftar dan tekan L Opsi untuk
mengakses yang berikut ini:

Hapus riwa
Dengan menu 
panggilan: Hapu
Semua panggilan
penghapusan da
penghapusan.

Opsi

Ekstrak 
nomor

Hapus

Panggilan

Hapus 
semua

Pesan teks

Pesan
Multimedia



Panggilan

Pengaturan panggilan ilan memiliki sejumlah opsi berikut

Waktu & biaya: Menampilkan
durasi panggilan Anda dan
biayanya: Panggilan terakhir, Total
pgln masuk, Total pgln keluar, Sisa
biaya dan Semua panggilan suara.

Menunggu: Pilih untuk menyetel
atau membatalkan panggilan
menunggu atau Cek status.

Sembunyikan ID: Menahan semua
panggilan.

ID pemanggil: Pilih untuk
menampilkan semua ID pemanggil.

Pengaturan biaya: Dengan fitur ini
(tergantung kepelangganan) Anda
dapat mengatur biaya panggilan Anda
dengan menyetel Mata uang dan Tarif
pribadi. Anda juga dapat memilih
Tampilan otomatis atau menetapkan
Biaya maksimum.
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Dengan menu ini Anda dapat mengkonfigurasi
pengaturan panggilan:

Opsi Deskripsi

Putar IP Pilih untuk menghidupkan/
mematikan Putar IP.

Jawab 
otomatis

Pilih untuk menghidupkan/
mematikan Jawab otomatis.

Jawab
cepat

Pilih untuk menghidupkan/
mematikan Jawab cepat.

Pengingat
menit

Pilih untuk mengaktifkan atau
menonaktifkan Pengingat menit dan
menyetel Waktu mulai.

Layanan 
panggilan

Dengan fitur ini Anda dapat
menyetel Waktu & biaya,
Menunggu, Sembunyikan ID, ID
Pemanggil dan Pengaturan biaya.
Silakan merujuk ke menu Layanan
panggilan berikut ini.

Layanan pangg
ini:
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Pilih untuk menghidupkan/
mematikan Sambungan tetap.

Pilih untuk menghidupkan/
mematikan Grup pengguna tertutup,
Pilih grup, Akses keluar dan Grup
pilihan.
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Alihan 
panggilan

Menetapkan pengalihan jenis
panggilan berikut ini: Semua
panggilan suara, Jika tak dijawab,
Jika tidak terjangkau, Jika tak ada
balasan, Jika sibuk, Alihkan semua
panggilan faks aktif, Alihkan semua
panggilan data aktif, Cek status dan
Batalkan semua. 

Cegah 
panggilan

Dengan menu ini Anda dapat
membatasi penggunaan telepon
Anda ke sejumlah panggilan
tertentu, dan Anda juga dapat
mencegah penerimaan atau
melakukan panggilan yang jenisnya
berbeda. Breikut adalah jenis
panggilan yang dapat Anda cegah:
• Semua panggilan keluar
• Semua panggilan internasional
• Hanya di sini & rumah
• Semua panggilan masuk
• Panggilan masuk jika di luar negeri
• Cek status
• Batalkan semua
• Kode kunci telepon

Sambungan 
tetap

Grup 
pengguna 
tertutup



Pengaturan

Umum
Anda dapat mengkonfigurasi

 umum:

ripsi

r ke atas telepon untuk
awab panggilan masuk.

ilih bahasa entri teks dan bahasa
pilan:
asa T9: Pilih opsi ini untuk

nghidupkan/mematikan T9
an, Bahasa T9 dan T9 Cina.
asa telepon: Memilih dari opsi
matis, Inggris, Cina Tradisional
 Cina Sederhana.

k pengaturan Waktu & tanggal,
n merujuk ke menu Waktu &
al berikut.

ilih dari opsi Ubah kode kunci,
i SIM, Ubah PIN, Ubah PIN 2 dan
i telepon.
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15. Pengaturan

Bab ini menguraikan isi menu Pengaturan. Di sinilah
Anda dapat mengakses sejumlah opsi (suara, waktu
dan tanggal, keamanan, dsb.) untuk mengkonfigurasi
ponsel Philips 960 Anda yang sesuai dengan gaya
hidup Anda.

Cara…

Dengan menu ini 
beberapa pengaturan

Tekan Untuk 

LPilih Dari menu utama, pilih Pengaturan.

<atau> Bergantian di antara empat menu
Pengaturan yang berbeda: Umum,
Tampilan, Suara dan Konektivitas.

+atau- Menavigasikan ke item yang
dikehendaki di bawah keempat
menu.

LPilih Pilih untuk mengkonfirmasi item.

Opsi Desk

Penggeser
aktif

Gese
menj

Bahasa Mem
Tam
• Bah

me
pilih

• Bah
Oto
dan

Waktu & 
tanggal

Untu
silaka
tangg

Keamanan Mem
Kunc
Kunc
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tanggal menyediakan opsi berikut:

eskripsi

ilih opsi ini jika ingin menampilkan
m. Untuk bergantian di antara
idup atau Mati.

unakan < atau > untuk
emilih zona waktu.

engedit waktu dan tanggal
karang.

etel ke 12 jam atau 24 jam.

emilih Format Tanggal.

ilih opsi ini untuk mengaktifkan
tau menonaktifkan fitur ini.

ilih opsi ini untuk mengaktifkan
tau menonaktifkan fitur ini.

enyetel dan menggunakan fitur
itung mundur. 
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Menu Waktu & Kontrol suara Anda dapat menggunakan kontrol
suara untuk memanggil fitur telepon
atau penyambungan telepon.
• Perintah suara: Merekam fitur

telepon untuk perintah suara.
• Tlp dgn suara: Merekam nama

kontak untuk penyambungan
dengan suara.

Silakan merujuk ke deskripsi berikut
mengenai “Merekam perintah suara”

Kunci 
automasi

Pilih untuk mengaktifkan dan
menonaktifkan fitur ini.

Pintasan Menampilkan daftar fitur pintasan.

Penyimpanan
standar

Menentukan lokasi penyimpanan:
Telepon atau Kartu memori.

Modus 
terbang

Pilih untuk menyetel opsi ke
Hidupkan/Matikan modus pesawat
terbang.

Pengaturan
standar

Mengembalikan telepon ke
pengaturan standar.

Opsi D

Tampilkan 
waktu

P
ja
H

Zona 
waktu

G
m

Setel waktu 
& tanggal

M
se

Format
Waktu

S

Tanggal
Waktu

M

Waktu 
daya hidup

P
a

Waktu 
daya mati

P
a

Hitung 
mundur

M
h



Pengaturan

Merekam perintah suara

tel telepon untuk beroperasi
suara. Untuk rinciannya, lihat

uran untuk konektivitas
wah menu ini. Untuk rincian
rujuk ke bab sebelumnya yang

lih satu level dari opsi
mum, Tinggi, Sedang dan
h.

urasi lampu latar dari 1 menit,
tik dan 15 detik.

opsi ini untuk menyalakan/
damkan lampu.

opsi ini untuk menghidupkan/
tikan dan mengedit pesan
tan. 
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Layar
Anda dapat mengkonfigurasi telepon dengan
pengaturan layar yang berbeda:

Suara
Anda dapat menye
dengan lima profil 
“Profil”.

Konektivitas
Beberapa pengat
dikumpulkan di ba
deskripsi, silakan me
berkaitan.

Tekan Untuk 

LPilih Dari menu utama, pilih Pengaturan >
Umum > Kontrol Suara > Perintah
suara.

+atau- Berganti ke fitur yang dikehendaki.

LRekam > 
Ya atau > Tidak

Mulai merekam (untuk tiga kali)
Membatalkan rekaman.

LUlangi 
atau
RKembali

Rekam lagi 
atau
membatalkan rekaman.

Opsi Deskripsi

Wallpaper Pilih opsi ini untuk menghidupkan/
mematikan tampilan wallpaper.

Tema Pilih jenis Tema yang berbeda:
Sederhana, Elegan dan Dahsyat.

Tingkat 
lampu latar

Memi
Maksi
Renda

Durasi 
lampu latar

Pilih d
30 de

Lampu 
aktivitas

Pilih 
mema

Sambutan Pilih 
mema
sambu
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Ikon & simbol
Dalam modus siaga, beberapa simbol dapat ditampilkan
secara serempak pada layar.

Sunyi - Telepon Anda tidak akan berdering bila
menerima panggilan.

Vibrator - Telepon Anda akan bergetar bila
menerima panggilan.

Lampiran GPRS - Telepon Anda terhubung ke
jaringan GPRS.

Pesan SMS / Pesan MMS / Pesan suara - Anda
telah menerima pesan yang baru / Pesan
multimedia / Pesan suara.

Baterai - Balok menunjukkan tingkat isian
baterai. 
(3 balok = penuh, 1 bar = lemah).

Jam alarm diaktifkan.

Roaming - Ditampilkan apabila telepon Anda
menggunakan jaringan lain, bukan yang Anda
langgani (khususnya bila Anda di luar negeri).

Pesan penuh - Memori untuk pesan sudah
penuh. Hapus pesan lama agar dapat menerima
yang baru.

Memori telepon penuh - Memori telepon sudah
penuh. Hapus sejumlah item untuk
menyimpan yang baru.

Memori SIM penuh - Memori SIM sudah
penuh. Hapus sejumlah item untuk
menyimpan yang baru.

Pengalihan Panggilan Tanpa Kecuali ke nomor /
Pengalihan Panggilan ke pos pesan suara- Semua
panggilan suara yang masuk dialihkan ke
nomor yang berbeda dari nomor pesan suara.

Jaringan GSM: telepon Anda terhubung ke
jaringan GSM.
Mutu penerimaan: semakin banyak balok yang
ditunjukkan, penerimaannya semakin baik.

Jika simbol jaringan tidak ditampilkan,
berarti saat itu jaringan tidak tersedia. Anda
mungkin berada di tempat yang
penerimaannya buruk, coba pindah ke lokasi
lain, mungkin penerimaannya lebih baik.
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saja yang meminjam telepon Anda. Selanjutnya,
nggunaan telepon Anda yang
gan:
pon Anda di tempat yang aman
ri jangkauan anak kecil.
enuliskan kode PIN Anda.
ihafalkan. 
 keluarkan baterainya jika Anda
akan telepon untuk waktu yang

da setelah membeli telepon dan
asan panggilan.
pon Anda memenuhi semua
n peraturan yang berlaku.
epon Anda dapat menyebabkan
ada peralatan elektronik yang
n, Anda harus mengikuti semua
peraturan setempat apabila

n selular, baik di rumah atau saat
n atas penggunaan telepon
daraan dan pesawat udara
tat.
tiran masyarakat berfokus pada
a gangguan kesehatan bagi para
elular. Riset baru mengenai
g radio, antara lain teknologi

Phil960_GB_v2.book  Page 60  Friday, November 25, 2005  3:31 PM
60

Pencegahan
Gelombang radio

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

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

radio pada frekuensi GSM (900 /1800 / 1900
MHz).

• Jaringan GSM mengendalikan daya transmisi (0,01
hingga 2 watt).

• Telepon Anda mematuhi semua standar
keselamatan yang terkait.

• Tanda CE pada telepon Anda menunjukkan
kesesuaian dengan kompatibilitas elektromagnetik
Eropa (Ref. 89/336/EEC) dan pengarahan
tegangan rendah (Ref. 73/23/EEC).

Telepon genggam selular Anda adalah tanggung
jawab Anda. Untuk menghindari kecelakaan pada diri
Anda, orang lain atau telepon itu sendiri, baca dan
ikuti semua petunjuk keselamatan dan beritahu siapa

untuk mencegah pe
tidak diberi kewenan

Simpan tele
dan jauh da
Jangan m
Sebaiknya d

Matikan telepon dan
tidak akan menggun
lama.
Ganti kode PIN An
aktifkan opsi pembat

Desain tele
hukum da
Namun, tel
gangguan p

lain. Secara konsekue
rekomendasi dan 
menggunakan telepo
bepergian. Peratura
selular dalam ken
khususnya sangat ke
Sejak lama kekhawa
kemungkinan adany
pemakai telepon s
teknologi gelomban
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rah atmosfir berpotensi meledak
ya, pompa bensin dan juga daerah
engandung butiran debu, seperti

logam).
an yang mengangkut produk yang
 (walaupun kendaraan itu sedang
endaraan yang menggunakan LPG,
 kendaraan mematuhi peraturan
g berlaku.
g mengharuskan Anda mematikan
r radio, seperti daerah pertambangan
di mana sedang berlangsung operasi

an pada manufaktur kendaraan
 perlengkapan elektronik yang
kan dalam kendaraan Anda tidak
rpengaruh oleh energi radio.

antung
enakan alat pacu jantung:
 jarak telepon lebih dari 15 cm dari
abila telepon dihidupkan, demi
angguan potensial.
wa telepon dalam saku dekat dada.
ga yang berlawanan arah dengan alat
minimalkan gangguan potensial.
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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.

Di dae
(misaln
yang m
serbuk 

Dalam kendara
mudah menyala
diparkir) atau k
pastikan bahwa
keselamatan yan
Di daerah yan
piranti pemanca
atau di tempat 
peledakan.

Tanyak
apakah
diguna
akan te

Alat pacu j
Jika Anda meng
• Selalu menjaga

alat pacu ap
menghindari g

• Jangan memba
• Gunakan telin

pacu untuk me



• Matikan telepon jika Anda menduga terjadi • Jangan merendam telepon dalam cairan apa pun;
 lembab, matikan, keluarkan

an mengering selama 24 jam
 kembali.
kan telepon, seka dengan kain

dilakukan atau diterima,
rgi baterai dalam jumlah yang

epon ini mengkonsumsi energi
lam kondisi layar siaga apabila
pat yang sama. Apabila berada

r siaga dan ketika Anda sedang
mengkonsumsi energi untuk

rmasi lokasi yang terbaru ke
r cahaya latar untuk jangka
pendek maupun menghindari
 menu yang tidak perlu, juga
enghemat energi baterai untuk
n dan kinerja siaga yang lebih
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gangguan.

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

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.

jika telepon Anda
baterai dan biark
sebelum digunakan

• Untuk membersih
yang lembut.

• Panggilan yang 
mengkonsumsi ene
sama. Namun, tel
yang berkurang da
tetap berada di tem
dalam kondisi laya
bergerak, telepon 
mentransmisi info
jaringan. Mengatu
waktu yang lebih 
penavigasian dalam
akan membantu m
penggunaan telepo
lama.
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ggunakan ponsel 
engemudi

ra di telepon sambil mengemudi akan
nkan konsentrasi Anda, yang bisa
hayakan. Patuhilah panduan berikut

rhatian Anda sepenuhnya pada
 Menepi dan parkir mobil Anda
gunakan telepon.
ran lokal di negara tempat Anda
an menggunakan telepon GSM

in menggunakan telepon di dalam
sanglah piranti mobil bebas-pegang
untuk maksud itu.
a telepon dan piranti mobil Anda
langi kantung udara atau piranti
innya yang dipasang di dalam mobil

 melarang penggunaan sistem alarm
sikan lampu atau klakson kendaraan
an adanya panggilan masuk, di jalan
eraturan lokal.
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Informasi baterai
• Telepon Anda diberdayakan oleh baterai isi ulang.
• Hanya gunakan pengisi baterai yang sudah

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

dalam saku baju Anda) memendek-hubungkan
kontak baterai.

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

Gunakan hanya Aksesori Asli Philips, karena
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 men
sewaktu m

Berbica
menuru
memba
ini:

• Curahkan pe
pengemudian.
sebelum meng

• Patuhi peratu
mengemudi d
Anda.

• Jika Anda ing
kendaraan, pa
yang didesain 

• Pastikan bahw
tidak mengha
pengamanan la
Anda.

Sejumlah negara
yang mengopera
untuk menandak
umum. Periksa p



EN 60950 Norm ngan dibuang bersama dengan
mah-tangga pada umumnya.

emasan berlabel dapat didaur

an keuangan telah diberikan
ngembalian kemasan nasional
 pendaur-ulangan yang terkait

 EcoEmballage di Prancis).

lastik dapat didaur ulang (juga
i jenis plastiknya).
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Dalam cuaca panas atau setelah lama terpaparkan ke
matahari (misalnya, di balik jendela atau kaca depan),
suhu bingkai telepon dapat meningkat, apalagi bila
ada lapisan logam. Dalam hal ini, lakukan dengan
sangat hati-hati apabila mengambil telepon Anda dan
juga hindarkan penggunaannya pada lingkungan
suhu di atas 40°C.

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

Philips telah menandai baterai dan kemasannya
dengan simbol standar, yang dirancang untuk
mempromosikan pendaur-ulangan dan pembuangan
limbah dengan cara yang benar.

Baterai ja
limbah ru

Bahan k
ulang.

Sumbang
untuk pe
dan sistem
(misalnya

Bahan p
menanda
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n tidak ditampilkan
gan hilang. Mungkin Anda berada
 radio (dalam terowongan atau di
tinggi) atau berada di luar area

gan. Coba dari tempat lain, coba
mbali ke jaringan (khususnya bila
egeri), periksa apakah antena sudah
nsel Anda memiliki antena eksternal,
operator jaringan Anda untuk

ntuan/informasi.

reaksi (atau reaksinya lamban) 
l ditekan

ebih lamban pada suhu yang sangat
i normal dan tidak mempengaruhi
lepon. Bawalah ke tempat yang lebih
a lagi. Dalam kasus lain, silakan
pplier telepon Anda.

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

Simbol jaringa
Hubungan jarin
dalam bayangan
antara gedung 
jangkauan jarin
menghubung ke
berada di luar n
terpasang jika po
atau hubungi 
mendapatkan ba

Layar tidak be
apabila tombo
Layar bereaksi l
rendah. Hal in
pengoperasian te
hangat dan cob
menghubungi su

Baterai Anda
Anda mungkin 
bukan ditujukan
selalu menggun
disertakan denga



Telepon tidak menampilkan nomor telepon Ketika mengisi baterai telepon, ikon baterai 
 balok-balok dan garis 

alam lingkungan di mana suhu
dari 0°C (32°F) atau melebihi

silakan menghubungi supplier

n SIM gagal
 telah disisipkan di posisi yang

berlanjut, mungkin kartu SIM
i operator jaringan Anda.

enggunakan fasilitas dalam 
nampilkan TIDAK 

merupakan ketergantungan
 fasilitas tertentu hanya tersedia,
tau kepelangganan Anda

Hubungi operator untuk
asi lebih lanjut mengenai hal ini.

n SISIPKAN KARTU SIM 

 telah disisipkan di posisi yang
i tetap berlanjut, mungkin kartu
bungi operator jaringan Anda.
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panggilan masuk
Fungsi ini merupakan ketergantungan kepelangganan
dan jaringan. Jika jaringan tidak mengirimkan nomor
penelepon, telepon akan menampilkan Telepon 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.

tidak menunjukkan
luarnya berkedip
Isilah baterai hanya d
tidak lebih rendah 
50°C (113°F).
Dalam kasus lain, 
telepon Anda.

Layar menampilka
Cek apakah kartu SIM
benar. Jika masalah 
Anda rusak. Hubung

Ketika mencoba m
menu, telepon me
DIIZINKAN
Sejumlah fasilitas 
jaringan. Karena itu,
jika jaringan a
mendukungnya. 
mendapatkan inform

Layar menampilka
ANDA
Cek apakah kartu SIM
benar. Jika masalah in
SIM Anda rusak. Hu
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Otonomi ponsel Anda tampak lebih 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.
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Aksesori Asli Philips
Sejumlah aksesori, seperti baterai dan pengisi baterai,
disertakan sebagai standar kemasan telepon Anda.
Aksesori tambahan dapat juga disediakan atau dijual
secara terpisah. Isi kemasan dapat berbeda.

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

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

Piranti hubungan data
Memudahkan hubungan data ke ponsel Philips Anda.
Kabel USB mampu menghubungkan telepon dan
komputer Anda dengan kecepatan yang tinggi.
Dengan perangkat lunak yang disediakan, Anda dapat
men-download gambar dan melodi serta
menyinkronkan kontak serta waktu perjanjian Anda. 
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Perniagaan 
merek dagang

JAVA adalah merek dagang
Sun Microsystems, Inc.

T9® adalah merek dagang
Tegic Communications
Inc.

Bluetooth™ adalah merek
dagang dimiliki oleh
telefonaktiebolaget L M
Ericsson, Swedia dan
dilesensi ke Philips.

Tegic Euro. Pat. 
App. 0842463
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Selama masa berlakunya jaminan terbatas, Philips
 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.
nahan suku-cadang, module atau
cat/rusak.

dah diperbaiki atau diganti akan
minan terbatas ini selama masa
ih tersisa atau sembilan puluh (90)
perbaikan atau penggantian, mana
lama. Perbaikan atau penggantian
han Philips merupakan ganti-rugi
if. 

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,
n air atau cairan lain; atau
ng rusak karena diperbaiki, diubah
ifikasi oleh orang yang tidak diberi
n oleh Philips; atau
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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 perwakilan
pilihannya, akan 
cuma-cuma un
Produk yang cac
Produk baru 
mengembalikan 
diganti kepada K
Philips akan me
peralatan yang ca

Produk yang su
tercakup oleh ja
berlaku yang mas
hari dari tanggal 
saja yang lebih 
Produk atas pili
Anda yang ekslus

4. Apa yang Tidak T
Jaminan terbatas 

a) Produk 
kecelakaan
lainnya, 
pengopera
abnormal, 
kemasukka

b) Produk ya
atau dimod
kewenanga
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 SIM harus dikeluarkan dari Produk
m 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
a 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
k bersama bukti pembelian sah yang
njukkan pembelian tersebut, tanggal
elian, model Produk serta nomor seri
k yang terterta dengan jelas.

n: Jaminan ini merupakan Keseluruhan

PENJELASAN JAMINAN SEPERTI
TERA DI ATAS DAN SEMUA HAL

DINYATAKAN SECARA TAK
G OLEH HUKUM, YANG TIDAK
IPISAHKAN ATAU DIMODIFIKASI
PERJANJIAN, PHILIPS TIDAK
KAN JAMINAN LAIN, BAIK YANG
AN SECARA LANGSUNG ATAU
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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 layanan resmi yang terdekat.

b) Kartu
sebelu
berta
kehil
dalam

c) Jika 
Jamin
tidak
adany
dican
biaya
terseb
perba

d) PEN
Produ
menu
pemb
Produ

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



TIDAK LANGSUNG (BAIK SECARA UNDANG- KETERGANGGUAN, 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
GANTI-RUGI MANA PUN.
as merupakan perjanjian yang
n ekslusif antara Konsumen dan
gan dengan Produk selular tersebut,
guli semua perjanjian terdahulu
ihak, baik lisan atau tertulis, dan
asi antara kedua pihak mengenai
kaitan dengan jaminan terbatas ini.
, para pembawa, pengecer, agen,
, atau pegawai Philips tidak diberi
k mengubah jaminan terbatas ini
Anda tidak mengandalkan pada

but. 
as ini tidak mempengaruhi hak

bawah hukum nasional yang

Phil960_GB_v2.book  Page 72  Friday, November 25, 2005  3:31 PM
72

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
PENGGUNAAN, KEHILANGAN ATAS WAKTU,

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