
Tahan tombol ).

Masukkan kode PIN Anda
menggunakan tombol lalu
tekan , atau C untuk
konfirmasi.

Masukkan nomor telepon
menggunakan tombol lalu
tekan (.

Tekan ).

Bila telepon berdering, tekan
(.

Bila ada panggilan masuk,
tahan tombol (.

Bila telepon berdering, tekan
c atau tombol samping
volume.
Mengenal Telepon Anda Bagaimana...

Tombol terima

LCD TFT 262K
Warna

Tombol navigasi

Tombol putus,
batal dan hidup/

mati

Konektor USB
mini untuk

headset, pengisi
daya, dan kabel

data

Tombol sentuh 
kiri

Tombol sentuh
kanan

Tombol huruf
dan angka

Lensa kameraLoudspeaker

Tombol samping 
volume

Slot kartu 
micro SD

Menghidupkan/ 
mematikan telepon

Memasukkan kode 
PIN Anda

Membuat 
panggilan

Mengakhiri 
panggilan

Menjawab 
panggilan

Mengaktifkan/
menonaktifkan 
loudspeaker

Mendiamkan 
panggilan masuk

Mikrofon
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u Tekan , atau C dalam
mode siaga.

Tekan c Kembali bila
tersedia.

ke 

u

Tekan tombol ).

Tahan tombol #.

sa Tahan tombol *.
Menolak panggilan Bila telepon berdering, tekan
) atau tahan tombol
samping volume.

Mengatur volume 
percakapan

Tekan tombol samping
volume ke atas atau bawah
untuk mengatur volume saat
panggilan berlangsung.

Mengatur volume 
dering

Ketika telepon dalam mode
siaga, tekan tombol samping
volume untuk mengatur
volume dering.

Membuka daftar 
panggilan keluar

Tekan ( dalam mode siaga.

Mengakses Browser 
WAP

Tekan + dalam mode siaga.

Mengakses Kontak Tekan - dalam mode siaga.

Mengakses File saya Tekan < dalam mode siaga.

Mengakses Buat 
pesan

Tekan > dalam mode siaga.

Mengakses Men
Utama

Ke menu 
sebelumnya

Cepat kembali 
siaga saat 
menelusuri men

Mengaktifkan/
menonaktifkan 
mode diam

Mengatur baha



Tombol sentuh Hiburan Browser Musik

halaman 24 halaman 27

Pesan File saya

halaman 37 halaman 48

Kontak Profil

halaman 65 halaman 69

Panggilan Pengaturan

halaman 75 halaman 79
2

Tombol sentuh kiri dan kanan ( C dan c ) terdapat
di bagian atas area tombol. Dengan menekan tombol
sentuh Anda dapat memilih opsi yang ditampilkan
pada layar tepat di atasnya, termasuk opsi saat
panggilan berlangsung. Fungsi tombol sentuh
berubah-ubah tergantung konteksnya.

Menu utama
Anda dapat mengakses berbagai fitur pada ponsel
Anda dari menu utama. Tabel berikut ini meringkas
struktur Menu utama, arti ikon dan nomor halaman
untuk memperoleh informasi lebih lanjut tentang
fungsi menu tersebut.

halaman 23

Kamera

halaman 31

Alat bantu

halaman 53

Konektivitas

halaman 72
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ara membuat dan menjawab
anggilan, serta beberapa fungsi
anggilan yang sering digunakan.

ara memasukkan teks
enggunakan tombol huruf dan

ngka.

erisi penjelasan mengenai fitur-fitur
tama ponsel ini.

etelah Bab 15, kami menyajikan
agian untuk Ikon & Simbol,
indakan Pencegahan,
enyelesaikan masalah, Aksesoris

hilips Asli, Pernyataan Merek
agang, Informasi SAR –

nternasional (jika tersedia pada saat
uku petunjuk ini diterbitkan, jika
idak disertakan
ebagai dokumen terpisah), Garansi
erbatas, dan Pernyataan
esesuaian.
Tekan , dalam mode siaga untuk mengakses menu
utama lalu tekan +, -, < atau > untuk menelusuri
ikon dan daftar, atau tekan tombol 0 - 9, dan
* atau # untuk langsung mengakses opsi dan
fungsi tersebut. Ketika menelusuri daftar, Penanda
Baris di sebelah kanan layar akan menunjukkan posisi
Anda sekarang dalam daftar. Tekan C Pilih atau ,
untuk mengakses opsi yang terkait dengan item yang
dipilih dalam daftar. Tekan c Kembali untuk
kembali ke menu sebelumnya.

Cara menggunakan buku petunjuk
ini

Buku petunjuk ini berusaha memberikan informasi
yang tepat dan lengkap mengenai ponsel Philips
XRazr Anda.

Mengenal 
telepon 
Anda

Bagian ini berisi tinjauan umum
ponsel Anda dan informasi mengenai
fitur yang paling umum digunakan.

Bab 1: 
Persiapan

Informasi tentang cara
mengatur ponsel Anda untuk
pertama kalinya: pemasangan kartu
SIM, baterai, dll.

Bab 2: 
Memanggil

C
p
p

Bab 3: Entri 
teks

C
m
a

Bab 4 
hingga 15

B
u

Bagian 
lainnya

S
b
T
M
P
D
I
b
t
s
T
K
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1. P
M
M
M
M
M

2. M
M
M
M
p
P
M
O
M
F

3. M
M
M
M
H
H
M

sar ....................................... 17
.............................................. 18
............................................. 20

lisan ..................................... 21

.............................................. 23

.............................................. 23

.............................................. 23

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

 ........................................... 24
h ......................................... 26

.............................................. 27

.............................................. 27

.............................................. 27

.............................................. 28
 ............................................. 28
.............................................. 28
.............................................. 30
mbol samping volume ..... 30

.............................................. 31

.............................................. 31

.............................................. 33
Daftar isi
ersiapan ........................................................ 7

enyisipkan kartu SIM .................................... 7
enghidupkan telepon .................................... 9
ematikan telepon .......................................... 9
engisi daya baterai ........................................ 9
engatur Hotkey ........................................... 10

emanggil .................................................... 11

embuat panggilan ........................................ 11
embuat panggilan internasional ................ 11
enjawab, menolak, dan mengakhiri 

anggilan ........................................................... 11
anggilan handsfree ........................................ 12
engatur volume speaker/earpiece ........... 12
psi saat panggilan berlangsung ................. 12
engatur panggilan kedua ............................ 13

otocall ............................................................. 14

emasukkan teks dan angka ........... 15

etode masukan ............................................ 15
emasukkan teks dan angka ....................... 15
emasukkan simbol ...................................... 16
uruf besar/kecil ............................................ 16
apus ................................................................ 16
asukan T9® Inggris ..................................... 16

Masukan teks da
Masukan Pinyin .
Masukan Zhuyin 
Masukan garis tu

4. Hiburan ...........

Games .................
Java ......................

5. Browser ..........

Pengaturan WAP
Kotak masuk pus

6. Musik .................

Trek ....................
Artis ....................
Daftar putar ......
Terakhir diputar
Sedang diputar ..
Pengaturan .........
Menggunakan to

7. Kamera ............

Mode kamera ....
Mode video .......
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i unit .......................................... 57
...................................................... 57
tyle ............................................. 58

...................................................... 65

ntak ............................................ 65
...................................................... 66
us ............................................... 67

pat ............................................... 67
t .................................................. 68

...................................................... 69

ofil ............................................... 70
ersonalisasi .............................. 71

itas ............................................. 72

...................................................... 72

...................................................... 73
ri ................................................. 74

 .................................................... 75

...................................................... 75
at ................................................. 75
anggilan ..................................... 76

an ............................................... 79

...................................................... 79

...................................................... 81

...................................................... 82
 .................................................... 82
8. Pesan ............................................................... 37

SMS .................................................................... 37
MMS (tergantung jaringan) ........................... 38
Kotak masuk ................................................... 39
Kotak keluar .................................................... 41
Favorit saya ...................................................... 42
Draf ................................................................... 43
Arsip SIM .......................................................... 43
Template .......................................................... 44
Kotak pesan suara .......................................... 44
SMS Siaran ....................................................... 45
Pengaturan pesan ........................................... 45

9. File saya ......................................................... 48

Gambar ............................................................. 48
Video ................................................................. 50
Suara ................................................................. 51
Status memori ................................................. 52

10. Alat bantu .................................................. 53

Kalender ........................................................... 53
Alarm ................................................................ 54
Kalkulator ........................................................ 55
Perekam suara ................................................ 55
Jam internasional ............................................ 55
Stopwatch ........................................................ 56
Hitung mundur ............................................... 56

Pengkonvers
Firewall .......
Aplikasi Lifes

11. Kontak ..

Membuat ko
Lihat grup ...
Nomor khus
Panggilan ce
Tingkat lanju

12. Profil .......
Pemilihan pr
Pengaturan p

13. Konektiv
Bluetooth ...
Fungsi USB .
Kartu memo

14. Panggilan
Daf. pgln .....
Hapus riway
Pengaturan p

15. Pengatur
Umum .........
Layar ...........
Suara ...........
Konektivitas



Ikon & Simbol .................................................. 85
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Tindakan pencegahan ................................. 87

Menyelesaikan masalah ............................. 92

Aksesoris Philips Asli ................................. 94

Pernyataan Merek Dagang ...................... 95

Informasi Tingkat Penyerapan 

Spesifik (SAR) .................................................. 96

Jaminan Terbatas ........................................... 98

Pernyataan kesesuaian .............................102
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 belakang dari slotnya.

terai
 Anda pada pegangan hitam yang
 atas baterai lalu angkat baterai dari

ehilangan semua pengaturan pribadi
baterai saat telepon dihidupkan.
Persiapan

1. Persiapan

Bacalah petunjuk keselamatan di bagian “Tindakan
pencegahan” sebelum menggunakan ponsel.

Sebelum mulai menggunakan telepon, Anda harus
menyisipkan kartu SIM yang sah dari operator
atau penyalur GSM Anda. Kartu SIM berisi informasi
langganan Anda, nomor telepon ponsel Anda,
dan sejumlah kecil memori untuk menyimpan nomor
telepon dan pesan (untuk informasi lebih lanjut, lihat
“Kontak” di halaman 65).
Anda juga dapat menyisipkan kartu memori. Kartu
memori memperbesar kapasitas memori, sehingga
Anda dapat menyimpan file musik, foto dan video
tambahan terpisah dari memori terpasang telepon.

Menyisipkan kartu SIM

Lepaskan penutup belakang
Pastikan telepon dimatikan. Anda perlu melepaskan
penutup belakang dan baterai telepon sebelum dapat
menyisipkan kartu SIM. Pegang telepon dengan sisi
depan menghadap ke bawah seperti ditunjukkan pada
diagram lalu dorong penutup belakang ke arah yang
ditunjukkan.

Angkat penutup

Keluarkan ba
Tempatkan jari
terletak di bagian
slotnya.

Anda mungkin k
jika melepaskan 



Persiapan

Sisipkan kartu SIM

enutup belakang
 penutup belakang ke dalam
jukkan sampai terkunci pada

 baterai, berhati-hatilah agar
tor logam pada slot kartu SIM.
8

Pastikan sudut miring kartu SIM menghadap ke arah
yang benar (sudut miring di kiri atas) dan kontak
logam menghadap ke bawah. Geser kartu SIM ke
dalam slot kartu sampai berhenti. Ketika Anda
melepaskan kartu SIM dari kemasannya, pastikan
Anda meluruskan tepinya, agar tidak sulit
memasukkan kartu ke dalam slot SIM.

Pasang kembali baterai
Dengan kontak logam menghadap ke bawah, sisipkan
salah satu sisi baterai ke dalam slot lalu tekan ke bawah
sampai terkunci pada tempatnya.

Pasang kembali p
Luruskan dan geser
slotnya seperti ditun
tempatnya.

Ketika memasukkan
tidak merusak konek
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a baterai
endapatkan daya dari baterai yang

g. Baterai baru telah diisi sebagian.
rdengar untuk mengingatkan Anda
 baterai melemah.

njurkan Anda untuk tidak
baterai saat telepon dihidupkan
mengakibatkan hilangnya semua

badi Anda. Jika Anda lepaskan,
ggal dan waktu hanya disimpan
karena itu, Anda perlu mengatur
 tersebut setelah baterai dipasang

an penutup baterai terpasang, Anda
aya telepon. Tancapkan konektor

kkan di bawah ini. Kemudian
 yang lain ke stopkontak listrik AC.
Persiapan

Bila telepon dihidupkan tanpa kartu SIM, pengguna
dapat mengakses menu utama dengan menekan ,
atau C, atau membuat panggilan darurat ke nomor
SOS melalui c atau (.

Menghidupkan telepon
Untuk menghidupkan telepon, tahan tombol ). 
Masukkan kode PIN jika diperlukan (kode rahasia 4
hingga 8 digit kartu SIM Anda). Kode ini telah
dikonfigurasikan dan diberikan kepada Anda oleh
operator jaringan atau penyalur Anda. Untuk
informasi lebih lanjut tentang kode PIN, lihat
“Keamanan” di halaman 80.

Jika Anda salah memasukkan kode PIN 3 kali
berturut-turut, kartu SIM Anda akan diblokir.
Untuk membukanya, Anda harus memperoleh kode
PUK dari operator jaringan Anda.

Mematikan telepon
Anda dapat menekan lama ) sewaktu-waktu untuk
mematikan telepon.

Mengisi day
Telepon Anda m
dapat diisi ulan
Penanda akan te
bila tingkat daya

Kami menga
mengeluarkan 
karena dapat 
pengaturan pri
pengaturan tan
sebentar. Oleh 
ulang informasi
kembali.

Setelah baterai d
dapat mengisi d
seperti ditunju
tancapkan ujung



Persiapan

adalah mencabutnya, sehingga Anda dianjurkan
 stopkontak listrik AC yang

erencana untuk menggunakan
erapa hari, sebaiknya baterai

akan telepon ketika sedang diisi
penanda getar tidak aktif bila
ng). Jika baterai benar-benar

ai hanya akan ditampilkan
beberapa menit.

key
figurasikan tombol angka 2 -
es fitur favorit Anda. Setelah
menekan lama tombol angka

akses fitur yang terkait.
hotkey telah diatur dan
belumnya. Untuk memeriksa

buka Menu > Pengaturan >
tuk informasi lebih lanjut, lihat

n 80.
10

Simbol baterai menunjukkan status pengisian daya.
Selama pengisian daya, indikator pengisian akan
bergulir; diperlukan sekitar 2,5 jam untuk mengisi
penuh daya baterai. Bila semua baris gulir berhenti
bergerak, baterai telah terisi penuh. Anda dapat
melepaskan pengisi daya. Tergantung jaringan dan
kondisi penggunaan, waktu bicara dan siaga dapat
mencapai berturut-turut 8,5 jam* dan 30 hari*.

*Waktu sebenarnya mungkin berbeda, tergantung
kondisi jaringan, pengaturan pengguna, cara
penggunaan, dll.

Pengisi daya yang tetap terhubung ke ponsel setelah
baterai terisi penuh tidak akan merusak baterai.
Satu-satunya cara untuk mematikan pengisi daya

untuk menggunakan
mudah dijangkau.

Jika Anda tidak b
telepon selama beb
dikeluarkan.

Anda dapat menggun
(perhatikan bahwa 
pengisi daya terhubu
kosong, ikon bater
kembali setelah diisi 

Mengatur Hot
Anda dapat mengkon
9 untuk mengaks
diatur, Anda cukup 
tersebut untuk meng
Sebagian besar 
dikonfigurasikan se
pengaturan hotkey, 
Pintasan > Hotkey. Un
“Pintasan” di halama
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anggilan internasional

bol 0 sampai “+” muncul pada

ode negara.
kode area (biasanya tanpa 0 di
uti dengan nomor telepon.
tuk langsung memanggil.

menolak, dan 
i panggilan

a panggilan, nomor penelpon
ilkan, tergantung apakah penelpon
menampilkan ID-nya. Jika nomor
n di buku telepon, nama yang terkait
nggantikan nomor tersebut.
ggilan: tekan (.
gilan: tekan ) atau tahan tombol
e.

tekan )

akan berdering jika dalam mode
Memanggil

2. Memanggil
Membuat panggilan

Anda hanya dapat membuat panggilan bila nama
jaringan muncul pada layar. Jika tidak ada nama
jaringan pada layar, Anda perlu mendaftarkan
kembali.

Dari layar siaga

1. Dalam mode siaga, masukkan nomor telepon
menggunakan tombol. Untuk memperbaiki
kesalahan, tekan C.

2. Tekan ( untuk menyambung.
3. Tekan ) atau c Akhiri untuk memutuskan.
Untuk panggilan internasional, tahan tombol 0
untuk memasukkan tanda “+” untuk awalan
internasional.

Menggunakan buku telepon

1. Tekan - dalam mode siaga.
2. Pilih salah satu kontak dalam daftar.
3. Tekan (: nomor yang dipilih akan dipanggil.
4. Tekan ) atau c Akhiri untuk memutuskan.

Membuat p

1. Tahan tom
layar.

2. Masukkan k
3. Masukkan 

depan), diik
4. Tekan ( un

Menjawab, 
mengakhir

Ketika menerim
mungkin ditamp
memilih untuk 
tersebut tersimpa
akan muncul me
• Menjawab pan
• Menolak pang

samping volum
• Memutuskan: 

Telepon tidak 
Diam.



Memanggil

Panggilan handsfree Opsi saat panggilan berlangsung
ngsung, tekan C Opsi untuk
ut ini.

nda dapat menggunakan opsi
nda. Bila headset terpasang di
k dapat mengaktifkan mode

nda untuk meredam atau
fon. Jika Anda memilih redam,
aktifkan sehingga lawan bicara
ar Anda. Bila Anda beralih dari
anggilan lain, peredaman akan

apan
ara, mereka percakapan telepon
ang-undang. Kami anjurkan
itahu lawan bicara Anda jika
kapan dan lakukan hanya jika

gsung, tekan C Opsi lalu pilih
akses 3 opsi perekaman; yaitu
ndar), Rekam pihak lawan dan
12

Untuk kenyamanan dan keselamatan Anda, jauhkan
telepon dari telinga Anda selama panggilan
handsfree, terutama bila volume dikeraskan.

1. Dalam mode siaga, masukkan nomor telepon
menggunakan tombol atau pilih salah satu
kontak di buku telepon.

2. Tekan , atau C Opsi lalu pilih Sambung >
Sambung handsfree lalu tekan , atau C Pilih.

Jika percakapan sedang berlangsung, tahan tombol C
untuk beralih ke mode handfsree dan kembali lagi.

Mengatur volume speaker/earpiece
Saat panggilan berlangsung, panggilan ditunda atau
panggilan tunggu, Anda dapat menekan </> atau
tekan tombol samping volume untuk mengeraskan
atau mengecilkan volume (jika Anda tidak sedang
membuka menu opsi panggilan). Setelah volume
diatur, volume panggilan akan langsung diaktifkan
dan pengaturan ini akan diterapkan pada panggilan
berikutnya.

Saat panggilan berla
mengakses opsi berik

Aktifkan h/free
Dengan opsi ini A
handsfree telepon A
telepon, Anda tida
handsfree.

Redam/Bunyikan
Memungkinkan A
membunyikan mikro
mikrofon akan dinon
tidak dapat mendeng
satu panggilan ke p
dibatalkan.

Merekam percak
Di hampir semua neg
diatur dengan und
Anda untuk member
ingin merekam perca
disetujui.

Saat panggilan berlan
Rekam untuk meng
Rekam keduanya (sta
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ilan berlangsung dengan Pihak A:
t memasukkan nomor Pihak B

an tombol lalu tekan ( untuk
nomor Pihak B. Pihak A akan
ra otomatis.
dapat menekan C Kontak untuk
uku telepon Anda.

gilan (tergantung jaringan)
iliki satu panggilan aktif dan satu
a, Anda dapat menekan C Opsi, lalu

emua untuk beralih di antara 2
pilih Tolak pgln untuk mengakhiri
.

nggilan kedua (tergantung 

 mengaktifkan Panggilan tunggu,
erbunyi bila ada panggilan masuk
at:

ntuk menjawab panggilan kedua.
yang aktif akan ditunda secara

ntuk menolak panggilan kedua dan
 panggilan yang aktif.
Memanggil

Rekam sendiri (tersedia untuk panggilan dua pihak
atau banyak pihak). Tahan tombol , untuk mulai
atau berhenti merekam. Bila Anda mengakhiri
panggilan, perekaman akan berhenti dan disimpan
secara otomatis dalam format AMR ke File saya >
Suara.

Panjang rekaman tidak dibatasi; perekaman hanya
berhenti jika Anda menekan tombol c untuk
berhenti merekam, bila memori tidak cukup, atau
bila panggilan berakhir.

Opsi lain saat panggilan berlangsung
Tekan C Opsi untuk menjalankan tugas berikut ini
saat panggilan sedang berlangsung:
• Menunda panggilan agar penelpon tidak dapat

mendengar Anda
• Panggil nomor baru
• Akhiri panggilan aktif
• Kirim SMS
• Membuka daftar kontak

Mengatur panggilan kedua

Membuat panggilan kedua (tergantung 
jaringan)
Anda dapat membuat panggilan kedua dengan
menunda panggilan yang aktif.

1. Saat pangg
Anda dapa
menggunak
memanggil 
ditunda seca

2. Anda juga 
mengakses b

Beralih pang
Bila Anda mem
panggilan ditund
pilih Terima s
panggilan atau 
panggilan masuk

Menjawab pa
jaringan)
Jika Anda telah
penanda akan b
kedua. Anda dap

1. Tekan ( u
Panggilan 
otomatis.

2. Tekan ) u
melanjutkan



Memanggil

3. Bila ada satu panggilan aktif dan satu panggilan
14

ditunda, Anda dapat menekan C Opsi untuk
menjalankan operasi berikut:

Jika Anda menekan tombol angka * atau #
dalam modus panggilan tunggu, editor notepad akan
diaktifkan.

Fotocall
Dengan fitur ini Anda dapat menghubungkan kontak
di buku telepon Anda ke foto yang telah diambil
menggunakan fungsi Kamera, atau gambar yang telah
di-download via WAP atau kabel data. Saat panggilan
berlangsung, jika kartu nama penelpon terkait ke
salah satu gambar, latar belakang panggilan masuk
akan menampilkan gambar tersebut. Fitur ini disebut
“Fotocall”.

Fotocall hanya tersedia pada memori telepon. Ukuran
foto tidak boleh lebih besar dari 128 x 160 piksel.

• Tukar • Pgln Konf. • Handsfree

• Akhiri pgln akt. • Redam • Kirim SMS 

• Rekam • Akhiri pgln 
tunda
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eks, Anda dapat menekan * untuk
asukan; baris status pada layar akan
ode masukan yang aktif. 『 』
mode masukan Pinyin Cina
』 menunjukkan mode masukan

erhana; 『 』 menunjukkan
BoPoMo Cina Tradisional; 『 』
mode masukan sapuan Cina
』menunjukkan mode masukan T9
enunjukkan mode masukan alfabet

menunjukkan mode masukan angka.
, Anda dapat menekan # untuk
da baca.

ingat metode masukan terakhir yang
ebelum keluar dari layar pengeditan.

embuka kembali editor, metode
terakhir digunakan akan dipilih

an teks dan angka
emasukkan teks dalam editor
asukan T9 Inggris, Alfabet Inggris,

 Stroke Cina Sederhana atau Stroke
l. Di samping itu, ada dua metode
memasukkan angka dan tanda baca.
Memasukkan teks dan angka

3. Memasukkan teks dan angka
Metode masukan
Ponsel Anda mendukung beberapa metode masukan,
termasuk:

*Saat mengedit t
beralih mode m
menampilkan m
menunjukkan 
Sederhana; 『
sapuan Cina Sed
mode masukan 
menunjukkan 
Tradisional;『en
Inggris;『abc』m
Inggris;『123』
Di samping itu
memasukkan tan

Editor teks meng
Anda gunakan s
Ketika Anda m
masukan yang 
secara otomatis.

Memasukk
Anda dapat m
menggunakan: M
Pinyin, Zhuyin,
Cina Tradisiona
masukan untuk 

• T9 Pinyin: Memasukkan karakter Cina 
dengan T9 Pinyin;

• T9 Cina Tradisional Zhuyin: Memasukkan 
karakter Cina Tradisional dengan T9 
Zhuyin;

• T9 Stroke: Memasukkan karakter Cina 
dengan T9 Wubi dan komponen sapuan;

• T9 Stroke Cina Tradisional: Memasukkan 
karakter Cina Tradisional dengan Wubi atau 
komponen sapuan;

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

• Multi-Tap (abc/Abc/ABC): Tekan tombol 
yang ditandai dengan huruf terkait yang 
akan dimasukkan. Tekan sekali untuk huruf 
pertama pada tombol, tekan dua kali untuk 
huruf kedua dan seterusnya sampai kata yang 
diinginkan muncul pada layar.

• 123: Memasukkan angka
Telepon ini juga mendukung metode masukan 
asosiasi T9 Cina Sederhana.



masukkan teks dan angka

Ikon yang ditampilkan pada layar menunjukkan Bila baris masukan kosong, menekan c Hapus akan
i sebelah kiri kursor di area teks.
pus untuk mengosongkan area

Inggris

rediktif T9® adalah mode
ntuk pesan, yang dilengkapi
omprehensif. Dengan mode ini
kkan teks dengan cepat. Anda
n tombol yang terkait dengan
i untuk mengeja kata: masukan
a dan kata yang diusulkan oleh
da jendela munculan. Jika ada
aris gulir ditampilkan, tekan +
lusuri daftar dan memilih dari
ng T9® (lihat contoh di bawah

ukkan kata, tekan OK atau C
si, tekan > untuk menyisipkan
16 Me

metode masukan yang aktif. Anda dapat menekan
* untuk beralih dari satu mode ke mode yang lain.
Anda perlu menekan lama untuk mode Zhuyin.
Tahan tombol untuk mengaktifkan atau
menonaktifkan T9. Tekan tombol # untuk
memasukkan tanda baca atau tahan tombol untuk
memilih bahasa masukan.

Memasukkan simbol
Dalam semua mode masukan, tekan # untuk
membuka/menutup layar masukan simbol. Jika
simbol memenuhi lebih dari satu layar, tekan +/-
untuk bergulir naik/turun halaman, tekan ok untuk
mengkonfirmasi masukan simbol.

Huruf besar/kecil
Tekan * untuk beralih ke huruf besar/kecil dalam
editor masukan Inggris.

Hapus
Bila baris masukan terisi, tekan c Hapus untuk
menghapus karakter atau simbol paling kanan. Area
calon masukan terus diperbarui sampai baris masukan
dikosongkan. Tahan tombol c Hapus untuk
menghapus baris masukan.

menghapus karakter d
Tahan tombol c Ha
teks.

Masukan T9® 

Apakah itu?
Masukan Teks p
pengeditan cerdas u
dengan kamus yang k
Anda dapat memasu
hanya perlu meneka
setiap huruf satu kal
tombol akan dianalis
T9® ditampilkan pa
lebih dari 3 calon, b
atau - untuk mene
usulan kamus terpasa
ini). Setelah memas
untuk mengkonfirma
spasi.
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 memasukkan kata “Home”
6 6 3, layar menampilkan

a dalam daftar: Good.
tuk menelusuri dan memilih Home.
K untuk mengkonfirmasi Home.

ks dasar
 menggunakan mode masukan teks
 untuk memilih masukan teks dasar
 ini memerlukan tekanan beberapa
encapai karakter yang diinginkan:

 huruf kedua pada tombol 4, maka
enekan 4 dua kali untuk

”. Untuk menggunakan mode ini
ekan tombol sebanyak urutan huruf
Memasukkan teks dan angka

Bagaimana cara menggunakannya?
Alfabet dan simbol yang diwakili oleh setiap tombol
adalah sebagai berikut: 

Contoh: Cara
1. Tekan 4 

kata pertam
2. Tekan - un
3. Tekan C O

Masukan te
Jika Anda ingin
dasar, tekan *
“ABC”. Metode
tombol untuk m
huruf “h” adalah
Anda harus m
memasukkan “h
Anda perlu men
tersebut.

0 hingga 9 Untuk memasukkan huruf.

+ atau -
Untuk menelusuri calon kata 
terakhir atau berikutnya.

C OK Untuk mengkonfirmasi huruf 
atau kata.

c Hapus
Tekan tombol untuk 
menghapus huruf, tahan tombol 
untuk menghapus semua entri.

*

Huruf besar/kecil, memilih 
mode masukan. Tahan tombol 
untuk mengaktifkan/
menonaktifkan fitur T9.

#

Tekan tombol untuk 
mengaktifkan/menonaktifkan 
mode tanda baca, tahan tombol 
untuk memilih bahasa masukan



masukkan teks dan angka

Maka untuk memasukkan kata «Home» dalam mode Masukan Pinyin
 mode masukan Pinyin. Setiap
li oleh salah satu tombol angka
i bawah ini: (Perhatikan bahwa

nyin hanya ditujukan untuk
r Cina Sederhana. Anda tidak
arakter Cina Tradisional).

 ABC 3 DEF

 JKL 6 MNO

 TUV 9 WXYZ

# Tanda baca
18 Me

masukan teks dasar, Anda perlu menekan tombol
4, 4 (GHI) 6, 6, 6 (MNO), 6 (MNO),
3, 3 (DEF). Huruf, angka dan simbol terdapat
pada setiap tombol sebagai berikut: 

Tekan * lalu pilih
huruf Pinyin diwaki
seperti ditunjukkan d
mode masukan Pi
memasukkan karakte
dapat memasukkan k

Tombol Huruf dan angka

1
Simbol tanda baca 1 @ _ # = < > ( ) 
€ £ $ ¥

2 a b c 2 à ä å æ ç

3 d e f 3 e e Δ Φ

4 g h i 4 Γ ì

5 j k l 5 Λ

6 m n o 6 ñ ò ö ø

7 p q r s 7 β Π Θ Σ

8 t u v 8 ü ù

9 w x y z 9 Ω Ξ Ψ

0 Huruf besar/kecil

* Beralih mode masukan teks

# Masukkan simbol

1 2

4 GHI 5

7 PQRS 8

* Mode 0
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posisinya pada tombol. Metode
 akan otomatis memilih dan

 semua kombinasi yang mungkin

k memasukkan karakter 『王』 ,
nyin 『wang』 , tekan 9 2 6
 > untuk memilih kombinasi pinyin

 untuk『wang』, lalu tekan , untuk
 kombinasi. Setelah itu, Anda dapat
l angka untuk memasukkan intonasi
-1, nada 2-2, nada 3-3, nada 4-4)

ecil kisaran pemilihan calon karakter.
 > untuk memilih karakter yang
』 lalau tekan ,
irmasi masukan karakter ini.
Anda memilih dan memasukkan
calon akan diperbarui dan daftar

 akan ditampilkan. Tekan < atau >
arakter asosiasi yang diinginkan lalu

mengkonfirmasi entri. Ini akan lebih
oses masukan.
esai mengedit nama di buku telepon
 c Kembali untuk keluar dari mode
ter asosiasi lalu tekan , untuk
 selesainya proses pengeditan.
Memasukkan teks dan angka

Langkah umum untuk menggunakan metode
masukan Pinyin adalah sebagai berikut:

Masukkan huruf pinyin secara berurutan. Tekan
sekali tombol yang terkait dengan huruf pinyin

terlepas dari 
masukan Pinyin
membuat daftar
untuk dipilih. 
Misalnya, untu
dengan huruf Pi
4 lalu gunakan
yang diinginkan
mengkonfirmasi
menekan tombo
karakter (nada 1
untuk memperk
Kemudian tekan
diinginkan 『王
untuk mengkonf
Segera setelah 
karakter, daftar 
karakter asosiasi
untuk memilih k
tekan , untuk 
mempercepat pr
Setelah Anda sel
atau SMS, tekan
masukan karak
mengkonfirmasi

1. Masukkan huruf Pinyin 2 hingga 9
c Hapus untuk 
menghapus

2. Pilih kombinasi Pinyin < atau >

3. Konfirmasikan kombinaasi 
Pinyin ,

4. Pilih dari daftar calon < atau > / + atau 
- (gulir dalam 
daftar)

5. Konfirmasikan pilihan ,

6. Pilih dan masukkan karakter asosiasi, atau
kembali ke langkah 1 untuk memasukkan kata
baru.

7. Atau tekan c Keluar untuk keluar dari mode
masukan karakter asosiasi, lalu tekan , untuk
menyelesaikan pengeditan.



masukkan teks dan angka

Masukan Zhuyin

uyin ditampilkan pada baris
/> untuk menggeser kotak
ng kombinasi zhuyin lalu tekan
n mode pemilihan karakter.

nggeser kotak pemilihan ke kiri
n +/- untuk menggulir dalam
ilihan tepat pada karakter yang

untuk mengkonfirmasi masukan
masukan asosiasi.

g dan area calon berisi daftar
ekan tombol navigasi untuk

arakter asosiasi, atau tekan salah
untuk memasukkan kombinasi

ㄕㄖㄙㄥ
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T9 Cina Tradisional Zhuyin
Masukan
Tekan sekali tombol yang terkait dengan karakter
Zhuyin tersebut terlepas dari posisinya pada tombol.
Semua kombinasi Zhuyin yang mungkin akan
terdaftar pada baris masukan.
Karakter yang terdaftar pada setiap tombol 0 - 9
adalah sebagai berikut:

Bila kombinasi zh
masukan, tekan <
pemilihan di sepanja
, untuk memasukka
Pemilihan
Tekan </> untuk me
atau kanan, lalu teka
daftar. Bila kotak pem
diinginkan, tekan , 
dan beralih ke mode 
Asosiasi
Area masukan koson
karakter asosiasi. T
memilih salah satu k
satu tombol angka 
zhuyin baru.

Tombol Karakter

1 ㄅㄈㄋㄚ

2 ㄍㄐㄞ－

3 ㄓㄗㄢㄦ

4 ㄆㄉㄌㄛ

5 ㄎㄑㄟㄨ

6 ㄔㄘㄣㄤ

7 ㄇㄊㄜㄝ

8 ㄏㄒㄠㄡㄩ

9

0
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asukan garis tulisan adalah sebagai

sapuan 2 hingga 9
(kecuali 3 dan 7)
c Hapus untuk 
menghapus.

aftar < atau > / + atau -
(gulir dalam daftar)

kan
,

asukkan karakter asosiasi, atau
 langkah 1 untuk memasukkan
.

 c Kembali untuk keluar dari
kan karakter asosiasi, lalu tekan
enyelesaikan pengeditan.
Memasukkan teks dan angka

Masukan garis tulisan
Tekan * untuk memilih mode masukan sapuan.
Sapuan diwakili pada setiap tombol sebagai berikut:

Langkah dasar M
berikut:

1
2  
Mendatar

3 DEF

4  
Jatuh ke kiri

5  Tegak
6  
Jatuh ke kanan

7
8  
Coret-turun

9  Khusus

* Mode 0 
# Tanda 
baca

1. Masukkan 

2. Pilih dari d
calon

3. Konfirmasi
pilihan

4. Pilih dan m
kembali ke
sapuan baru

5. Atau tekan
mode masu
, untuk m



masukkan teks dan angka

Prinsip masukan sapuan adalah membagi dan 5. 陈 : 9  + 5  + 2  + 9  + 9 

  

an dapat menemukan karakter
lum selesai memasukkan semua
a memasukkan nama di buku
kan c Kembali untuk keluar dari
siasi lalu tekan , untuk
ainya pengeditan teks.

 sapuan Cina tradisional serupa
Cina sederhana, dengan

penyandian karakter.
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memisahkan setiap karakter Cina sesuai dengan
urutannya. Bila Anda ingin memasukkan karakter,
tekan tombol yang terkait dengan sapuan yang
diperlukan sesuai urutannya untuk mendapatkan
karakter yang diinginkan. Metode Masukan garis
tulisan pada telepon ini membagi karakter Cina ke
dalam 5 sapuan dasar: (mendatar, tegak, sapuan jatuh
ke kiri, sapuan jatuh ke kanan dan coret-turun) di
samping sapuan khusus. Bila sapuan yang Anda
perlukan tidak sesuai dengan 5 sapuan dasar, gantikan
dengan sapuan khusus. Contoh-contoh di bawah ini
akan memperjelas cara menggunakan metode
Masukan garis tulisan:

1. 木 : 2  + 5  + 4  + 6 

2. 田 : 5  + 8  + 2  + 5  

+ 2  + >

3. 加 : 9  + 4  + 5  + 8  + 2 

4. 凉 : 6  + 9  + 6  + 2  + 5 

+ 8  + 2  + 9  + 4  +

6 

+ 4  + 6

Umumnya, Anda ak
yang diinginkan sebe
sapuan. Setelah And
telepon atau SMS, te
daftar karakter aso
mengkonfirmasi seles

Mode masukan untuk
dengan sapuan 
pengecualian untuk 
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4. Hiburan

Bagian ini menjelaskan game dan alat bantu
tambahan yang terinstal pada ponsel Anda.

Beberapa fitur yang dijelaskan di sini tergantung
konfigurasi ponsel Anda, negara tempat Anda
membeli ponsel, dan/atau penyedia layanan Anda.

Games
Telepon ini dilengkapi dengan beberapa game yang
telah terinstal untuk menghibur Anda. Tekan ,
untuk membuka menu utama dari layar siaga lalu
pilih Hiburan > Games > Game standar.

Java
Ponsel Anda dilengkapi lingkungan waktu-
pengoperasian Java yang memungkinkan Anda untuk
menjalankan aplikasi Java yang telah diinstal pada
handset Anda. Anda juga dapat men-download game
dan aplikasi lain via WAP atau USB dan
menjalankannya dalam lingkungan Java.



Browser

perubahan konfigurasi yang dilakukan oleh Anda
an. Hubungi operator jaringan
oleh informasi terbaru.

 langsung mengakses homepage.
ngatur alamat homepage dalam

an halaman Web yang aktif atau
eb yang sering Anda kunjungi

 mengatur dan menyusunnya.
 dapat disimpan pada telepon.
ka menu ini, daftar entri
n. Untuk menghubungkan ke
kmark tertentu, pilih salah satu
 atau - lalu tekan ,.

ri, Anda dapat memilih opsi
 menambah dan mengatur

ngedit judul dan alamat Web.

nghapus atau mengedit entri
kmark.
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5. Browser

Telepon Anda dilengkapi dengan browser WAP.
Anda dapat memperoleh berita, informasi olahraga
dan cuaca, di samping layanan dari Internet via
browser WAP.

Fitur ini hanya tersedia jika langganan Anda
termasuk layanan akses WAP. Pengaturan ini telah
dikonfigurasikan dan Anda tidak perlu
mengubahnya. Untuk informasi lebih lanjut,
hubungi operator jaringan Anda.

Pengaturan WAP

Anda hanya dapat mengirim MMS jika konfigurasi
Anda benar. Biasanya, telepon telah dikonfigurasikan
sebelum dikirim. Jika Anda ingin menambah atau
mengubah parameter konfigurasi, Anda perlu
mendapatkan informasi yang diperlukan dari
operator jaringan Anda sebelum melanjutkan.
Philips tidak berkewajiban untuk memberikan
pemberitahuan sebelumnya atau bertanggung jawab
atas kegagalan apa pun yang ditimbulkan oleh

atau operator jaring
Anda untuk memper

Homepage
Pilih menu ini untuk
Anda juga dapat me
menu pengaturan.

Bookmark
Anda dapat menyimp
beberapa halaman W
ke daftar Bookmark,
Hingga 10 bookmark
Bila Anda membu
bookmark ditampilka
alamat Web entri boo
entri menggunakan +
Jika belum ada ent
berikut ini untuk
bookmark Anda:

Tbh bookmark Me

Atur bookmark Me
boo
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i Anda dapat mengatur, menyusun
cepat halaman Web yang telah

umnya.

embuka menu ini, daftar halaman
lah dikunjungi akan ditampilkan.
si untuk mengakses berikut ini: 

t
t Web lalu tekan C atau , untuk
, tekan c Hapus untuk kembali ke
belumnya.

Simpan sbg

Kirim sbg MMS

Simpan sbg homepage

Pengaturan

Keluar
Browser

Untuk menambahkan bookmark baru:

Untuk mengedit bookmark:

Riwayat
Dengan menu in
dan mengakses 
dikunjungi sebel

1. Bila Anda m
Web yang te

2. Tekan C Op

Mskkn alama
Masukkan alama
menghubungkan
halaman Web se

Ke menu Bookmark Tekan , untuk membuka
menu utama dari mode siaga
lalu pilih Browser > Bookmark.

Pilih Tbh bookmark Tekan OK.

Menambah 
bookmark baru

Masukkan Alamat dan Judul
bookmark baru lalu tekan C
Simpan. Tekan +/- untuk
beralih di antara kotak
masukan.

Ke menu Bookmark Tekan , untuk membuka
menu utama dari mode siaga
lalu pilih Browser > Bookmark.

Pilih Atur bookmark Tekan + atau - lalu tekan OK.

Pilih bookmark yang 
akan diedit

Tekan + atau - lalu tekan OK.

Pilih Edit Tekan + atau - lalu tekan C
OK.

Mengedit bookmark Edit Alamat dan Judul
bookmark lalu tekan C OK.

Homepage

Kembali

Teruskan

Refresh

Bookmark

Mskkn alamat



Browser

Pengaturan Tersedia opsi berikut ini:

push
a untuk memeriksa pesan push
 pengaturan push Anda, seperti
an menerima pesan push atau
san push, dll.

mungkinkan Anda untuk
ngkonfigurasi paramater
wser, misalnya Tunj. gambar,
ifkan refresh, dll.

mungkinkan Anda untuk
ngatur Mode cache dan
sihkan cache.

mungkinkan Anda untuk
ifkan cookie atau Hapus cookie.
an +/- untuk memilih

ameter yang akan
onfigurasikan lalu tekan C OK.
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Dengan menu ini Anda dapat mengkonfigurasi
pengaturan Web untuk mengakses Web. Telepon
Anda mungkin telah dikonfigurasi dengan
pengaturan operator jaringan tertentu. Jika Anda
pelanggan operator jaringan tersebut, Anda mungkin
dapat segera menggunakan browser WAP Anda. Jika
tidak, Anda perlu mengkonfigurasi ulang
pengaturan tersebut.

Philips tidak berkeajiban untuk memberikan
pemberitahuan sebelumnya atau bertanggung jawab
atas kegagalan yang diakibatkan oleh perubahan
konfigurasi yang dilakukan oleh Anda atau operator
jaringan, atau perubahan alamat WAP atau konten
yang dibuat oleh penyedia konten Internet. Hubungi
operator jaringan dan penyedia konten internet Anda
untuk memperoleh informasi terbaru.

Kotak masuk 
Memungkinkan And
dan mengkonfigurasi
memilih apakah ak
tidak, menghapus pe

Opsi browser Me
me
bro
Akt

Cache Me
me
Ber

Cookie Me
Akt
Tek
par
dik
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yanyi yang ditampilkan pada layar.
nekan +/- untuk memilih artis
an C atau , untuk menampilkan
yang dipilih tersebut.

, gunakan +/- untuk memilih file
 diputar lalu tekan C Opsi.

Menghapus trek yang dipilih.

Melihat rincian informasi trek
yang dipilih.

Keterangan

Membuka pemutar musik untuk
memutar trek yang dipilih.

Membuka daftar putar, memilih
daftar putar lalu menambahkan
trek yang dipilih ke daftar putar.

Menghapus trek yang dipilih.
Musik

6. Musik

Dengan fitur ini Anda dapat men-download musik
dari jaringan, menyimpan file audio, mengedit daftar
putar Anda, dan memutar musik. Telepon ini
mendukung file audio dalam format MP3 dan AAC.
Namun, hanya format MP3 yang didukung dengan
headset Bluetooth.

Trek
Dengan fitur ini Anda dapat memutar musik yang di-
download dalam Memori telepon atau Kartu memori.
Dari daftar trek, gunakan +/- untuk memilih file
musik yang akan diputar lalu tekan C Opsi.

Artis
Daftar nama pen
Anda dapat me
tertentu lalu tek
semua trek artis 

Dari daftar trek
musik yang akan

Opsi Keterangan

Buka Membuka pemutar musik untuk
memutar trek yang dipilih.

Tbh ke daftar 
putar

Membuka daftar putar, memilih
daftar putar lalu menambahkan
trek yang dipilih ke daftar putar.

Hapus trek

Rincian

Opsi

Buka

Tbh ke daftar 
putar

Hapus trek



Musik

ar
 10 trek yang terakhir diputar,
ir diputar ditampilkan di bagian

r
 lagu yang terakhir diputar.
da dapat melanjutkan memutar
khir Anda dengarkan.

ngubah nama daftar putar.

nghapus daftar putar yang
if.

ngubah urutan pemutaran
tar putar yang aktif.

lihat rincian informasi file yang
ilih.
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Daftar putar
Daftar putar yang tersimpan ditampilkan pada layar.
Untuk membuat daftar putar baru, pilih Daftar putar
baru. Masukkan nama daftar putar lalu tekan ,.
Kemudian gunakan +/- untuk memilih daftar putar,
tekan ,, lalu tekan C Opsi, pilih Edit daftar putar lalu
pilih trek yang akan ditambahkan ke daftar putar
dengan menekan ,. Anda dapat menekan +/-
untuk bergeser ke atas atau bawah. Lalu tekan C
Selesai untuk mengkonfirmasi dan menyimpan lagu
ke dalam daftar putar.

Anda dapat membuat hingga 10 daftar putar dan
menyimpan hingga 20 trek dalam masing-masing
daftar. Opsi yang tersedia termasuk:

Terakhir diput
Menampilkan daftar
dan trek yang terakh
atas daftar.

Sedang diputa
Layar menampilkan
Dengan fungsi ini An
daftar putar yang tera

Hapus artis Menghapus semua trek dari artis
yang sama.

Rincian Melihat rincian informasi trek
yang dipilih.

Opsi Keterangan

Buka Membuka pemutar musik untuk
memutar file yang dipilih.

Edit daftar putar Mengedit daftar putar.

Ubah nama 
daftar putar

Me

Hapus daftar 
putar

Me
akt

Urutan trek Me
daf

Rincian Me
dip
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ntuk menjalankan opsi berikut:

Memutar/Menghentikan
sementara file audio yang dipilih.

Membuka daftar putar, memilih
daftar putar lalu menambahkan
file yang dipilih ke daftar putar.

Acak: Hidup atau Mati
Ulang: Tidak ada, Ulang sekali atau
Ulang daftar putar.

Pilih Tambah bas, Dance, Hip-hop,
Pop, R&B atau Rock.

Menampilkan rincian informasi
file audio yang dipilih.

Pilih Hidup atau Mati (standar).
Jika Anda memilih Hidup, setiap
kali menutup flip, Anda akan
keluar dari pemutar musik.

Pilih hidup atau mati
Musik

Pengoperasian tombol
Pengoperasian tombol selama pemutaran musik
adalah sebagai berikut:

Tekan C Opsi u

Tombol Operasi

Tombol , Tekan tombol untuk Mulai/Jeda/
Lanjutkan pemutaran musik.
Tahan tombol untuk
menghentikan pemutaran.

< atau > Tekan tombol untuk memilih lagu
sebelumnya/berikutnya. Tahan
tombol untuk mundur/maju cepat
dalam trek selama pemutaran.

+ atau - Mengatur volume. Setelah Anda
mengatur volume, pengaturan ini
akan disimpan sampai Anda
mengubahnya lagi kemudian.

C Opsi Membuka menu opsi.

c Kembali Kembali ke menu sebelumnya.

Putar/Jeda

Tbh ke daftar 
putar

Mode putar

Equaliser

Rincian

Flip keluar

Surround 3D



Musik

Pengaturan Menggunakan tombol samping 

tup, Anda dapat menggunakan
me untuk menjalankan operasi

si

 tombol: Mengeraskan volume
 tombol: Memilih trek

nya

 tombol: Mengecilkan volume
 tombol: Memilih trek
tnya
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Opsi yang tersedia termasuk: volume

Bila flip telepon ditu
tombol samping volu
berikut:

Opsi Keterangan

Surround 3D Pilih hidup atau mati.

Equaliser Pilih Tambah bas normal, Dance,
Hip-hop, Pop, R&B atau Rock.

Mode putar Acak: Hidup atau Mati
Ulang: Tidak ada, Ulang sekali atau
Ulang daftar putar.

Bantuan Menampilkan keterangan cara
menggunakan pemutar musik.

Refresh semua 
daftar

Semua trek yang tersimpan dalam
memori telepon dan kartu memori
akan diperbarui.

Tombol Opera

+ Tekan
Tahan
sebelum

- Tekan
Tahan
beriku
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waktu-waktu menekan tombol )
kan operasi yang sedang berlangsung

ode siaga.

ekan +/-.

aktor zoom maksimal adalah 4x
anya untuk ukuran di bawah
80*640 piksel.

ekan </>.

isaran tingkat kecerahan adalah -3
ingga +3. Tingkat standarnya 0.

ekan ,.

ambar akan otomatis disimpan
alam File saya > Gambar.

ika kartu memori disisipkan, secara
andar gambar akan disimpan ke
artu memori.

ekan tombol ) atau c Kembali.
Kamera

7. Kamera

Ponsel Anda dilengkapi kamera digital yang
memungkinkan Anda untuk mengambil gambar dan
merekam video pendek, menyimpannya pada
telepon, menggunakannya sebagai wallpaper atau
mengirimnya kepada teman Anda.

Pastikan kebersihan lensa kamera sebelum
mengambil gambar, karena partikel debu yang kecil
dapat mempengaruhi kualitas gambar.

Mode kamera
Lihat tabel di bawah ini untuk menjalankan beberapa
operasi umum dengan kamera Anda.

Bagaimana ...

Anda dapat se
untuk membatal
dan kembali ke m

Menjalankan 
Kamera

Tekan , untuk membuka menu
utama dari mode siaga lalu pilih
Kamera.

Zoom 
perbesar/
perkecil

T

F
h
4

Setelan 
lampu latar

T

K
h

Mengambil 
gambar

T

G
d

J
st
k

Keluar dari 
Kamera dan 
kembali ke 
mode siaga

T



Kamera

Menu opsi kamera  +/- untuk memilih gambar
telah diambil, tekan , untuk
at gambar tersebut.

warna: Mati (standar), B&W,
atau Biru.

warna yang dipilih akan
pilkan langsung pada layar.

 malam: Hidup atau Mati
er: Hidup atau mati

hot: Hidup atau Mati

gambar dapat diambil
gus.

i penyimpanan: Memori telepon
artu memori
 standar: Mengubah nama
r untuk foto 

erlip: 50HZ atau 60HZ
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Bila mode kamera diaktifkan san sebelum mengambil
gambar, Anda dapat mengubah beberapa pengaturan
dengan menekan C Opsi.

Opsi Keterangan

Beralih ke 
Video

Keluar dari mode Kamera dan beralih
ke mode Video.

Dalam mode jendela bidik, Anda
dapat beralih dari mode Kamera ke
Video dengan menekan tombol </>.

Resolusi 
gambar

Pilih ukuran gambar: 1024x1280,
768x1024, 480x640 dan 220x176.

Kualitas 
Gambar

Pilih kualitas gambar: Super halus,
Halus dan Normal.

Nilai yang terakhir dipilih akan
tetap aktif sampai Anda
mengubahnya kembali.

Melihat 
gambar

Tekan
yang 
melih

Mode 
kamera

Efek 
Sepia 

Efek 
ditam

Mode
Self-tim
Multis

Tiga 
sekali

Tingkat lanjut Lokas
atau K
Nama
standa
Anti k
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ori penuh, gambar akan disimpan
e memori telepon. Bila tidak tersedia
da telepon dan kartu memori, maka

at menyimpan gambar tersebut dan
tan ditampilkan. Anda harus

bar yang ada sebelum dapat
 baru.

Anda dapat merekam video pendek.
utar video tersebut, menyimpannya

au kartu memori. Anda juga dapat
kepada teman Anda via MMS atau

..
ekan , untuk membuka menu
tama dari mode siaga lalu pilih
amera > opsi > beralih ke video.

ekan +/-.

aktor zoom maksimal adalah 4x
anya untuk ukuran di bawah
80*640 piksel.
Kamera

Menu Pilihan Lihat Foto
Setelah Anda mengaktifkan kamera, cukup tekan ,
untuk mengambil gambar. Gambar akan otomatis
disimpan dan ditampilkan pada layar. Anda dapat
menekan C Opsi untuk menjalankan operasi berikut:

Bila kartu mem
secara otomatis k
cukup memori pa
Anda tidak dap
pesan peringa
menghapus gam
menyimpan yang

Mode video
Dengan opsi ini 
Anda dapat mem
pada telepon at
mengirim video 
Bluetooth.

Bagaimana .

Opsi Keterangan

Kirim Mengirim gambar:
Kirim via Bluetooth, atau Kirim via
MMS.

Hapus Menghapus gambar yang aktif.

Ambil Kembali ke layar jendela bidik untuk
mengambil gambar baru.

Atur sbg gbr 
besar

Mengaitkan gambar ke kontak ponsel
Anda sehingga gambar tersebut akan
ditampilkan bila kontak tersebut
memanggil Anda. Pastikan kontak
disalin ke telepon (karena Anda tidak
dapat menyetel gambar ke kartu
SIM) dan resolusi gambar 220 x 176.

Atur sbg 
wallpaper

Mengatur gambar sebagai wallpaper
pada layar siaga.

Menjalankan 
Kamera 
Video

T
u
K

Zoom 
perbesar/
perkecil

T

F
h
4



Kamera

Menu opsi video
iaktifkan dan sebelum mulai
dapat mengubah beberapa
enekan C Opsi.

ngan

am video baru.

 dari mode Video dan beralih ke
Kamera.

ualitas video: Halus atau Normal

ang terakhir dipilih akan tetap
sampai Anda mengubahnya
li.

ile saya > Video untuk melihat
n video. Tekan +/- untuk

ih rekaman video. Tekan ,
memutar dan tekan C Penuh

memutar dalam mode
tar.
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Bila mode video d
merekam, Anda 
pengaturan dengan m

Setelan 
lampu latar

Tekan </>.

Kisaran tingkat kecerahan adalah -3
hingga +3. Tingkat standarnya 0.

Merekam 
video

Tekan tombol , sekali. Tekan dua
kali untuk berhenti merekam.

Video akan otomatis disimpan dalam
File saya > Video.

Jika kartu memori disisipkan, secara
standar video akan disimpan ke
kartu memori.

Keluar dari 
mode Video 
dan kembali 
ke mode 
siaga

Tekan tombol ).

Opsi Ketera

Rekam baru Merek

Beralih ke 
Kamera

Keluar
mode 

Kualitas 
video

Pilih k

Nilai y
aktif 
kemba

Lihat video Buka F
rekama
memil
untuk 
untuk 
menda
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kasi penyimpanan: Memori telepon
au Kartu memori
ama standar: Mengubah
ma standar video 
dam: Hidup atau Mati

ka Anda memilih Hidup, suara
ak akan direkam. 

njang video: Panjang MMS (standar)
au Tak terbatas. 

ka Anda memilih MMS, ukuran
deo yang direkam akan lebih kecil
ri ukuran maksimal MMS yang
tetapkan. Perekaman akan berhenti
la ukuran maksimal MMS tercapai
n video akan disimpan secara
omatis. Jika Anda memilih Tak
rbatas, tidak ada batasan ukuran
deo yang direkam. Ukuran
aksimal akan ditetapkan oleh
pasitas memori telepon Anda atau
rtu memori.
Kamera

Mode Efek warna: Mati (standar), B&W,
Sepia atau Biru.

Efek warna yang dipilih akan
ditampilkan pada layar.

Format video: MPEG-4 atau H263
FPS: 5, 10, atau 15 bingkai per detik

Tingkat 
lanjut

Lo
at
N
na
Re

Ji
tid

Pa
at

Ji
vi
da
di
bi
da
ot
te
vi
m
ka
ka



Kamera

Menu opsi video

ukup, Anda tidak akan dapat
yang direkam dan pesan

an.

irim rekaman video:
via Bluetooth dan Kirim via

hapus rekaman video.

ali ke mode video untuk
am klip video baru.
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Setelah Anda mengaktifkan mode video, cukup tekan
, untuk mulai merekam. Tekan , untuk berhenti
merekam.
Video akan otomatis disimpan dan adegan yang
terakhir direkam ditampilkan pada layar. Anda dapat
menekan C Opsi untuk menjalankan operasi berikut:

Bila memori tidak c
menyimpan video 
peringatan ditampilk

Opsi Keterangan

Putar Memutar rekaman video. 
Selama pemutaran, Anda dapat: 
Menghentikan sementara pemutaran
dengan menekan , atau C Penuh
untuk memperbesar layar tampilan
Lanjutkan kembali pemutaran
dengan menekan , atau opsi > Putar. 
Atur volume dengan menekan +/-
Mundur cepat dengan menekan terus
< Maju cepat dengan menekan terus
> Kembali ke tingkat menu
sebelumnya dengan menekan c
kembali
Kembali ke layar siaga dengan
menekan )

Kirim Meng
Kirim 
MMS.

Hapus Meng

Rekam baru Kemb
merek
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e siaga, tekan , untuk membuka
.
> Buat pesan > SMS lalu tekan ,.
ditan SMS akan ditampilkan.
si SMS ke dalam editor SMS lalu
Opsi untuk menjalankan operasi

k berhasil dikirim, Anda dapat
. Jika SMS tidak berhasil dikirim
 kali mencoba,periksa apakah nomor
 telah diatur dengan benar.

edit SMS, karena alasan tertentu
ilan masuk, baterai habis), Anda
ri layar pengeditan SMS sebelum
ngirim atau menyimpannya, pesan
n disimpan secara otomatis. Ketika
 editor SMS di lain kali, pesan
ampilkan pada layar.

asukkan nomor telepon penerima.
nda juga dapat memilihnya dari
aftar Kontak atau Grup. Tekan ,
ntuk mengirim SMS.

enyimpan SMS.
Pesan

8. Pesan

SMS
Dengan layanan SMS (Layanan Pesan Pendek) Anda
dapat mengirim pesan teks ke pihak lain. Anda dapat
menggunakan menu SMS pada telepon untuk
mengirim pesan ke telepon atau perangkat selular lain
yang dapat menerima SMS.
Telepon Anda dapat menyimpan hingga 500 pesan.
Setelah 500 pesan tercapai, ikon akan berkedip pada
layar untuk mengingatkan Anda. Anda perlu
menghapus beberapa pesan untuk menerima pesan
baru.

1. Dalam mode siaga, tekan , untuk membuka
menu utama.

2. Pilih Pesan > Buat pesan > SMS lalu tekan ,.

Membuat. mengedit dan mengirim SMS
Anda perlu memasukkan nomor pusat pesan yang
benar sebelum dapat mengirim SMS. Nomor ini
dapat diperoleh dari operator jaringan Anda.

1. Dalam mod
menu utama

2. Pilih Pesan 
Layar penge

3. Masukkan i
tekan C 
berikut:

Jika SMS tida
mengirim ulang
setelah beberapa
pusat SMS Anda

Bila saat meng
(misalnya pangg
harus keluar da
Anda dapat me
yang diedit aka
Anda membuka
tersebut akan dit

Lanjutkan M
A
d
u

Simpan M



Pesan

MMS (tergantung jaringan) Membuat, mengedit dan mengirim MMS

ga, tekan , untuk membuka

at pesan > MMS lalu tekan ,.
 MMS akan ditampilkan.
MS ke dalam editor MMS lalu
 untuk menjalankan operasi

kkan nomor telepon penerima.
juga dapat memilihnya pada

 Kontak atau Grup. Tekan ,
 mengirim MMS.

 mengubah teks Anda.

isipkan gambar, video, suara,
an atau objek.

a satu gambar, suara atau video
dapat disisipkan pada satu
an. Jika ketiganya dimasukkan

gus, hanya satu yang dapat
pan.

at dulu MMS yang aktif.
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Telepon ini memungkinkan Anda untuk mengirim
dan menerima pesan multimedia, disebut MMS, yang
berisi teks, gambar, suara dan klip video. MMS dapat
terdiri dari satu atau beberapa slide. Bila Anda
mengirimnya ke alamat e-mail atau ponsel lain, MMS
akan ditampilkan sebagai tayangan slide.
Telepon Anda dapat mendukung 50 MMS
(maksimum 98KB). Bila batas maksimum 50 MMS
tercapai, layar akan menampilkan ikon MMS untuk
mengingatkan Anda. Anda perlu menghapus
beberapa MMS lama untuk menerima yang baru.

1. Dalam mode siaga, tekan , untuk membuka
menu utama.

2. Pilih Pesan > Buat pesan > MMS lalu tekan ,.

Sebelum dapat mengirim MMS, Anda perlu
memasukkan nomor pusat MMS yang benar dan
memastikan bahwa profil jaringan MMS Anda telah
dikonfigurasikan dengan benar. Anda dapat
memperoleh informasi tersebut dari operator jaringan
Anda.

1. Dalam mode sia
menu utama.

2. Pilih Pesan > Bu
Layar pengeditan

3. Masukkan isi M
tekan C Opsi
berikut:

Lanjutkan Masu
Anda 
daftar
untuk

Edit teks Untuk

Sisipkan 
objek

Meny
halam

Hany
yang 
halam
sekali
disim

Pratinjau Melih



39

Opsi untuk menjalankan operasi

Melihat pesan yang dipilih.

Nomor pengirim secara otomatis
akan digunakan sebagai nomor tujuan
dan editor pesan akan diaktifkan.
Masukkan balasan Anda lalu kirim
pesan tersebut.

Bila Anda memilih Teruskan, isi pesan
yang dipilih akan ditampilkan dalam
editor pesan. Anda dapat mengedit
pesan sebelum dikirim. 

Menghapus pesan dari Kotak masuk.

Menghapus semua pesan di dalam
Kotak masuk.

Menambahkan pesan yang dipilih ke
kartu SIM.

Memindahkan pesan yang dipilih ke
Favorit saya.

Melihat informasi pesan seperti
tanggal, waktu dan pengirim.
Pesan

Bila ada lebih dari satu halaman, Anda dapat menekan
+/- untuk melihat halaman lain dari MMS tersebut.
Pada waktu yang sama, baris judul di bagian atas layar
akan menampilkan halaman aktif yang sedang dilihat
dan jumlah total halaman dalam MMS Anda.

Kotak masuk
Kotak masuk menyimpan pesan yang telah Anda
terima. 
1. Dalam mode siaga, tekan , untuk membuka

menu utama.
2. Pilih Pesan > Kotak masuk lalu tekan ,.
3. Jika ada pesan di dalam Kotak masuk, daftar

pesan akan ditampilkan sesuai dengan urutan
masuk (pesan yang terbaru akan ditampilkan di
bagian atas daftar).

4. Tekan +/- untuk memilih pesan. Bila salah satu
pesan dipilih, isinya akan ditampilkan pada layar.

Tekan C 
berikut:

Waktu 
halaman

Mengatur waktu pemutaran slide
MMS. Nilai standarnya adalah 3
detik.

Simpan Menyimpan MMS.

Lihat

Balas

Teruskan

Hapus

Hapus semua

Arsipkan ke
SIM 

Pindahkan ke
favorit

Rincian



Pesan

ghapus pesan dari Kotak masuk.
buka daftar nomor yang
pat di dalam pesan. Dalam daftar
opsi C membuka jendela

culan yang menampilkan opsi
ut:
pan 

mbung 
im pesan 

ambahkan pesan yang dipilih ke
 SIM.

indahkan pesan yang dipilih ke
it saya.
hat informasi pesan seperti
gal, waktu dan pengirim.
gambil nomor pengirim dari
n dan memanggil nomor
but.
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5. Tekan , untuk membuka layar berikutnya di
mana rincian pesan akan ditampilkan. Tekan C
Opsi untuk menjalankan operasi berikut:

Sambung Mengambil nomor pengirim dari
pesan dan memanggil nomor
tersebut.

Pilih bbrp Anda dapat memilih beberapa pesan
satu per satu atau sekaligus. Anda
dapat menekan , untuk memilih/
membatalkan operasi pada beberapa
pesan. Kotak penanda akan ditandai
di sebelah kiri pesan yang dipilih.
Tekan C Opsi untuk menghapus
pesan yang dipilih, atau Anda dapat
memindahkannya ke Favorit saya.

Balas Nomor pengirim akan digunakan
sebagai nomor tujuan secara otomatis
dan Anda dapat memilih untuk
membalas dengan SMS atau MMS.
Masukkan balasan Anda dalam editor
lalu kirim pesan tersebut.

Teruskan Bila Anda memilih Teruskan, isi pesan
yang dipilih akan ditampilkan dalam
editor pesan. Anda dapat mengedit
pesan sebelum dikirim. 

Hapus Men
Ambil nomor Mem

terda
ini, 
mun
berik
• Sim
• Sa
• Kir

Arsipkan ke
SIM 

Men
kartu

Pindahkan ke
favorit

Mem
Favor

Rincian Meli
tang

Sambung Men
pesa
terse
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ntuk membuka layar berikutnya di
nnya akan ditampilkan. Tekan C
menjalankan berikut ini: 

elihat informasi pesan seperti tanggal
n waktu.

da dapat memilih beberapa pesan
tu per satu atau sekaligus. Anda dapat
enekan , untuk memilih/
embatalkan operasi pada beberapa
san. Kotak penanda akan ditandai di
belah kiri pesan yang dipilih. Tekan C
si untuk menghapus pesan yang

pilih, atau Anda dapat
emindahkannya ke Favorit saya.

engirim ulang pesan ke penerima. 

la Anda memilih Teruskan, isi pesan
ng dipilih akan ditampilkan pada
itor pesan. Anda dapat mengedit pesan
elum dikirim. 

enghapus pesan dari Kotak keluar.

elihat informasi pesan seperti tanggal
n waktu.
Pesan

Kotak keluar
Dengan Kotak keluar Anda dapat menyimpan pesan
yang telah berhasil dikirim dan yang Anda pilih untuk
disimpan sebelum dikirim. 
1. Dalam mode siaga, tekan , untuk membuka

menu utama.
2. Pilih Pesan > Kotak keluar lalu tekan ,.
3. Jika ada pesan dalam Kotak keluar, daftar pesan

akan ditampilkan pada layar. 
4. Tekan +/- untuk memilih pesan. Bila salah satu

pesan dipilih, isinya akan ditampilkan pada layar.
Bila Anda menekan C Opsi, Anda dapat
menjalankan operasi berikut:

5. Tekan , u
mana rincia
Opsi untuk Lihat Melihat pesan yang dipilih.

Kirim ulang Mengirim ulang pesan ke penerima. 

Teruskan Bila Anda memilih Teruskan, isi pesan
yang dipilih akan ditampilkan pada
editor pesan. Anda dapat mengedit
pesan sebelum dikirim. 

Hapus Menghapus pesan dari Kotak keluar.

Hapus
semua

Menghapus semua pesan dalam Favorit
saya.

Rincian M
da

Pilih bbrp An
sa
m
m
pe
se
Op
di
m

Kirim ulang M

Teruskan Bi
ya
ed
seb

Hapus M

Rincian M
da



Pesan

Favorit saya hapus pesan dari Favorit saya.

hapus semua pesan dalam
t saya.

at informasi pesan seperti
al, waktu dan pengirim.

ambil nomor pengirim dari
 dan memanggil nomor
ut.

dapat memilih beberapa pesan
er satu atau sekaligus. Anda

 menekan , untuk memilih/
atalkan operasi pada beberapa

. Kotak penanda akan ditandai
elah kiri pesan yang dipilih.
 C Opsi untuk menghapus

 yang dipilih, atau Anda dapat
ndahkannya ke Favorit saya.
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Menu ini berisi semua pesan masuk yang disimpan
dalam memori telepon via opsi Pindahkan ke favorit. 

1. Dalam mode siaga, tekan , untuk membuka
menu utama.

2. Pilih Pesan > Favorit lalu tekan ,.
3. Jika ada pesan dalam Favorit saya, daftar pesan

akan ditampilkan pada layar.
4. Tekan +/- untuk memilih pesan. Bila salah satu

pesan dipilih, isinya akan ditampilkan pada
layar. Tekan C Opsi untuk menjalankan operasi
berikut:

Opsi Keterangan

Lihat Melihat pesan yang dipilih.

Balas Nomor pengirim secara otomatis
akan digunakan sebagai nomor
tujuan dan editor pesan akan
diaktifkan. Masukkan balasan Anda
lalu kirim pesan tersebut.

Teruskan Bila Anda memilih Teruskan, isi
pesan yang dipilih akan ditampilkan
dalam editor pesan. Anda dapat
mengedit pesan sebelum dikirim. 

Hapus Meng

Hapus semua Meng
Favori

Rincian Melih
tangg

Sambung Meng
pesan
terseb

Pilih bbrp Anda 
satu p
dapat
memb
pesan
di seb
Tekan
pesan
memi
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daftar pesan yang telah dibuat dan
 belum dikirim, dan pesan yang
 otomatis sebelum Anda dapat

u mengirimnya setelah keluar dari

pesan dari menu Draf lalu tekan C
t, Kirim, Edit, Hapus, Hapus semua,
 beberapa. Jika Anda memilih Lihat,
nya akan sama dengan operasi Kotak

i, Anda dapat melihat pesan yang
 dibaca yang disimpan dalam kartu

tersedia termasuk:

eterangan

embuka pesan yang aktif dan
elihat rincian isi pesan.

embalas pesan.

eneruskan pesan ke penerima lain.

enghapus pesan.
Pesan

5. Tekan , untuk membuka layar berikutnya di
mana rinciannya akan ditampilkan. Tekan C
Opsi, untuk menjalankan operasi berikut:

Draf
Menu ini berisi 
disimpan tetapi
disimpan secara
menyimpan ata
editor pesan.
Pilih salah satu 
Opsi untuk: Liha
Rincian dan Pilih
prosedur berikut
masuk.

Arsip SIM
Dalam menu in
sudah dan belum
SIM. Opsi yang 

Balas Nomor pengirim secara otomatis
akan digunakan sebagai nomor
tujuan dan editor pesan akan
diaktifkan. Masukkan balasan Anda
lalu kirim pesan tersebut.

Teruskan Bila Anda memilih Teruskan, isi
pesan yang dipilih akan ditampilkan
dalam editor pesan. Anda dapat
mengedit pesan sebelum dikirim. 

Hapus Menghapus pesan dari Kotak masuk.

Rincian Melihat informasi pesan seperti
tanggal, waktu dan pengirim.

Sambung Mengambil nomor pengirim dari
pesan dan memanggil nomor
tersebut.

Opsi K

Lihat M
m

Balas M

Teruskan M

Hapus M



Pesan

Kotak pesan suara
da dapat mengatur nomor pesan
ndengarkan pesan suara yang
esponden Anda. 

kan panggilan ke nomor kotak
 telepon bagi penelpon untuk
 via fitur Alihan panggilan.

ra 
a pesan suara, telepon akan

ntuk mengingatkan Anda. Anda
anggil nomor pesan suara untuk
ra Anda.
han tombol 1 untuk langsung
san suara Anda. Jika nomor ini
 diminta untuk memasukkan

at memperoleh dua nomor dari
da:
enelpon untuk meninggalkan
i juga digunakan untuk Alihan

a untuk mengambil pesan suara 
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Template
Anda dapat membuat preset hingga 10 pesan yang
sering digunakan. Dengan menu ini Anda dapat
mengirim, menambah, mengubah dan menghapus
pesan preset Anda.

Dengan menu ini An
suara Anda dan me
ditinggalkan oleh kor

Anda dapat menerus
pesan suara (nomor
meninggalkan pesan)

Panggil pesan sua
Bila Anda menerim
mengirim penanda u
kemudian dapat mem
mengambil pesan sua
Dalam mode siaga, ta
memanggil kotak pe
kosong, Anda akan
nomor tersebut.
No. pesan suara
Umumnya, Anda dap
operator jaringan An
• nomor bagi p

pesan (nomor in
panggilan)

• nomor bagi And

Hapus semua Menghapus semua pesan.

Rincian Melihat informasi pesan seperti
tanggal, waktu dan pengirim, dll.

Sambung Memanggil pengirim pesan.

Pilih bbrp Operasi ini memungkinkan Anda
untuk menghapus beberapa pesan
yang dipilih. Tekan , untuk
memilih. Anda dapat memilih satu
per satu atau memilih semua. Kotak
penanda akan ditandai di sebelah kiri
pesan yang dipilih. Tekan C Opsi
untuk menghapus pesan yang dipilih.
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gatur penerimaan pesan SMS siaran
ati. Jika Anda memilih Mati, Anda

erima pesan SMS siaran, meskipun
atur nomor saluran yang terkait.
ima pesan SMS siaran, isi pesan akan
a layar sampai Anda menekan c
MS siaran tidak akan disimpan pada
 SIM Anda. Setelah keluar dari layar
k dapat membacanya lagi.

oleh kode yang terkait dengan
san, hubungi operator Anda.

 pesan

Pengaturan pesan > SMS untuk
 account SMS. Tekan C Opsi > Edit
pengaturan SMS.
layanan
ini Anda dapat menyimpan dan
 pusat layanan SMS dari jaringan asal
r pusat layanan kosong, Anda tidak

SMS apa pun.
Pesan

SMS Siaran 
Ini adalah layanan jaringan yang memungkinkan
Anda untuk menerima berbagai pesan teks, misalnya
berita, informasi lalu-lintas, dll. Pesan ini diberikan
oleh jaringan kepada pelanggan di daerah jaringan
tertentu. Jika layanan ini tersedia, jaringan Akan
memberi Anda nomor saluran siaran. Dengan
demikian Anda dapat mengakses beberapa opsi di
bawah ini.

Penerimaan
Anda dapat men
ke Hidup atau M
tidak akan men
Anda telah meng
Bila Anda mener
ditampilkan pad
Kembali. Pesan S
ponsel atau kartu
pesan, Anda tida

Untuk memper
berbagai jenis pe

Pengaturan

SMS
Pilih Pesan > 
membuka daftar
untuk mengedit 
Nomor pusat 
Dengan menu 
mengedit nomor
Anda. Jika nomo
dapat mengirim 

Opsi Keterangan

Penerimaan Pilih untuk menghidupkan/
mematikan penerimaan pesan SMS
siaran baru.

Topik Menambah, mengubah atau
menghapus saluran. 
<Tambah baru>: Tambah untuk
menambahkan saluran baru.
Ubah: Mengedit nomor saluran.
Hapus: Menghapus salah satu saluran
dalam daftar saluran.



Pesan

Masa Berlaku Lokasi penyimpanan
ih lokasi penyimpanan yang
Anda: kartu SIM (Standar) atau

da dapat mengatur pusat MMS
pengaturan MMS Anda. Opsi
k:

atau mengedit parameter.

 C Ubah untuk mengatur opsi
ati. Opsi ini digunakan untuk
titas Anda ditampilkan ketika

nda dapat mengatur tingkat
a. Anda dapat mengaturnya ke
ndar) atau Tinggi.
an
 C Ubah untuk mengatur opsi
ti. Bila diatur ke Hidup, laporan
memberitahu Anda jika MMS
 ke penerima.
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Memungkinkan Anda untuk memilih berapa lama
pesan Anda akan disimpan dalam pusat pesan. Anda
dapat memilih dari: 12 jam, 1 hari, 1 minggu dan
Maksimum (standar). Tekan </> untuk memilih salah
satu nilai.
Opsi ini berguna bila penerima Anda tidak terhubung
ke jaringan dan tidak dapat segera menerima pesan
Anda.

Fitur ini tergantung langganan.

Laporan pengiriman
Anda dapat memilih C Hidup atau Mati. Dengan opsi
ini Anda dapat mengatur untuk menerima status
pengiriman pesan Anda atau tidak: berhasil dikirim ke
penerima, atau tidak berhasil dikirim.
Fitur ini tergantung langganan.
Tandatangan
Anda dapat memilih C Hidup atau Mati (Nilai
standarnya Mati). Jika diatur ke Hidup, tanda tangan
akan ditambahkan ke pesan Anda sebelum dikirim
kepada penerima.

Jika SMS terlalu panjang setelah ditambah dengan
tanda tangan, tanda tangan tersebut akan
dipendekkan secara otomatis.

Anda dapat memil
disukai untuk pesan 
ponsel.

MMS
Dengan menu ini An
dan menyesuaikan 
yang tersedia termasu
Profil
Anda dapat memilih 
Visibilitas pengirim
Anda dapat menekan
ini ke Hidup atau M
mengatur agar iden
MMS dikirim.
Prioritas
Dengan opsi ini A
prioritas MMS And
Rendah, Normal (sta
Laporan pengirim
Anda dapat menekan
ini ke Hidup atau Ma
akan dikirim untuk 
tersebut telah dikirim
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Pesan

Laporan dibaca
Anda dapat menekan C Ubah untuk mengatur opsi
ini ke Hidup atau Mati. Bila diatur ke Hidup, laporan
akan dikirim untuk memberitahu Anda jika MMS
tersebut telah dibaca oleh penerima.
Wkt kadaluarsa
Anda dapat memilih berapa lama MMS Anda akan
disimpan di pusat MMS. Anda dapat memilih dari
6 jam, 12 jam, 1 hari, 1 minggu atau Maksimum
(standar).
Pengambilan
Ketika men-download pesan MMS, dengan fungsi ini
Anda dapat memilih:
• Otomatis: MMS baru langsung dimasukkan ke

dalam Kotak masuk. Pilih MMS tersebut lalu
tekan , untuk memutarnya.

• Ditunda: Anda dapat menghubungkan ke server
secara manual dengan memilih pemberitahuan
di dalam Kotak masuk

• Otomatis di jar. asal: Ketika roaming, MMS baru
akan dimasukkan langsung ke dalam Kotak
masuk dan Anda hanya akan dapat memutarnya
dengan menggunakan jaringan asal Anda.



File saya

angan

at gambar dengan layar penuh.

irim file yang dipilih: Kirim via
oth dan Kirim via MMS.

Menyalin file yang dipilih ke
 lain.
: Serupa dengan salin, tetapi

linya akan dihapus.
nama: Mengubah nama file
ipilih.

n: Menampilkan rincian
asi tentang foto yang dipilih,
ya tanggal terakhir diubah,

n file, dll.
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9. File saya

Dengan menu ini Anda dapat menyimpan file ke
dalam folder yang berbeda (Gambar, Video, Suara,
Lainnya) agar pengaturan file pada telepon dan kartu
memori Anda lebih efisien. Di samping itu, Anda
dapat memperoleh informasi tentang telepon dan
kartu memori Anda, seperti jumlah file, memori yang
digunakan, persentase memori yang digunakan
dengan opsi Status memori.

Gambar
Bila Anda membuka menu ini, foto yang diambil
dengan kamera ponsel maupun gambar yang telah di-
download via MMS, WAP atau USB akan
ditampilkan dalam daftar.
1. Pilih File saya > Gambar lalu tekan , untuk

membuka menu.
2. Tekan C Opsi untuk menjalankan operasi

berikut ini pada file yang dipilih:

Opsi Keter

Lihat Melih

Kirim Meng
Blueto

Tingkat lanjut Salin: 
folder
Potong
file as
Ubah 
yang d
Rincia
inform
misaln
ukura
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termasuk:

enyortir gambar dan folder
enurut nama, tanggal, atau ukuran.

ilih satu per satu: Pilih gambar satu
er satu lalu Potong, Salin atau Hapus
ambar-gambar tersebut.
ilih semua: Pilih semua gambar lalu
otong, Salin atau Hapus gambar-
ambar tersebut.

enelusuri folder yang dipilih.

bah nama: Mengubah nama folder
ang dipilih.
incian: Melihat rincian informasi
lder yang dipilih.

enghapus folder yang dipilih.

ilih Tampilan daftar atau Tampilan
rid.

enyortir gambar dan folder
enurut nama atau tanggal.
File saya

3. Opsi folder 

Gunakan sbg ID kontak: Jika Anda memilih
opsi ini, daftar buku telepon akan
ditampilkan. Setelah Anda memilih
kontak dari buku telepon, tekan C
Pilih untuk mengkaitkan gambar ke
kontak yang dipilih. Kontak harus
dimasukkan ke telepon dan resolusi
gambar 220*176.
sbg wallpaper: Jika foto yang dipilih
berukuran 176*220 atau lebih kecil,
akan ditampilkan sebagai wallpaper
dalam ukuran aslinya. Jika lebih besar
dari 176*220, ukurannya akan
diubah untuk menyesuaikan.

Hapus Menghapus gambar yang dipilih.

Tayangan 
slide

Jika Anda memilih opsi ini, layar
akan menampilkan semua gambar
dengan layar penuh dalam bentuk
tayangan slide setiap 4 detik. Tekan
tombol apa saja untuk keluar dari
mode tayangan slide.

Ubah 
tampilan

Anda dapat memilih untuk melihat
gambar dalam Tampilan daftar,
Tampilan grid atau Layar penuh.

Sortir M
m

Pilih bbrp P
p
g
P
P
g

Buka M

Tingkat lanjut U
y
R
fo

Hapus M

Ubah 
tampilan

P
g

Sortir M
m



File saya

Video Menyalin file yang dipilih ke
 lain.
: Serupa dengan salin, tetapi

linya akan dihapus.
nama: Mengubah nama file
ipilih.

n: Menampilkan rincian
asi tentang video yang dipilih,
ya tanggal terakhir diubah,

n file, dll.

hapus video yang dipilih.

dapat memilih untuk melihat
deo dalam Tampilan daftar atau
ilan grid 

ortir video dan folder menurut
 atau tanggal.

tu per satu: pilih video satu per
alu Potong, Salin atau Hapus
video tersebut.
emua: pilih semua video lalu
, Salin atau Hapus video-video

ut.
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Bila Anda membuka menu ini, video yang direkam
dengan kamera ponsel maupun video yang telah di-
download via MMS, WAP atau USB akan
ditampilkan dalam daftar.
1. Pilih File saya > Video lalu tekan , untuk

membuka menu.
2. Tekan C Opsi untuk menjalankan operasi

berikut ini pada file yang dipilih:

Opsi Keterangan

Putar/Jeda Memutar atau menghentikan
sementara video yang dipilih. Pilih ,
untuk menghentikan sementara

Kirim Mengirim file yang dipilih: Kirim via
Bluetooth dan Kirim via MMS.

Tingkat lanjut Salin: 
folder
Potong
file as
Ubah 
yang d
Rincia
inform
misaln
ukura

Hapus Meng

Ubah 
tampilan

Anda 
file vi
Tamp

Sortir Meny
nama

Pilih bbrp Pilih sa
satu l
video-
Pilih s
Potong
terseb
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uka menu ini, audio yang telah Anda
nload via MMS, WAP, BT atau USB
 dalam daftar.

aya > Suara lalu tekan , untuk
enu.
Opsi untuk menjalankan operasi
ada file yang dipilih:

eterangan

emutar file audio yang dipilih.

psi yang tersedia adalah: Kirim via
luetooth dan Kirim via MMS.

alin: Menyalin file yang dipilih ke
lder lain.

otong: Serupa dengan salin, tetapi
le aslinya akan dihapus.
bah nama: Mengubah nama file
ang dipilih.
incian: Menampilkan rincian
formasi tentang file audio yang

ipilih, misalnya tanggal terakhir
iubah, ukuran file, dll.
File saya

3. Opsi folder dan operasinya sama dengan dalam
menu Gambar.
Video diputar di tengah layar. 
Baris status ditampilkan di bagian atas layar.
Operasi tombol saat memutar video adalah
sebagai berikut:

Suara
Bila Anda memb
simpan atau dow
akan ditampilkan
1. Pilih File s

membuka m
2. Tekan C 

berikut ini p
Tombol Operasi

, atau C Memulai/menghentikan
sementara pemutaran.

+/- Mengatur tingkat volume.
Tingkat volume yang
dipilih akan disimpan.

< Tahan tombol untuk
menggulung mundur.

> Tahan tombol untuk maju
cepat.

c Keluar/kembali ke tingkat
menu yang lebih tinggi.

) Kembali ke layar siaga.

Opsi K

Putar M

Kirim O
B

Tingkat lanjut S
fo
P
fi
U
y
R
in
d
d
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3. Opsi folder dan operasinya sama dengan dalam
menu Gambar.

Status memori
Menu ini menampilkan kapasitas penuh memori
pada telepon, jumlah yang digunakan dan persentasi
di antara memori penuh dan memori yang digunakan
pada memori telepon dan kartu memori.

Gunakan File audio yang dipilih dapat: Atur sbg
nada dering atau Atur sbg ID kontak.

Hapus Menghapus file audio yang dipilih.

Ubah 
tampilan

Anda dapat memilih untuk melihat
file audio dalam Tampilan daftar atau
Tampilan grid.

Sortir Menyortir file dan folder audio
menurut nama atau tanggal.

Pilih bbrp Pilih satu per satu: pilih file audio satu
per satu lalu Potong, Salin atau Hapus
file-file tersebut.
Pilih semua: pilih semua file audio lalu
Potong, Salin atau Hapus file-file
tersebut.
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n peristiwa baru
a akan ditampilkan. Bila Anda
eristiwa baru, Anda perlu
nformasi yang terkait mengenai
ut, seperti subjek, lokasi, tanggal
ulai, tanggal selesai, waktu selesai,
etode ulang.
lalu tekan ,.

Tambah untuk menambahkan
ru.

tuk peristiwa penuh, telepon akan
da tidak ada ruang yang tersisa.

t tanggal dan waktu, telepon akan
nggal dan waktu standar atau yang
dapat mengedit atau langsung
ya.

mum suatu peristiwa adalah 40

api beberapa jenis penanda berikut:
at, Tepat wktu, 5 mnt sebelum, 15
 jam sebelum, 1 hari sebelum dan
engingat dapat diatur).
Alat bantu

10. Alat bantu

Kalender
Menu ini menampilkan kalender. Anda dapat
memilih Tampilan hari, Tampilan minggu atau
Tampilan bulan. Anda dapat membuat pertemuan
baru, melihat daftar pertemuan, menghapus atau
mengubah pertemuan dalam kalender. Kalender
menyimpan tanggal dan waktu alarm untuk setiap
peristiwa. Jika tanggal dan waktu sekarang tepat
dengan tanggal dan waktu peristiwa, alarm akan
berbunyi (bila perlu), dan layar akan menampilkan
prompt untuk menunjukkan peristiwa baru telah tiba
waktunya.
Anda dapat membuat hingga maksimum 30
peristiwa. Daftar akan menampilkan sebagian isinya.
Setelah memilih salah satu peristiwa, Anda dapat
menekan , untuk melihat rincian informasinya.
1. Buka menu tersebut.
2. Opsi yang tersedia termasuk: Lihat hari, Lihat

minggu, Peristiwa baru, Ke tanggal, Tingkat lanjut.

Menambahka
Daftar peristiw
menambahkan p
memasukkan i
peristiwa terseb
mulai, waktu m
pengingat dan m
1. Buka menu 
2. Tekan C 

peristiwa ba

Jika memori un
memberitahu An

Ketika mengedi
menampilkan ta
dipilih. Anda 
mengkonfirmasin

Panjang maksi
karakter.

Pengingat
Telepon dilengk
Tak ada penging
mnt sebelum, 1
Lainnya (waktu p



Alat bantu

Tekan C Opsi untuk menjalankan operasi berikut ini Alarm
ng alarm 24-jam.
alah:

eterangan

arm sederhana hanya berdering
kali. Atur status alarm ke Hidup
au Mati  dengan menekan C
ah. Bila diatur ke Hidup, Anda
rlu menentukan waktu alarm
u tekan , untuk konfirmasi.

arm berulang akan berdering
da hari yang ditetapkan dalam
minggu. Misalnya, jika Anda
emilih Minggu dan Senin, jam
rm akan berdering setiap
inggu dan Senin. Tekan ,
tuk menghidupkan alarm.

emilih nada alarm.

lih Hidup atau Mati.
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pada file yang dipilih:

Metode ulang
Telepon dilengkapi metode perulangan berikut:
sekali, harian, mingguan, bulanan dan tahunan.

Bila Anda mengubah tanggal dan waktu pada telepon
Anda, penanda berikutnya akan diulang berdasarkan
tanggal dan waktu telepon yang baru.

Bila Anda mematikan telepon, penanda agenda akan
ditunda sampai Anda menghidupkan kembali
telepon. Untuk peristiwa berulang, hanya yang
terakhir yang akan diperingatkan.

Telepon ini menduku
Opsi yang tersedia adOpsi Keterangan

Lihat Untuk melihat rincian.

Edit Untuk mengedit peristiwa dan
membuat perubahan.

Kirim Untuk mengirim peristiwa via
bluetooth.

Hapus Untuk menghapus peristiwa.

Opsi K

Alarm sederhana Al
se
at
Ub
pe
lal

Alarm berulang Al
pa
se
m
ala
M
un

Nada alarm M

Mode snooze Pi
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ara
i Anda dapat merekam memo suara.
a, pilih Alat bantu > Perekam suara.
rekam, tekan C Opsi > Episode baru
 proses berlangsung, lama rekaman
 ditampilkan. Untuk berhenti
c dan file akan disimpan dalam File

sional
iversal Anda dapat memeriksa waktu
r di dunia. Anda dapat mengaktifkan
fkan tampilan jam pada submenu
n menekan C Ubah untuk beralih di
 Mati.

Untuk beralih di antara angka 
positif dan negatif.

Pilih salah satu opsi: hitung, 
persen, modular

Menambahkan titik desimal.
Alat bantu

Bila waktu alarm tercapai, alarm akan berbunyi
meskipun telepon Anda dimatikan. Tekan tombol
apa saja untuk menonaktifkan alarm dan ponsel
akan dimatikan secara otomatis. Jika Anda telah
men-download nada dering Anda sendiri dan
memilih nada dering tersebut sebagai penanda alarm,
maka setelah Anda mengatur alarm dan mematikan
telepon, nada penanda akan diubah kembali ke
pengaturan awal pabrik. Hal ini tidak berlaku jika
nada dering yang Anda pilih adalah salah satu yang
disertakan sebagai standar untuk telepon Anda.

Kalkulator
Ponsel Anda dilengkapi kalkulator terpasang.
Masukkan angka dengan tombol.

Perekam su
Dengan menu in
Dari menu utam
Untuk mulai me
atau ,. Selama
akan langsung
merekam, tekan 
saya > Suara.

Jam interna
Dengan Wkt un
di kota-kota besa
atau menonakti
Status jam denga
antara Hidup dan

Opsi Keterangan

+ Penambahan

- Pengurangan

> Perkalian

< Pembagian

, Sama dengan

*

C Opsi

#



Alat bantu

Pengaturan lokal Ganti lokal/asing
h untuk beralih di antara waktu

gkapi stopwatch dengan unit

ari 00:00.0, dalam format
a mm berarti menit pada jam,
a 59; dd berarti detik, angka di
erarti 0,x detik, dengan x salah
 0 hingga 9. Stopwatch akan
at Anda menekan C Mulai atau
 menghentikan sementara
 C Jeda, untuk melanjutkan
 menghentikan penghitungan,

r
mirip dengan jam alarm,

akan diingatkan tentang waktu
on akan membunyikan alarm di
undur. Nada alarm ini sama

da. Waktu minimumnya adalah
ktunya adalah jj:mm:dd, dengan
imum 23 jam 59 menit 59 detik.
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Untuk mengatur zona waktu lokal. Layar
menampilkan peta dunia dengan tanggal dan waktu
sekarang. 
Sorotan vertikal berwarna oranye menunjukkan zona
yang aktif di peta, dan baris teks menampilkan waktu
‘GMT’ dan kota yang aktif.
Geser sorotan dengan tombol </> untuk
memperbarui informasi lain secara langsung.
Anda dapat mengakses opsi berikut ini:

Pengaturan asing
Untuk mengatur zona waktu asing. Pengoperasian
dan opsinya sama dengan Zona waktu lokal. Namun,
opsi Setel waktu tidak tersedia dalam menu.

Tekan , atau C Uba
lokal dan asing.

Stopwatch
Telepon Anda dilen
minimum 0,1 detik.
Waktu dimulai d
“mm:dd.n”, di man
berkisar dari 0 hingg
antara 0 dan 59; n b
satu angka di antara
mulai menghitung sa
,. Anda dapat
penghitungan, tekan
tekan C Go, untuk
tekan c Stop.

Hitung mundu
Fitur ini sangat 
kecuali bahwa Anda 
yang tersisa, dan telep
akhir perhitungan m
dengan jam alarm An
1 menit. Format wa
masukan waktu maks

Pilih Memilih zona waktu yang aktif
sebagai pengaturan lokal.

Atur waktu Membuka layar editor waktu dan
membuka layar editor tanggal.

Daylight saving Menghidupkan atau mematikan
waktu musim panas.

Daf. kota Membuka layar informasi dengan
daftar kota dalam zona waktu
yang sedang disorot.
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ak Anda inginkan untuk menerima
MS.
 > Firewall > Aktifkan lalu pilih di
ut:

gilan masuk

hkan nomor telepon ke daftar hitam,
m, tekan C Tambah atau OK untuk
rasi berikut:

nekan +/- untuk memilih nomor
daftar, lalu tekan C Opsi untuk
rasi berikut:

Keterangan

Buka editor nomor telepon,
masukkan nomor baru lalu
simpan nomor tersebut ke dalam
daftar hitam.

Buka daftar telepon lalu pilih
nomor telepon untuk disimpan
ke dalam daftar hitam.
Alat bantu

Masukkan waktunya dengan tombol angka lau mulai
hitung mundur dengan menekan tombol , atau C
Opsi > go. Untuk menghentikan hitung mundur,
tekan C Jeda, untuk menyetel ulang, tekan C Opsi >
Atur ulang dan Anda dapat keluar dari menu ini
dengan menekan c Kembali.
Setelah waktu yang ditetapkan habis, penanda akan
mulai berdering dengan jenis dering yang sama
dengan alarm.

Timer hitung mundur akan dihidupkan secara
otomatis dan membunyikan alarm di akhir hitungan
mundur meskipun telepon Anda dimatikan.

Pengkonversi unit
Dengan aplikasi ini Anda dapat mengkonversi
berbagai jenis unit seperti nilai tukar, luas, energi,
berat, daya, tekanan, suhu dan volume.
Anda perlu memasukkan Tipe konversi, Jumlah 1 dan
2, Unit 1 dan 2. Tekan + atau - untuk beralih di
antara kotak masukan yang berbeda.

Firewall
Fungsi ini memberi Anda metode yang sederhana dan
cepat untuk menghindari panggilan dan SMS yang
tidak diinginkan. Daftar hitam berisi daftar nomor

telepon yang tid
panggilan atau S
Pilih Alat bantu
antara opsi berik
• SMS 
• Pgln masuk 
• SMS dan pang
• Mati
Untuk menamba
pilih Daftar hita
menjalankan ope

Anda dapat me
tertentu dalam 
menjalankan ope

Opsi

Nomor baru

Kontak



Alat bantu

1. Tekan +/- untuk beralih di antara kedua kotak

harga semula adalah 10 digit
um untuk n adalah 3 digit

imal dan angka setelah titik
bol 0 untuk memasukkan

g atau , untuk menampilkan
ar.
untuk mengosongkan hasil dan
gan perhitungan berikutnya.
ngannya sama bila bahasanya
panjang maksimum untuk n

 adalah 4 digit (hingga 2 titik

pakan cara yang mudah untuk
g akan Anda beli. Anda dapat
, mengubah atau menghapus

but.
lkan daftar barang yang telah
daftar. Jika daftar kosong, Anda
tuk membuatnya. Tekan C OK
58

Aplikasi Lifestyle

Manajer diskon
Dengan menu ini Anda dapat menghitung harga
diskon suatu barang. Perhitungan harga diskon
berbeda-beda tergantung pengaturan bahasa.
Bila bahasa yang aktif adalah Cina, metode
perhitungannya:
Semula $*(Besar diskon/10)
Bila bahasa yang aktif adalah Inggris, metode
perhitungannya:
Semula $*(100-Besar diskon)/100
Karena metode perhitungannya berbeda-beda
menurut bahasa, kotak masukan juga berbeda-beda.
Bila bahasa yang aktif adalah Cina, layar akan
meminta Anda untuk memasukkan harga semula dan
n besarnya diskon.

masukan.

Panjang maksimum 
dan panjang maksim
(termasuk titik des
desimal). Tahan tom
titik desimal.

2. Tekan # Hitun
hasilnya pada lay

3. Tekan C SetUlg 
melanjutkan den
Prosedur perhitu
Inggris, kecuali 
besarnya diskon
desimal).

Daftar Belanja
Daftar belanja meru
mencatat barang yan
melihat, menambah
daftar belanja.
1. Buka menu terse
2. Layar menampi

ditambahkan ke 
akan diminta un

Opsi Keterangan

Ubah Buka editor nomor telepon,
untuk mengedit nomor yang
dipilih dalam daftar hitam.

Hapus Menghapus nomor yang dipilih
dalam daftar hitam.
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ar belanja
u untuk membuka layar buat daftar
apat membuat hingga 30 daftar

 untuk beralih di antara kotak
yang berbeda. Anda dapat

n informasi berikut: Nama item,
al, harga satuan, jumlah, status
nya.
berada di kotak masukan tanggal,

an, jumlah, masukkan nilainya
an tombol. Untuk memasukkan titik
arga satuan, tahan tombol #.
i kotak status penyelesaian, tekan </

milih Ya atau Tidak (standar).

um nama toko adalah 40 karakter.
m digit untuk harga satuan adalah

Mengedit daftar belanja yang
dipilih untuk diubah.

Menghapus daftar belanja yang
dipilih.

Menghapus semua isi daftar
belanja.
Alat bantu

untuk membuat daftar belanja. Tekan c
Kembali untuk keluar.

3. Jika daftar belanja telah dibuat, tekan +/-
untuk memilih daftar tertentu.

Daftar belanja akan disusun menurut tanggal
pembuatannya. Daftar yang terakhir dibuat akan
muncul pertama dan ditunjukkan dengan ikon hijau.

Jika tanggal pada daftar belanja dekat dengan
tanggal sistem yang aktif (dalam 1 hari), maka daftar
belanja akan dipindahkan ke atas daftar dan
ditunjukkan dengan ikon merah. Misalnya, jika hari
ini tanggal 5 Oktober dan tanggal pada daftar
belanja 6 Oktober, dan tanggal sistem pada telepon
Anda adalah 5 October, daftar ini akan dipindahkan
ke paling atas. Daftar belanja yang kadaluarsa
ditunjukkan dengan ikon abu-abu.

4. Tekan C Opsi untuk menjalankan opsi berikut:

Membuat daft
Pilih Opsi > Bar
belanja. Anda d
belanja.
1. Tekan +/-

masukan 
memasukka
toko, tangg
penyelesaian

2. Bila kursor 
harga satu
menggunak
desimal ke h

3. Bila kursor d
> untuk me

Panjang maksim
Jumlah maksimu
10.

Opsi Keterangan

Baru Membuat daftar belanja baru.

Lihat Melihat rincian daftar belanja
yang dipilih.

Edit

Hapus

Hapus semua



Alat bantu

4. Setelah Anda selesai, tekan C Simpan atau ,

si produk
ntuk membuat layar informasi
membuat hingga maksimum 20

tuk beralih di antara kotak
g berbeda. Anda dapat
formasi berikut: nama produk,
ga 5 mall dan harganya masing-

ada di kotak masukan harga,
inya menggunakan tombol.
kkan titik desimal ke harga
bol #.

nama toko adalah 40 karakter.
igit untuk harga satuan adalah

lesai, tekan C Simpan atau ,
an informasi produk.

hapus informasi produk yang
.

hapus semua informasi produk
 daftar.
60

untuk menyimpan daftar belanja.

Perhatikan bahwa semua kotak masukan dalam
daftar belanja wajib diisi dan tidak boleh kosong.

Tabel perbandingan harga
Dengan menu ini Anda dapat memasukkan harga
yang berbeda untuk produk yang sama, untuk
mengetahui toko mana yang menjual produk dengan
harga terendah.
1. Buka menu tersebut.
2. Layar menampilkan daftar barang yang telah

ditambahkan ke daftar. Jika daftar kosong,
Anda akan diminta untuk membuatnya. Tekan
C OK untuk membuat daftar. Tekan c Kembali
untuk keluar.

3. Jika daftar telah dibuat, tekan +/- untuk
memilih salah satu produk.

4. Tekan C Opsi untuk menjalankan opsi berikut:

Membuat informa
Pilih Opsi > Baru u
produk. Anda dapat 
informasi produk.
1. Tekan +/- un

masukan yan
memasukkan in
toko, nama hing
masing.

2. Bila kursor ber
masukkan nila
Untuk memasu
satuan, tahan tom

Panjang maksimum 
Jumlah maksimum d
10.

3. Setelah Anda se
untuk menyimp

Opsi Keterangan

Baru Membuat informasi produk baru.

Lihat Melihat rincian produk yang dipilih.

Edit Mengedit informasi produk yang
dipilih untuk diubah.

Hapus Meng
dipilih

Hapus 
semua

Meng
dalam
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untuk memilih kartu lalu tekan C
menjalankan operasi berikut:

si kartu akan disusun menurut
annya. Daftar yang terakhir dibuat
ling atas dalam daftar.

tif kartu sesuai dengan tanggal sistem
lah kadaluarsa, maka kartu akan
 paling bawah dalam daftar dan
gan ikon.

Keterangan

Membuat informasi kartu baru.

Melihat rincian kartu yang
dipilih.

Mengedit informasi kartu yang
dipilih untuk diubah.

Menghapus informasi kartu yang
dipilih.

Menghapus semua informasi
kartu dalam daftar.
Alat bantu

Perhatikan bahwa semua kotak masukan wajib diisi
dan tidak boleh kosong. Jika data untuk lebih dari
satu toko ditambahkan, toko dengan harga yang
termurah untuk produk tertentu yang akan disorot.

Kartu saya
Dengan menu ini Anda dapat mengatur kartu,
seperti kartu anggota, kartu bank, kartu kredit, kartu
debit, dll. Bila Anda lupa membawa kartu, gunakan
menu ini untuk memeriksa informasi kartu Anda atau
bahkan menikmati akumulasi poin, bonus, dll. yang
menjadi hak Anda.
1. Buka menu tersebut.
2. Layar menampilkan daftar kartu yang telah

ditambahkan. Jika daftar kosong, Anda akan
diminta untuk membuatnya. Tekan C OK
untuk membuat informasi kartu. Tekan c
Kembali untuk keluar.

Jika informasi kartu telah dibuat, layar akan
menampilkan daftar penerbit kartu dan jenis kartu
akan ditunjukkan di sebelah kiri daftar kartu

3. Tekan +/- 
Opsi untuk 

Daftar informa
tanggal pembuat
akan muncul pa

Jika tanggal efek
pada telepon te
dipindahkan ke
ditunjukkan den

Opsi

Baru

Lihat

Edit

Hapus

Hapus semua



Alat bantu

cuali kolom catatan dan nomor
 masukan lainnya wajib diisi
rkan kosong.

t Tubuh
 yang direkomendasikan untuk
an pada orang dewasa. Batas
kegemukan ditentukan dengan
gan erat dengan lemak tubuh.
gukur indeks berat Anda
 BMI.
ggunakan berat dibagi tinggi

erhitungan ini, berat dalam
dalam meter. Rumusnya adalah

Tinggi) meter x (Tinggi) meter]
but.
rada di kotak masukan berat.
l untuk memasukkan berat
- untuk memindahkan kursor
asukan berat dan tinggi.
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Jika tanggal pada informasi dekat dengan tanggal
sistem yang aktif (dalam 30 hari), maka informasi
kartu akan dipindahkan paling atas dalam daftar
dan ditunjukkan dengan ikon merah. Misalnya, jika
hari ini tanggal 1 Oktober dan tanggal kadaluarsa
kartu 31 Oktober, dan tanggal sistem pada telepon
Anda adalah 1 October, kartu ini akan dipindahkan
ke paling atas sampai kadaluarsa.

Membuat informasi kartu baru
Pilih Buat untuk membuat layar informasi kartu baru.
Anda dapat membuat hingga maksimum 10
informasi kartu.
1. Tekan </> untuk memilih jenis kartu; setelah

dipilih, tekan +/- untuk beralih di antara kotak
masukan yang berbeda: penerbit kartu, nomor
kartu, masa berlaku, nomor telepon kontak dan
catatan.

Panjang maksimum nama adalah 40 karakter,
nomor kartu 30 digit, nomor telepon 41 digit,
komentar 60 karakter.

2. Setelah selesai, tekan C Simpan atau , untuk
menyimpan informasi kartu.

Perhatikan bahwa ke
telepon, semua kotak
dan tidak boleh dibia

BMI-Indeks Bera
BMI adalah metode
mengukur kegemuk
kelebihan berat dan 
BMI, yang berhubun
Anda dapat men
menggunakan fungsi
BMI dihitung men
kuadrat. Dalam p
kilogram, dan tinggi 
sebagai berikut:
BMI= [Berat (kg)]/ [(
1. Buka menu terse
2. Kursor akan be

Gunakan tombo
Anda. Tekan +/
di antara kotak m
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hitungan selesai, tekan C SetUlg
ghapus kotak masukan dan hasil
, sehingga Anda dapat menjalankan
 lain.

bolisme Basal (BMR)
olisme Basal adalah batas kalori
diperlukan oleh orang yang sedang
tidur tanpa terkena pengaruh stres,
tot, suhu di sekitarnya dan kondisi

Tingkat Metabolisme Basal
kondisi metabolisme seseorang dan
ai referensi untuk mengontrol berat
ehatan.
enghitung BMR pada ponsel Anda
rris-Benedict, sebagai berikut ini:
655 + (9,6 x berat dalam kg) + (1,8 x
) - (4,7 x umur dalam tahun)
 (13,7 x berat dalam kg) + (5 x tinggi
 x umur dalam tahun)
gan di atas, unit berat adalah

it tinggi adalah sentimeter.
pria 21 tahun dengan berat 68 kg,
Tingkat Metabolisme Basal (BMR)
: 66 + (13,7 x 68) + (5 x 168) - (6,8
 + 840 - 143 = 1695 kalori.
Alat bantu

Unit pengukuran untuk berat adalah kilogram (kg)
atau pound, dan pengukuran tinggi adalah
sentimeter (cm). Namun, dalam perhitungan BMI,
tinggi Anda dalam sentimeter akan dikonversi
menjadi meter.

Kisaran berat antara 10 hingga 200 kg. Kisaran
tinggi antara 10 hingga 300 cm.

3. Setelah Anda memasukkan tinggi dan berat,
tekan C Hitung atau , untuk memulai
perhitungan. Hasilnya akan ditampilkan di
bagian bawah layar. Di samping menampilkan
BMI Anda, penafsiran hasil BMI Anda juga
akan ditampilkan sebagai berikut:

4. Setelah per
untuk men
perhitungan
perhitungan

Tingkat Meta
Tingkat Metab
minimum yang 
beritirahat atau 
lapar, aktivitas o
kesehatannya. 
mencerminkan 
dipandang sebag
dan menjaga kes
Rumus untuk m
adalah rumus Ha
Wanita: BMR = 
tinggi dalam cm
Pria: BMR = 66 +
dalam cm) - (6,8
Dalam perhitun
kilogram dan un
Sebagai contoh 
tinggi 168 cm; 
hariannya adalah
x 21) = 66 + 932

16 atau di 
bawahnya

Cacotrophia

16 - 18.5 Kurus

18.5 - 24.99 Berat normal

25 - 29.99 Kegemukan

30 - 39.99 Obesitas

40 atau lebih 
tinggi

Obesitas Morbid



Alat bantu

1. Buka menu tersebut.
64

2. Kursor akan berada di kotak pemilihan gender.
Tekan </> untuk memilih gender (Pria/Wanita),
tekan +/- untuk beralih di antara kotak
masukan umur, berat, tinggi lalu masukkan
nilainya menggunakan tombol.
Umur dalam tahun, berat dalam kilogram dan
tinggi dalam sentimeter.

Kisaran berat antara 10 hingga 200 kg, kisaran umur
antara 1 hingga 200 dan kisaran tinggi antara 10
hingga 300 cm.

3. Setelah Anda memasukkan tinggi dan berat,
tekan C Hitung atau , untuk memulai
perhitungan. Hasilnya akan ditampilkan di
bagian bawah layar. Setelah selesai menghitung,
tekan C Atur ulang untuk mengosongkan kotak
masukan dan hasil perhitungan untuk
menjalankan perhitungan lain.
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ontak
 kontak SIM/telepon baru:

Tekan , untuk membuka menu
utama dari mode siaga, lalu pilih
Kontak > Lihat kontak > <Tambah
baru>.

Masukkan informasi berikut
untuk kontak kartu SIM.
• Nama
• Nomor
Masukkan informasi berikut
untuk kontak buku telepon:
• Ponsel
• Rumah
• Kantor
• Fax
• Email
• Situs web
• Gbr kontak
• Nada dering
• Pengaturan grup dan lain-lain.

Tekan C Simpan.
Kontak

11. Kontak

Dengan menu ini Anda dapat mengatur nama,
alamat, dan nomor telepon teman, keluarga, dan
kolega Anda. Ponsel Anda dilengkapi dua tempat
penyimpanan untuk kontak Anda: buku telepon SIM
dan buku telepon yang terpasang pada ponsel. Ponse
Anda dapat menyimpan hingga 500 kontak. Dengan
mengatur kontak di buku telepon terpasang Anda
dapat menyimpan lebih banyak informasi (alamat
e-mail, nomor faks, nama perusahaan, dll.)
dibandingkan dengan buku telepon SIM.
Ruang yang tersedia untuk kolom ini pada kartu SIM
mungkin berbeda-beda tergantung operator atau
penyedia kartu SIM Anda. Jika Anda ingin
memanggil kontak Anda di luar jaringan negara asal
Anda, masukkan awalan internasional, kode negara
dan kode area. Tekan C Opsi untuk memilih lokasi
penyimpanan: SIM, telepon. Tekan , untuk
membuka rincian kontak.

Membuat k
Untuk membuat

Buka Kontak 
baru

Masukkan 
rincian kontak

Simpan kontak 
baru



Kontak

Perhatikan bahwa untuk membuat kontak, Anda

up Anda dapat mengatur kontak
dapat mengkaitkan gambar dan/
sus dengan grup kontak tertenti
 ke semua anggota grup. Anda
ga 10 daftar grup dan masing-
apat berisi hingga 100 kontak.
ilih Lihat grup dan daftar grup

alin kontak telepon ke kartu

alin kontak SIM ke telepon.

a dengan salin, tetapi rekaman
da telepon akan dihapus setelah
.

a dengan salin, tetapi rekaman
ada kartu SIM akan dihapus
 disalin.

lih kontak satu per satu atau
lih semua kontak.

lih lokasi untuk kontak baru:
SIM atau Memori telepon.
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harus memasukkan setidaknya nomor telepon.
Hampir semua kolom adalah teks bebas, yang berarti
Anda dapat memasukkan data huruf atau angka
menggunakan fungsi entri teks ponsel Anda (untuk
informasi lebih lanjut tentang entri teks, lihat
“Memasukkan teks dan angka” di halaman 15).

Opsi buku telepon
Di buku teepon, Anda dapat menampilkan
rincian kontak dengan memilihnya dan menekan C
Opsi untuk melihat/mengedit rincian lain:

Lihat grup
Dengan fitur Lihat gr
Anda sehingga Anda 
atau nada dering khu
dan mengirim pesan
dapat membuat hing
masing daftar grup d
Dari menu Kontak, p
akan ditampilkan.

Opsi Keterangan

Lihat Melihat rincian kontak yang dipilih.

Kirim pesan Mengirim SMS atau MMS ke kontak.

Sambung Anda dapat memilih Sambung untuk
memanggil kontak atau Sambung
handsfree untuk memanggil nomor
kontak dalam mode handsfree.

Hapus Menghapus kontak.

Kirim kontak Mengirim rekaman yang dipilih: via
SMS, via BT.

Salin ke SIM Meny
SIM.

Salin ke tlp Meny

Pindahkan ke 
SIM

Serup
asli pa
disalin

Pdhkan ke tlp Serup
asli p
setelah

Pilih bbrp Memi
memi

Lokasi 
penyimpanan

Memi
Kartu 
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epat
i Anda dapat menentukan 4 nomor
ng paling sering digunakan. Anda
t memanggil cepat salah satunya
 ikon atau gambar yang sesuai pada
lu membuka dan menelusuri daftar

gedit daftar panggilan cepat.

Memanggil nomor untuk
penyedia layanan pesan suara
Anda.

Menampilkan nomor telepon
darurat.

Memanggil awalan IP operator
jaringan Anda. (hanya Cina &
Hong Kong)

ggilan Tekan , untuk
membuka menu utama
dari mode siaga lalu pilih
Kontak > Panggilan cepat.

ang Tekan tombol
navigasi.
Kontak

Lihat
Pilih salah satu grup lalu tekan C Opsi > Lihat untuk
menampilkan anggota grup.

Opsi grup

Nomor khusus
Dengan menu ini Anda dapat menyimpan daftar
nomor yang berguna seperti nomor sendiri, nomor
layanan, nomor pesan suara dan nomor SOS.

Panggilan c
Dengan fitur in
pilihan atau ya
kemudian dapa
dengan memilih
layar, tanpa per
kontak.
Anda dapat men

Opsi Keterangan

Lihat Menampilkan anggota grup.

Ubah nama Mengubah nama grup.

Kirim pesan Mengirim SMS/MMS kepada
semua anggota grup.

Atur ulang Mengembalikan grup ke
pengaturan standar.

Opsi Keterangan

Nomor saya Anda dapat memasukkan dan
menyimpan nomor Anda sendiri.

No. layanan Anda dapat melihat tetapi tidak
dapat mengedit nomor operator.

No. pesan suara

SOS

Nomor IP

Buka menu Pan
cepat

Geser ke ikon y
diinginkan



Kontak

enyalin semua kontak kartu
M ke telepon.

emindahkan semua kontak
lepon ke kartu SIM. Serupa
ngan salin, kecuali bahwa
ntak telepon akan dihapus

telah disalin.

emindahkan semua kontak
rtu SIM ke telepon. Serupa
ngan salin, kecuali bahwa
ntak kartu SIM akan dihapus

telah disalin. 

enghapus semua kontak.
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Tingkat lanjut
Menu ini menyediakan fitur tingkat lanjut untuk
melihat dan mengedit kontak Anda:

Tambahkan nomor ke 
lokasi yang dipilih 
kemudian tampilkan 
semua kontak atau 
kembali ke menu 
utama.

C Tambah
atau
c Kembali

Pilih salah satu kontak 
dari buku telepon.

Tekan + atau -.

Konfirmasikan kontak 
yang ditambahkan lalu 
tambahkan gambar 
atau Batal.

Tekan C Pilih atau 
c Kembali.

Opsi Keterangan

Pilih daftar 
kontak

Beralih di antara Kontak SIM,
Kontak telepon atau Semua
kontak.

Salin ke SIM Menyalin semua kontak telepon
ke kartu SIM.

Salin ke tlp M
SI

Pindahkan ke 
SIM

M
te
de
ko
se

Pdhkan ke tlp M
ka
de
ko
se

Hapus semua 
kontak

M
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Vol. dering Tingkat 8

Nada dering Standar

Tipe penanda Dering

Nada tbl Mati

Tingkat lampu 
latar

Maksimum

Vol. dering Diam

Nada dering Standar

Tipe penanda Mati

Nada tbl Mati

Tingkat lampu 
latar

Tinggi

Vol. dering Tingkat 4

Nada dering Standar

Tipe penanda Dering

Nada tbl Mati

Tingkat lampu 
latar

Tinggi
Profil

12. Profil

Ponsel Anda telah dikonfigurasikan dengan beberapa
mode berikut: 

Anda dapat mengaktifkan dan mengubah semua
mode, kecuali mode Penerbangan dan mode Diam.
Kedua mode ini hanya dapat diaktifkan dan dilihat.
Profil dan parameternya masing-masing adalah
sebagai berikut:

• Pribadi (standar) • Mobil • Penerbangan

• Home • Rapat • Luar ruang

• Diam

Pribadi Vol. dering Tingkat 9

Nada dering Standar

Tipe penanda Dering

Nada tbl Hidup

Tingkat lampu 
latar

Tinggi

Mobil

Penerbangan

Home



Profil

Pemilihan profil
l yang berbeda:

kan , untuk membuka menu
ama dari mode siaga lalu pilih
fil.
kan + atau -.

kan C Opsi. Anda dapat
milih:
ktifkan: Untuk mengaktifkan
rofil.
ersonalisasi: Untuk mengubah
engaturan profil.
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Untuk memilih profi
Rapat Vol. dering Diam

Nada dering Standar

Tipe penanda Getar

Nada tbl Mati

Tingkat lampu 
latar

Sedang

Luar ruang Vol. dering Tingkat 9

Nada dering Standar

Tipe penanda Dering

Nada tbl Mati

Tingkat lampu 
latar

Maksimum

Diam Vol. dering Diam

Nada dering Standar

Tipe penanda Tak ada

Nada tbl Mati

Tingkat lampu 
latar

Maksimum

Buka menu 
Profil

Te
ut
Pro

Pilih profil 
yang 
dikehendaki.

Te

Buka menu 
Opsi

Te
me
• A

p
• P

p
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Profil

Pengaturan personalisasi
Opsi yang tersedia termasuk:

Opsi Keterangan
Vol. pendering Memilih dari 10 tingkat volume.
Nada dering Memilih nada dering untuk

Panggilan, Alarm, Kalender, Pesan,
dan Info sel.

Tipe penanda Pilih salah satu tipe penanda: Hanya
dering, Hanya getar, Getar lalu
dering atau Tak ada.

Nada tbl Mengatur nada tombol ke Hidup
atau Mati.

Tingkat lampu 
latar

Pilih salah satu tingkat lampu latar:
Maksimum, Tinggi, Sedang, Rendah.



Konektivitas

n menggunakan fitur Bluetooth
waktu, nonaktifkan untuk

erai.

ngan

tur fitur Bluetooth ke Hidup
ati.

ri perangkat eksternal yang
dihubungkan.

pilkan perangkat bluetooth
apat dihubungkan.
dapat memilih perangkat yang
ndaki dengan menekan C
 daftar perangkat. Anda juga

membuka menu Opsi
kat. Tersedia 3 opsi: Ubah
 Hapus, dan Profil.
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13. Konektivitas

Bluetooth
Ponsel Anda mendukung teknologi nirkabel
Bluetooth, yang memungkinkan koneksi ke
perangkat Bluetooth yang kompatibel. Untuk
memastikan kemampuan antar operasi di antara
perangkat Bluetooth lain, tanyakan kepada produsen
perangkat lain tersebut. Koneksi Bluetooth dapat
terpengaruh gangguan dari penghalang seperti
tembok atau perangkat elektronik lain. Untuk
menggunakan koneksi Bluetooth, perangkat yang
akan dihubungkan harus mendukung fungsi
Bluetooth. Hubungi produsen perangkat atau
dokumentasi yang disertakan.

Membuat koneksi Bluetooth
Untuk mengaktifkan, tekan , untuk membuka
menu utama dari layar siaga lalu pilih Konektivitas >
Bluetooth. Pada layar Bluetooth, pilih Aktifkan.
Kemudian, pilih Cari perangkat. Bila daftar perangkat
ditampilkan, tekan C untuk memilih perangkat yang
akan dihubungkan.

Jika Anda tidak ingi
selama beberapa 
menghemat daya bat

Menu Bluetooth

Opsi Ketera

Aktifkan Menga
atau M

Cari 
perangkat

Menca
dapat 

Perangkat 
saya

Menam
yang d
Anda 
dikehe
dalam
dapat 
perang
nama,
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ini Anda dapat menghubungkan
e PC via USB. Untuk menerapkan

a, pilih Konektivitas > Drive USB >
laikan lagi ponsel untuk aktifkan fitur
ntuk mengingatkan pengguna untuk
 Ponsel Anda akan berfungsi seperti
 kemudian menjalankan koneksi PC
le Phone Tools. Jika Anda
 telepon ke komputer via drive USB,
ngakses kartu memori Anda dan
file tidak dibatasi sampai memori

engan menu ini Anda dapat meng-
-download musik (MP3 dan Midi),
r via kabel USB.
ini, perangkat lunak PC dapat
kronisasi cepat antara ponsel Anda
dan Anda dapat membuat salinan
ponsel Anda pada komputer dan
data yang tersimpan pada komputer,
n men-download file, mengirim dan
 ponsel Anda.

selesai, pastikan Anda melepaskan
 aman dengan mengklik .
Konektivitas

Ketika mencari perangkat, daftar semua perangkat
yang ditemukan dalam jangkauan ponsel Anda yang
dilengkapi Bluetooth akan ditampilkan. Segera
setelah Anda memilih perangkat dan membuat
koneksi, Anda akan diminta untuk memasukkan kode
pas untuk memasangkan dengan perangkat tersebut.
Kode pas ini diberikan oleh produsen perangkat
Bluetooth lain. Lihat dokumentasinya untuk
informasi lebih lanjut. Fitur kode pas ini memastikan
hanya koneksi yang disetujui yang dapat terhubung ke
perangkat Anda atau perangkat yang dipilih.

Fungsi USB
Dengan fitur 
telepon Anda k
fitur ini:
Dari menu utam
Hidup. Pesan Mu
ini ditampilkan u
pertama kalinya.
drive USB, atau
dengan Mobi
menghubungkan
Anda dapat me
ukuran transfer 
Anda penuh. D
upload dan men
video dan gamba
Dengan fitur 
menjalankan sin
dan komputer, 
cadangan data 
mengembalikan 
meng-upload da
mengedit kontak

Setelah transfer 
perangkat secara

Pengaturan Pilih untuk menampilkan fitur lain:
• Nama saya: Mengedit nama

perangkat
• Visibilitas: Pilih untuk menampilkan

atau menyembunyikan perangkat
dengan memilih Hidup atau Mati

• Profil saya: Menampilkan daftar
profil telepon yang tersedia



Konektivitas

Kartu memori
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Anda dapat menghapus pemasangan atau memformat
kartu memori.

Opsi Keterangan

Gagal 
melepaskan

Untuk melepaskan kartu memori 
Anda dengan aman.

Format Untuk menghapus semua data Anda 
yang terdaftar pada telepon.
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yat
ni Anda dapat menghapus riwayat
: Keluar/Masuk/Tak terjawab/Hapus
C Pilih untuk mengkonfirmasi
 c Kembali untuk batal menghapus.

engirim pesan ke nomor yang
ipilih. Anda dapat mengirim dengan
MS atau MMS.

enghapus nomor yang dipilih dari
aftar.

emanggil nomor yang dipilih.

aftar hitam adalah daftar nomor
lepon yang tidak Anda inginkan
ntuk menerima panggilan.

embuka daftar kontak dan
engedit nomor jika belum ada

alam daftar kontak.
Panggilan

14. Panggilan

Hampir semua opsi yang dijelaskan dalam bab ini
tergantung operator dan/atau langganan dan
memerlukan kode PIN2 atau kode telepon. Untuk
informasi lebih lanjut tentang kode PIN, lihat
“Keamanan” di halaman 80.

Daf. pgln
Menu ini menampilkan daftar panggilan tak terjawab,
dijawab dan keluar. Termasuk di sini Semua
panggilan, Pgln tak terjwb, Pgln dijawab dan Pgln
keluar, yang ditampilkan menurut waktunya dengan
panggilan terkini paling atas dalam daftar. Pilih salah
satu panggilan dari daftar lalu tekan C Opsi untuk
mengakses berikut ini:

Hapus riwa
Dengan menu i
panggilan dalam
semua. Tekan 
penghapusan danOpsi Keterangan

Simpan Menyimpan nomor jika nomor
tersebut tidak ada dalam daftar
Kontak.

Kirim pesan M
d
S

Hapus M
d

Sambung M

Tbh ke daftar 
hitam

D
te
u

Edit nomor 
sebelum 
menyambung

M
m
d



Panggilan

Pengaturan panggilan yang tersedia termasuk:

u pgln: Menampilkan lama
ilan Anda dan biayanya: Pgln
ir, Total pgln masuk, Total pgln
 dan Total pgln.

tunggu: Pilih Aktifkan, Batal,

ini tergantung jaringan/
nan.

iri: Pilih Tunj ID, Semb. ID,
l jaringan. Jika Anda memilih
 ID, maka nomor telepon atau
tas Anda tidak ditampilkan
a pihak yang dipanggil.
76

Dengan menu ini Anda dapat mengkonfigurasi
pengaturan panggilan:

Opsi Keterangan

Jwb oto. Menghidupkan/mematikan Jwb oto..
Bila fungsi ini hidup, panggilan
masuk akan dijawab secara otomatis
setelah 10 detik.

Jawab cepat Menghidupkan/mematikan Jawab
cepat.

Bila opsi ini dihidupkan, Anda dapat
menjawab panggilan dengan tombol
apa saja kecuali ) dan c.

Pengingat 
menit

Pilih Hidup atau Mati. Pengaturan
standar adalah 45 detik di Cina dan
mati untuk negara lain.

Layanan 
panggilan

Opsi 

Wakt
pangg
terakh
keluar

Pgln 
Status

Fitur 
langga

ID D
Disete
Semb.
identi
kepad
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engatur opsi alihan panggilan
erikut: Semua pgln suara, Tak
rjangkau, Tak dijawab, Jika sibuk. 
Bila Semua pgln suara hidup, semua
panggilan masuk akan dialihkan ke
nomor yang telah diatur tanpa
pengingat apa pun. 
Bila Tak terjangkau hidup,
panggilan masuk akan dialihkan ke
nomor yang telah diatur bila
pengguna tidak terhubung ke
jaringan. 
Bila Tak dijawab hidup, panggilan
masuk akan dialihkan jika
pengguna tidak menjawab. 
Bila Jika sibuk hidup, panggilan
akan dialihkan jika pengguna
sudah online atau jika panggilan
ditolak.
Anda juga dapat memeriksa Status
alihan panggilan Anda atau
Batalkan semua alihan panggilan.
Panggilan

Fitur ini tergantung jaringan/
langganan.

ID Pemanggil: Pilih untuk
menampilkan identitas pemanggil
Anda.

Fitur ini tergantung jaringan/
langganan.

Pengaturan biaya: Opsi ini hanya
tersedia bila informasi biaya
disertakan pada kartu SIM Anda.
Anda dapat melihat informasi
panggilan yang aktif dan semua
panggilan terbaru. Anda perlu
memasukkan kode PIN2 untuk
mengatur mata uang, tarif pribadi,
biaya maksimum, tampilan otomatis.

Alihan pgln M
b
te
•

•

•

•

•



Panggilan
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Cegah pgln Dengan menu ini Anda dapat
membatasi penggunaan telepon Anda
hanya ke panggilan tertentu dengan
mencegah penerimaan atau
pembuatan beberapa jenis panggilan.
Jenis panggilan yang dapat dicegah
adalah sebagai berikut:
• Semua pgln keluar
• Semua pgln intl
• Hanya pgln lokal
• Semua pgln masuk
• Pgln msk jika di lr.negri
Anda juga dapat memeriksa Status
cegah panggilan Anda atau Batalkan
semua cegah panggilan.

Samb. ulg 
oto.

Setelah opsi ini diaktifkan, bila
panggilan tidak berhasil dilakukan,
telepon akan memanggil ulang
nomor tersebut secara otomatis.
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ini Anda dapat mengkonfigurasi

m:

eterangan

ekan C Ubah untuk memilih Hidup 
tau Mati. Bila Anda memilih Hidup, 
nda dapat menjawab panggilan 
asuk cukup dengan membuka flip.

engatur bahasa tampilan telepon.
Pengaturan

15. Pengaturan

Anda dapat mengkonfigurasi ponsel sesuai dengan
preferensi penggunaan Anda. Anda dapat
mengkonfigurasi pengaturan berikut: Umum, Suara,
Tampilan, dan Konektivitas.

Umum
Dengan menu 
beberapa
pengaturan umu

Buka menu tersebut Tekan , untuk membuka 
menu utama dari mode 
siaga lalu pilih Pengaturan.

Pilih menu 
pengaturan

Tekan < atau >.

Buka opsi menu Tekan + atau -.

Opsi K

Flip aktif T
a
A
m

Bahasa M



Pengaturan

si PIN: Pilih Hidup atau Mati. 
nda memilih Hidup, Anda perlu 
sukkan kode PIN setiap kali 
hidupkan telepon.

PIN standar adalah 0000.

PIN: Mengubah kode PIN.
PIN2: Mengubah kode PIN2.
ungan: Anda dapat melindungi 
asi penting pada telepon Anda 

n mengaktifkan perlindungan. 
juga dapat mengubah sandi 
dungan.

 perlindungan standar adalah

mpilkan daftar fitur pintasan. 
dapat mengatur tombol 
an baru dengan mengkaitkan 
ertentu dengan salah satu 
l angka atau navigasi. Anda 
apat mengubah atau 
hapus tombol pintasan yang 
80

Waktu & 
tanggal

Waktu tampilan: Tekan C Ubah 
untuk memilih Hidup atau Mati. Bila 
Anda memilih Hidup, informasi 
waktu akan ditampilkan pada layar 
siaga.
Zona waktu: Ke pengaturan lokal 
untuk mengubah zona waktu.
Atur waktu: Mengatur waktu.
Atur tanggal: Mengatur tanggal.
Format waktu: Mengatur format 
waktu dalam 24 jam atau 12 jam.
Format tanggal: Mengatur format 
tanggal dalam TTT/BB/HH, 
TTTT.BB.HH, HH.BB.TTTT, TTTT-BB-
HH atau HH-BB-TTTT.
Waktu hidup: Mengatur waktu untuk 
menghidupkan telepon. Tekan , 
untuk memilih Hidup atau Mati. Bila 
Anda memilih Hidup, Anda perlu 
memasukkan kapan telepon Anda 
akan dihidupkan.
Waktu mati: Sama seperti di atas.

Keamanan Protek
Bila A
mema
meng

Kode 

Ubah 
Ubah 
Perlind
inform
denga
Anda 
perlin

Sandi
0000.

Pintasan Mena
Anda 
pintas
fitur t
tombo
juga d
meng
ada.
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gkonfigurasi telepon Anda dengan
 yang berbeda:

al sambutan adalah 20 kata Cina
 biasa.

eterangan

engatur tampilan wallpaper ke 
idup atau Mati.

emilih tema untuk telepon Anda.

emilih dari 4 tingkat lampu latar. 
nda dapat memilih tingkat lampu 
tar dengan menekan tombol + atau 
. Tekan , untuk konfirmasi.

ilih durasi lampu latar dari 60 detik, 
0 detik dan 15 detik.

engatur salam ke Hidup atau Mati. 
ila Anda memilih Hidup, Anda 
apat mengedit pesan sambutan yang 
itampilkan bila telepon dihidupkan.
Pengaturan

Layar
Anda dapat men
pengaturan layar

Panjang maksim
atau 50 karakter

Hanya tombol 2 hingga 9 yang
dapat ditetapkan sebagai tombol
pintasan. “0”, “1”, “*” dan
“#” telah ditetapkan berturut-
turut sebagai akses cepat untuk
memasukkan simbol “+”, mengakses
kotak pesan suara, mengubah
pengaturan bahasa dan
mengaktifkan profil Rapat.

Penyimpanan 
standar

Mengatur lokasi penyimpanan 
standar untuk kamera, perekam video 
dan perekam suara: Memori telepon 
atau Kartu memori.

Status 
memori

Anda dapat memeriksa status memori 
Kontak, Pesan dan File saya.

Pengaturan 
standar

Mengembalikan pengaturan telepon 
Anda ke nilai standar.

Opsi K

Wallpaper M
H

Tema M

Tingkat 
lampu latar

M
A
la
-

Durasi lampu 
latar

P
3

Salam M
B
d
d



Pengaturan

Suara n-download nada dering Anda
 nada dering tersebut sebagai
a setelah Anda mengatur alarm
on, nada penanda akan diubah
an awal pabrik. Hal ini tidak
ering yang Anda pilih adalah
rtakan sebagai standar untuk

gilan
bih lanjut, lihat “Pengaturan
n 76.

n
bih lanjut, lihat “Pengaturan
.

itampilkan pada layar siaga. Jika
mengenali nama jaringan, kode
gan yang tidak dikenal tersebut
82

Anda dapat mengatur telepon Anda untuk beroperasi
dengan
profil suara yang berbeda. Untuk rinciannya, lihat
“Profil” di halaman 69.

Jika Anda telah me
sendiri dan memilih
penanda alarm, mak
dan mematikan telep
kembali ke pengatur
berlaku jika nada d
salah satu yang dise
telepon Anda.

Konektivitas

Pengaturan pang
Untuk informasi le
panggilan” di halama

Pengaturan pesa
Untuk informasi le
pesan” di halaman 45

P'aturan jaringan
Nama jaringan akan d
telepon tidak dapat 
negara dan kode jarin
akan ditampilkan.

Opsi Keterangan

Tipe penanda Anda dapat memilih Hanya dering, 
Hanya getar, Getar lalu dering atau 
Tak ada.

Nada dering Memilih nada dering untuk Pgln
kontak, Alarm, Kalender, Pesan, dan
Info sel.

Vol. dering Memilih dari 10 tingkat volume.

Nada tbl Mengatur nada tombol ke Hidup atau 
Mati.

Suara rana Memilih salah satu suara rana.

Baterai 
lemah

Mengatur peringatan ke Hidup atau 
Mati.
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 Anda dapat mengatur mode Pasang
si PDP. Anda dapat memilih salah
 ini:

r yang terkait browser dapat diatur
termasuk parameter WAP dan pesan

u tolak.

ngatur hingga 5 grup profil WAP.
ngaktifkan dan menggunakan salah
ut. Pada saat yang sama, Anda dapat
ngsung menghubungkan ke alamat

Edit untuk mengakses pengaturan

ama untuk mengenali server.
mat numerik server dalam format
nn.

ort pada server. Nomor ini biasanya
Pengaturan

Pilih jaringan
Berbeda-beda tergantung mode pencarian yang Anda
pilih. Jika Anda memilih Otomatis pencarian jaringan
akan dilakukan secara otomatis. Jika Anda memilih
Manual, pencarian hanya akan dilakukan setelah
Anda mengkonfirmasi untuk memulai pencarian.

Mode cari
Anda dapat memilih Otomatis atau Manual.

Jaringan pilihan
Daftar jaringan pilihan disimpan pada kartu SIM.
Daftar ini menetapkan prioritas ke jaringan mana
telepon Anda akan didaftarkan pada saat pendaftaran
otomatis.
1. Dalam mode siaga, tekan , untuk membuka

menu utama.
2. Pilih Pengaturan > Konektivitas > P'aturan

jaringan > Jaringan pilihan lalu tekan ,.
3. Tekan , atau C Pilihan untuk membuka daftar

jaringan pilihan. Jaringan yang paling disukai
akan berada paling atas dalam daftar.

4. Tekan +/- untuk memilih jaringan tertentu lalu
tekan , atau C Pilih.

5. Anda akan menerima opsi untuk Sisipkan, Tbh di
akhir, atau Hapus jaringan yang dipilih.

Pasang GPRS
Dengan opsi ini
GPRS selama se
satu dari berikut
• Selalu dipasang
• Dipasang

Browser
Berbagai paraete
dengan opsi ini, 
Push.

Pesan push
Pilih Terima ata

Profil WAP
Anda dapat me
Anda dapat me
satu profil terseb
mengedit atau la
tersebut.
Pilih Pilihan > 
berikut ini:
• Nama profil: N
• Alamat IP: Ala

nnn.nnn.nnn.n
• Port: Nomor p

9201.



Pengaturan

• Homepage: URL dari server pesan.
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• Waktu tinggalan: Durasi telepon Anda terhubung
ke WAP.

• Koneksi: Pilih koneksi WSP atau HTTP.
• Bearer: Pilih CSD atau GPRS.
• Profil CSD: Pilih salah satu profil CSD.
• Profil GPRS: Pilih salah satu profil GPRS.

Koneksi
• Profil CSD
• Profil GPRS
• Info GPRS
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 log on ke GPRS - Ada 2 status GPRS
saling menggantikan: jaringan GPRS
ia tetapi tidak digunakan; atau jaringan
 tersedia dan digunakan. Ikon ini
 ditampilkan bila Anda telah log on ke
.

- Menunjukkan ada setidaknya satu
 yang belum dibaca. Ikon pertama
njukkan memori penuh, ikon kedua
njukkan ada SMS yang belum dibaca
emori penuh.

 suara - Menunjukkan pesan suara
elum didengarkan.

larm - Menunjukkan jam alarm aktif.

 - Ponsel Anda akan bergetar bila ada
ilan masuk atau jam alarm berdering.

 panggilan - Menunjukkan fungsi
lihan panggilan aktif.

 - Menunjukkan mode diam aktif.

 oto. - Menunjukkan Jawab otomatis

 memori - Menunjukkan kartu
ri sedang digunakan.

oth - Fitur ini aktif.

ra multi - Menunjukkan fitur
hot hidup.
Ikon & Simbol

Ikon & Simbol
Dalam mode siaga, beberapa ikon dan simbol dapat
ditampilkan bersamaan pada sub-layar dan layar utama.
Ikon status, jaringan dan baterai ditampilkan di
sepanjang waktu. Ikon lainnya ditampilkan jika fitur
tertentu tersedia, dan tidak ditampilkan jika fitur tersebut
tidak tersedia.

Jika simbol jaringan tidak ditampilkan, berarti
jaringan sedang tidak tersedia. Penerimaan sinyal di
tempat Anda berada mungkin buruk; pindah ke
tempat lain mungkin membantu.

Jaringan - Ikon jaringan terdiri dari 2 bagian.
Bagian kiri menunjukkan apakah ponsel
Anda telah terdaftar ke suatu jaringan atau
tidak, dan bagian kanan menunjukkan 5
tingkat kekuatan sinyal (dari tanpa sinyal
hingga terkuat).

Baterai - Menunjukkan tingkat daya baterai
dengan 5 baris indikator daya baterai. Selama
pengisian daya, ikon akan ditampilkan
bergulir naik-turun.

Roaming internasional - Ditampilkan bila
ponsel Anda terdaftar ke jaringan selain
jaringan asal Anda.

Status
yang 
tersed
GPRS
hanya
GPRS

SMS 
pesan
menu
menu
saat m

Pesan
yang b

Jam a

Getar
pangg

Alihan
penga

Diam

Jawab
aktif.

Kartu
memo

Blueto

Kame
multis



Ikon & Simbol

nunjukkan ada pesan MMS.

S - Menunjukkan ada beberapa
S.

S - Menunjukkan ada beberapa
.

unjukkan ada pesan SMS.

gsung - Menunjukkan panggilan
langsung.

masuk - Menunjukkan ada
asuk.

enunjukkan fitur musik hidup.

keluar - Menunjukkan ponsel
mbuat panggilan keluar.

IP - Menunjukkan panggilan IP
langsung.

nggilan - Menunjukkan ada
ang ditolak.

panggilan - Menunjukkan suara
elah dimatikan.

Menunjukkan USB sedang
.
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Kamera malam - Menunjukkan mode
malam kamera hidup.

Timer kamera - Menunjukkan timer kamera
hidup.

Ambil - Menunjukkan OK untuk memotret.

Zoom kamera - Menunjukkan fitur zoom
kamera hidup.

Mulai merekam - Menunjukkan OK untuk
mulai merekam video.

Berhenti merekam - Menunjukkan OK
untuk berhenti merekam.

Video MMS hidup - Menunjukkan
perekaman video ukuran MMS hidup.

Video MMS mati - Menunjukkan
perekaman video ukuran MMS mati.

Alarm - Menunjukkan alarm hidup.

Hitung mundur - Menunjukkan fungsi
hitung mundur hidup.

Peristiwa - Menunjukkan peristiwa
berlangsung.

Teruskan pgln - Menunjukkan fungsi alihan
panggilan hidup.

Pgln tak terjawab - Menunjukkan ada
panggilan yang tak terjawab.

MMS - Me

Multi MM
pesan MM

Multi SM
pesan SMS

SMS - Men

Pgln berlan
sedang ber

Panggilan 
panggilan m

Musik - M

Panggilan 
dengan me

Panggilan 
sedang ber

Tolak pa
panggilan y

Diamkan 
panggilan t

USB - 
digunakan
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njam ponsel Anda. Lebih jauh lagi
 penyalahgunaan ponsel Anda:
 telepon Anda di tempat yang aman
kan dari jangkauan anak-anak.

 mencatat kode PIN Anda. Cobalah
engingatnya. 
 dan keluarkan baterai jika Anda
gunakan telepon dalam waktu lama.
 Anda setelah membeli telepon dan
batasan panggilan.
telepon Anda memenuhi semua

dan peraturan yang berlaku.
telepon Anda dapat menyebabkan
n pada perangkat elektronik lainnya.
u Anda harus mematuhi semua
dan peraturan setempat bila
onsel di daerah asal Anda dan di
turan mengenai penggunaan ponsel
aan dan pesawat terbang jauh lebih

 keselamatan umum telah lama
ungkinan risiko kesehatan bagi

l. Riset terkini mengenai teknologi
o, termasuk teknologi GSM, telah

enjadi dasar penyusunan standar
tuk memastikan perlindungan dari
Tindakan pencegahan
Gelombang Radio

Ponsel Anda adalah perangkat pengirim
dan penerima radio berdaya rendah.
Apabila dioperasikan, perangkat ini
mengirimkan dan menerima gelombang
radio. Gelombang radio membawa sinyal
suara atau data Anda ke stasiun asal yang
terhubung ke jaringan telepon. Jaringan
mengontrol daya yang dipancarkan telepon.

• Telepon Anda mengirim/menerima gelombang
radio dalam frekuenasi GSM (900 / 1800 / 1900
MHz).

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

• Telepon Anda memenuhi semua stardar
keselamatan yang terkait.

• Tanda CE pada telepon Anda menunjukkan
kepatuhan pada petunjuk dewan mengenai
kompatibilitas elektromagnetik Eropa (Ref. 89/
336/EEC) dan tegangan rendah (Ref. 73/23/EEC).

Ponsel Anda adalah tanggung jawab Anda. Untuk
menghindari cedera pada diri Anda, orang lain atau
kerusakan pada telepon, bacalah dan ikuti semua
petunjuk keselamatan dan beritahukan kepada siapa

pun yang memi
untuk mencegah

Simpan
dan jauh
Hindari
untuk m

Matikan telepon
tidak akan meng
Ubah kode PIN
aktifkan opsi pem

Disain 
hukum 
Namun
ganggua

Oleh karena it
rekomendasi 
menggunakan p
tempat lain. Pera
di dalam kendar
ketat.
Perhatian pada
menekankan kem
pengguna ponse
gelombang radi
meninjau dan m
keselamatan un



pemaparan energi gelombang radio. Ponsel Anda Di dalam kendaraan pengangkut produk yang mudah
endaraan tersebut diparkir) atau
bahan bakar gas cair (LPG),
ulu apakah kendaraan tersebut
selamatan yang berlaku.
nda diminta untuk mematikan
, seperti di tambang atau di
akan sedang berlangsung.
ada produsen kendaraan apakah
lektronik yang digunakan pada
Anda tidak akan terpengaruh
radio.

ung
kan alat pacu jantung:
lepon lebih dari 15 cm dari alat
a ketika telepon dihidupkan,
 kemungkinan gangguan.
n di saku baju.
i sisi yang berlawanan dengan
tung untuk memperkecil
guan.
ka Anda menduga telah terjadi
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memenuhi semua standar keselamatan yang berlaku
dan Petunjuk Dewan mengenai Peralatan Radio dan
Peralatan Terminal Telekomunikasi 1999/5/EC.

Selalu matikan telepon Anda...
Peralatan yang tidak dilengkapi perlindungan yang
memadai atau peralatan elektronik yang sensitif
mungkin terpengaruh oleh energi radio. Gangguan
ini dapat menyebabkan kecelakaan.

Sebelum naik ke pesawat dan/atau ketika
memasukkan telepon Anda ke dalam bagasi:
penggunaan ponsel di dalam pesawat dapat

membahayakan pengoperasian pesawat,
mengganggu jaringan ponsel dan mungkin melanggar
hukum.

Di rumah sakit, klinik, pusat perawatan
kesehatan lainya dan di tempat manapun di
mana Anda mungkin berdekatan dengan
peralatan medis.

Di daerah dengan udara yang berpotensi
ledakan (mis. pompa bensin dan tempat di
mana udara mengandung partikel debu,
seperti bubuk logam.

terbakar (meskipun k
kendaraan dengan 
periksa terlebih dah
memenuhi aturan ke
Di tempat di mana A
alat pemancar radio
tempat di mana peled

Tanyakan p
peralatan e
kendaraan 
oleh energi 

Alat pacu jant
Jika Anda mengguna
• Selalu jaga jarak te

pacu jantung And
untuk menghindari

• Jangan bawa telepo
• Gunakan telinga d

alat pacu jan
kemungkinan gang

• Matikan telepon ji
gangguan.
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rsihkan telepon, usap dengan kain

an menerima panggilan akan
jumlah energi baterai yang sama.
l mengkonsumsi lebih sedikit energi
a bila disimpan di tempat yang sama.
a dan ketika Anda dalam perjalanan,
a mengkonsumdi energi untuk
nformasi lokasi terbaru ke jaringan.
k setelan lampu latar dan

menelusuri menu bila tidak
ga akan membantu menghemat
untuk memperpanjang waktu bicara

aterai
mendapatkan daya dari baterai yang
g.

n pengisi daya yang ditetapkan.
.
tau buka baterai.
i benda logam (misalnya kunci di
nghubung singkat kontak baterai.
 yang berlebihan (>60° C atau
baban atau lingkungan yang mudah
Alat bantu dengar
Jika Anda menggunakan alat bantu dengar,
konsultasikan dengan dokter dan produsen alat bantu
dengar Anda untuk mengetahui apakah perangkat
Anda sensitif terhadap gangguan dari ponsel.

Performa yang meningkat
Untuk meningkatkan performa telepon
Anda, mengurangi pancaran energi radio,
mengurangi konsumsi baterai dan memastikan
keselamatan operasi, ikuti pedoman berikut:

Untuk pengoperasian telepon secara
optimal dan memuaskan, Anda dianjurkan
untuk menggunakan telepon pada posisi
pengoperasian normal (bila tidak
menggunakan mode handsfree atau dengan
aksesoris handsfree).

• Jangan sampai telepon Anda terkena suhu yang
ekstrim.

• Perlakukan telepon dengan hati-hati. Semua
penyalahgunaan akan membatalkan Garansi
Internasional.

• Jangan sampai telepon terendam cairan apa pun;
jika telepon Anda basah, matikan, keluarkan
baterai dan biarkan kering selama 24 jam sebelum
digunakan kembali.

• Untuk membe
lembut.

• Membuat d
menggunakan 
Namun, ponse
pada layar siag
Pada layar siag
telepon And
mengirimkan i
Memperpende
menghindari 
diperlukan ju
energi baterai 
dan siaga.

Informasi b
• Telepon Anda 

dapat diisi ulan
• Hanya gunaka
• Jangan dibakar
• Jangan tekuk a
• Jangan sampa

saku Anda) me
• Hindai panas

140° F), kelem
terbakar.



Anda harus menggunakan hanya baterai dan • Jika Anda ingin menggunakan telepon dalam
 kit mobil handsfree yang
perluan tersebut.
dan kit mobil Anda tidak

tung udara atau perangkat
ang terpasang di mobil Anda.
alarm untuk mengoperasikan

kendaraan untuk menunjukkan
asuk di jalan raya dilarang di
ksa peraturan setempat.

m
atau setelah lama terkena sinar
k jendela atau kaca depan), suhu
 mungkin meningkat, terutama
n akhir logam. Dalam kasus ini
mengambil telepon Anda dan
n telepon ketika suhu di sekitar
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aksesoris Philips asli, karena penggunaan
aksesoris apa pun lainnya dapat merusak
telepon Anda dan mungkin berbahaya, dan
akan membatalkan semua garansi untuk
telepon Philips Anda. Penggunaan jenis
baterai yang tidak benar juga dapat
menyebabkan ledakan.

Pastikan komponen yang rusak segera diganti oleh
teknisi yang memenuhi syarat dan diganti dengan
komponen pengganti Philips asli.

Jangan gunakan telepon Anda saat
mengemudi

Berbicara pada telepon saat mengemudi
menurunkan konsentrasi Anda, yang dapat
membahayakan. Patuhi pedoman berikut:

• Berikan perhatian penuh untuk mengemudi.
Menepi dan parkir kendaraan sebelum
menggunakan telepon.

• Hormati peraturan setempat di negara tempat
Anda mengemudi dan menggunakan telepon GSM
Anda.

kendaraan, pasang
dirancang untuk ke

• Pastikan telepon 
menghalangi kan
keamanan lainnya y

Penggunaan sistem 
lampu atau klakson 
panggilan telepon m
beberapa negara. Peri

EN 60950 Nor
Ketika cuaca panas 
matahari (mis. di bali
casing telepon Anda
bila dilengkapi lapisa
berhati-hatilah saat 
hindari menggunaka
lebih dari 40° C.
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Pelestarian lingkungan
Ingatlah untuk selalu mematuhi peraturan
setempat mengenai pembuangan bahan
kemasan, baterai dan telepon bekas dan
usahakan untuk didaur ulang.

Philips telah menandai baterai dan kemasan dengan
simbol standar untuk memudahkan daur ulang dan
pembuangan limbah akhir Anda dengan benar.

Baterai tidak boleh dibuang bersama
limbah rumah tangga biasa.

Bahan kemasan berlabel dapat didaur
ulang.

Sumbangan dana telah diberikan kepada
sistem pemulihan dan daur ulang
kemasan nasional yang terkait. (mis.
EcoEmballage di Perancis).

Bahan plastik dapat didaur ulang (juga
menunjukkan jenis plastik).



Tampilan tidak menanggapi (atau lambat 
anan tombol
 akan lebih lambat pada suhu
Ini hal yang normal dan tidak
goperasian telepon. Bawalah
ang lebih hangat lalu coba lagi.
ungi pemasok telepon Anda.

asa sangat panas
gunakan pengisi daya yang tidak
pon Anda. Pastikan Anda selalu
ris Philips asli yang disertakan

ak menampilkan nomor 
n masuk
 jaringan dan langganan. Jika
irim nomor penelpon, telepon

Pgln 1 atau Disembunyikan.
nda untuk informasi terperinci

t mengirim pesan teks
tertentu tidak membolehkan
gan jaringan lain. Pertama-tama
telah memasukkan nomor pusat
ubungi operator Anda untuk
si terperinci mengenai hal ini.
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Menyelesaikan masalah
Telepon tidak dapat dihidupkan
Keluarkan/pasang kembali baterai. Kemudian isi daya
telepon sampai ikon baterai berhenti bergulir.
Lepaskan pengisi daya lalu coba hidupkan ponsel.

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

Simbol jaringan tidak ditampilkan
Koneksi jaringan terputus. Anda mungkin berada di
daerah bayangan radio (di dalam terowongan atau di
antara gedung tinggi) atau Anda berada di luar
jangkauan jaringan. Dari tempat lain, coba
hubungkan kembali ke jaringan (terutama di luar
negeri), jika Anda memakai antena luar periksa
apakah antena sudah terpasang, atau hubungi
operator jaringan Anda untuk meminta bantuan/
informasi.

menanggapi) tek
Tanggapan tampilan
yang sangat rendah. 
mempengaruhi pen
telepon ke tempat y
Dalam kasus lain hub

Baterai Anda ter
Anda mungkin meng
ditujukan untuk tele
menggunakan akseso
dengan ponsel Anda.

Telepon Anda tid
telepon panggila
Fitur ini tergantung
jaringan tidak meng
akan menampilkan 
Hubungi operator A
mengenai hal ini.

Anda tidak dapa
Beberapa jaringan 
pertukaran pesan den
periksa apakah Anda 
SMS Anda, atau h
memperoleh informa
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 tidak mengenali kartu 

hanya mendukung kartu memori
FAT16”. Anda dapat memformat
ori Anda dalam format “FAT16”

. Hubungkan telepon Anda ke
gunakan fungsi USB (lihat bab 13,
untuk informasi terperinci) lalu

 “format FAT16” pada komputer
Anda tidak dapat menerima dan/atau 
menyimpan gambar
Gambar mungkin tidak diterima oleh ponsel Anda
jika ukurannya terlalu besar, namanya terlalu panjang,
atau jika tidak dalam format file yang benar.

Anda menduga ada beberapa panggilan 
yang terlewatkan
Periksa opsi alihan panggilan Anda.

Layar menampilkan SISIPKAN SIM
Periksa apakah kartu SIM telah dimasukkan dengan
posisi yang benar. Jika masih bermasalah, kartu SIM
Anda mungkin rusak. Hubungi operator Anda.

Ketika mencoba menggunakan salah satu 
fitur dalam menu, ponsel menampilkan 
TAK DIBOLEHKAN
Beberapa fitur tergantung jaringan. Oleh karena itu,
fitur tersebut hanya tersedia, jika jaringan atau
langganan Anda mendukungnya. Hubungi operator
Anda untuk informasi terperinci mengenai hal ini.

Telepon Anda tidak terisi daya
Jika baterai benar-benar kosong, mungkin
dibutuhkan waktu beberapa menit untuk pengisian
awal (pada beberapa kasus hingga 10 menit) sebelum
ikon pengisian daya muncul pada layar.

Telepon Anda
memori
Telepon Anda 
dalam format “
ulang kartu mem
pada komputer
komputer meng
“Konektivitas” 
gunakan fungsi
Anda.
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Aksesoris Philips Asli
Beberapa aksesoris, seperti baterai dan standar
dan pengisi daya, disertakan sebagai aksesoris standar
dalam kemasan ponsel Anda. Aksesoris tambahan
mungkin disertakan atau dijual terpisah. Oleh karena
itu isi kemasan mungkin berbeda-beda.

Untuk memaksimumkan performa ponsel Philips
Anda dan agar tidak membatalkan garansi, selalu
beli Aksesoris Philips Asli yang khusus dirancang
untuk digunakan dengan ponsel Anda. Philips
Consumer Electronics tidak bertanggung jawab atas
kerusakan apa pun yang diakibatkan oleh
penggunaan aksesoris yang tidak resmi.

Pengisi daya
Mengisi daya baterai Anda di stopkontak listrik AC.
Cukup kecil untuk dibawa dalam koper/tas jinjing.

Kit koneksi data
Memberikan kemudahan koneksi data ke ponsel
Philips Anda. Kabel USB memungkinkan
komunikasi dengan kecepatan tinggi antara telepon
dan komputer Anda. Perangkat lunak yang disertakan
memungkinkan Anda untuk men-download gambar
dan melodi dan untuk menyinkronkan kontak dan
pertemuan Anda.

Headset stereo
Tombol jawab terpadu merupakan cara mudah untuk
menjawab panggilan Anda. Jawab panggilan masuk
cukup dengan menekan tombol ini atau tahan tombol
untuk menolak panggilan masuk.
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Pernyataan Merek 
Dagang

JAVA adalah merek dagang
dari Sun Microsystems, Inc.

T9® adalah merek dagang
dari Tegic Communications
Inc.

Bluetooth™ adalah merek
dagang yang dimiliki oleh
telefonaktiebolaget L M
Ericsson, Swedia dan
dilisensikan kepada Philips.

Tegic Euro. Pat. 
App. 0842463



Penyerapan Spesifik (SAR)

sifik (SAR)

ERNASIONAL 

cang dan diproduksi agar tidak
kan dalam standar internasional.
 Radiasi Non-Ionisasi (ICNIRP)
atas keselamatan yang memadai
esehatannya.

ang disebut Tingkat Penyerapan
n selular yang digunakan oleh
an, 1,6W/kg rata-rata per satu

njurkan dengan telepon selular
ensi yang diuji. Meskipun nilai
arnya pada telepon selular saat
abkan karena telepon dirancang
a daya yang diperlukan untuk
akin rendah keluaran dayanya. 
i posisi, kesemuanya memenuhi
 
adap standar adalah 0,161W/kg

tuk membatasi lama panggilan
tuk menjauhkan telepon selular
96 Informasi Tingkat 

Informasi Tingkat Penyerapan Spe
Standar internasional

TELEPON SELULAR INI MEMENUHI REKOMENDASI INT
MENGENAI ENERGI GELOMBANG RADIO

Telepon selular Anda adalah pemancar dan penerima radio. Perangkat ini diran
melebihi batas-batas pemaparan terhadap energi frekuensi radio (RF) yang ditetap
Rekomendasi ini telah ditetapkan oleh Komisi Internasional untuk Perlindungan
dan, Persatuan Insinyur Listrik dan Elektronika (IEEE) yang memperkirakan b
untuk memastikan perlindungan bagi semua orang, tanpa memandang usia dan k
Rekomendasi pemaparan untuk telepon selular menggunakan unit pengukuran y
Spesifik (SAR). Batas SAR yang direkomendasikan oleh ICNIRP untuk telepo
masyarakat umum adalah 2,0W/kg rata-rata per sepuluh gram jaringan tubuh d
gram jaringan tubuh oleh IEEE Std 1528 untuk kepala.
Pengujian SAR telah dilakukan menggunakan posisi pengoperasian yang dia
memancarkan tingkat daya tersertifikasi yang tertinggi dalam semua band freku
SAR ditentukan pada tingkat daya tersertifikasi yang tertinggi, nilai SAR seben
dioperasikan pada umumnya berada di bawah nilai SAR maksimal. Hal ini diseb
untuk beroperasi pada beberapa tingkat daya agar dapat menggunakan hany
mencapai jaringan. Secara umum, semakin dekat Anda ke antena stasiun asal, sem
Meskipun mungkin ada perbedaan nilai SAR pada berbagai ponsel dan di berbaga
standar perlindungan internasional untuk pemaparan terhadap gelombang radio.
Nilai SAR tertinggi untuk telepon Philips model CT9A9R ini pada saat diuji terh
untuk rekomendasi ICNIRP dan 0,223 W/kg untuk IEEE Std 1528. 
Untuk membatasi pemaparan terhadap gelombang radio, Anda dianjurkan un
telepon selular atau menggunakan headset. Tindakan pencegahan ini bertujuan un
dari kepala dan tubuh.
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pemaparan terhadap energi frekuensi
tas SAR yang direkomendasikan oleh
h 1,6W/kg rata-rata per satu gram

ji terhadap persyaratan FCC adalah
Informasi Tingkat Penyerapan Spesifik (SAR)

AS

Ponsel Anda juga dirancang dan diproduksi agar tidak melebihi batas-batas 
radio (RF) yang ditetapkan oleh Komisi Komunikasi Federal (FCC - AS). Ba
FCC untuk telepon selular yang digunakan oleh masyarakat umum adala
jaringan tubuh untuk kepala.
Nilai SAR tertinggi untuk telepon Philips model CT9A9R ini pada saat diu
0,284 W/kg.



3. Apa yang Akan Dilakukan Oleh Philips Jika
Bebas Dari Cacat Bahan dan
ama Masa Berlaku Garansi

rlaku garansi terbatas, Philips
 servis resminya akan, atas
sendiri memperbaiki atau
a biaya komponen dan tenaga
ngan bahan yang rusak dengan
 baru atau setara baru dan
Produk yang telah diperbaiki
ebut kepada Konsumen dalam
gsi. Philips akan menyimpan
ul atau peralatan yang rusak.

diperbaiki atau diganti akan
garansi terbatas ini selama sisa
aku garansi terbatas aslinya atau
90) hari sejak tanggal perbaikan

an, mana yang lebih lama.
 penggantian Produk, atau
ilips adalah satu-satunya
gian bagi Anda.
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Jaminan Terbatas
1. Apa yang Dicakup dalam Garansi Terbatas Ini?

Philips memberikan jaminan kepada pembeli
eceran pertama (“Konsumen” atau “Anda”)
bahwa produk telepon selular Philips ini dan
semua aksesoris yang disediakan oleh Philips asli
dalam paket penjualan (“Produk”) bebas dari
cacat dalam bahan, disain dan pengerjaan pada
penggunaan yang normal sesuai dengan petunjuk
pengoperasian dan menurut persyaratan dan
ketentuan berikut ini. Garansi terbatas ini hanya
berlaku bagi Konsumen Produk yang dibeli dan
digunakan di negara tempat pembelian. Garansi
terbatas ini hanya berlaku di negara yang
ditujukan untuk penjualan produk tersebut oleh
Philips.

2. Berapa Lama Masa Berlaku Garansi Terbatas?

Garansi terbatas untuk Produk berlaku selama
SATU (1) TAHUN sejak tanggal pembelian
Produk, yang ditunjukkan dengan bukti
pembelian yang sah. Garansi terbatas untuk
baterai isi ulang Philips asli berlaku selama enam
(6) bulan sejak tanggal pembelian.

Produk Tidak 
Pengerjaan Sel
Terbatas?

Selama masa be
atau perwakilan
kebijakannya 
mengganti, tanp
kerja, Produk de
komponen yang
mengembalikan 
atau diganti ters
keadaan berfun
komponen, mod

Produk yang 
dicakup dalam 
waktu masa berl
sembilan puluh (
atau pengganti
Perbaikan atau
kebijakan Ph
penggantian keru
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uk tetapi tidak terbatas pada Produk
sewakan); atau 
 yang dikembalikan tanpa bukti
ian yang sah atau dengan bukti
ian yang telah diubah atau tidak
.
n dan kerusakan normal atau Force
e.

ara Mendapatkan Layanan Garansi?

likan Produk ke pusat servis Philips
Anda dapat menghubungi kantor
setempat untuk mengetahui lokasi
rvis resmi terdekat.
IM harus dikeluarkan dari Produk
 diserahkan kepada Philips. Philips
rtanggung jawab atas kerusakan atau
ya kartu SIM atau data di dalamnya.
agalan Produk tidak dicakup dalam
terbatas ini, atau garansi terbatas ini
apat diterapkan, batal atau tidak
 karena salah satu persyaratan dan
an yang tercantum di sini,
en akan dikenakan biaya perbaikan

nggantian Produk dan semua biaya
ng terkait dengan perbaikan atau
ntian Produk.
4. Apa yang Tidak Dicakup dalam Garansi
Terbatas Ini?

Garansi terbatas ini tidak mencakup:

a) Produk yang telah mengalami
penyalahgunaan, kecelakaan, kerusakan
pengiriman atau kerusakan fisik lainnya,
pemasangan yang tidak benar, penanganan
operasi yang tidak normal, kelalaian,
terendam, terbakar, kemasukan air atau
carian lainnya; atau

b) Produk yang rusak karena perbaikan,
perubahan, atau modifikasi oleh siapa pun
yang tidak disetujui oleh Philips; atau

c) Produk dengan masalah penerimaan atau
pengoperasian yang disebabkan oleh kondisi
sinyal, keandalan jaringan atau sistem kabel
atau antena; atau

d) Cacat atau masalah produk yang
diakibatkan oleh penggunaan dengan
produk atau aksesoris non-Philips; atau 

e) Produk dengan stiker garansi/kualitas,
nomor seri produk atau nomor seri
elektronik yang telah dihapus, diubah atau
dianggap tidak terbaca; atau 

f) Produk yang dibeli, digunakan, diservis,
atau dikirimkan untuk perbaikan dari luar
negara tempat pembelian, atau digunakan
untuk keperluan komersial atau institusional

(termas
yang di

g) Produk
pembel
pembel
terbaca

h) Keausa
Majeur

5. Bagaimana C

a) Kemba
resmi. 
Philips 
pusat se

b) Kartu S
sebelum
tidak be
hilangn

c) Jika keg
garansi 
tidak d
berlaku
ketentu
Konsum
atau pe
lain ya
pengga



d) PENTING - Anda harus mengembalikan (MIS. KONTRAK ATAU TOPIT), TIDAK
BIHI HARGA PEMBELIAN
RNYA DIBAYARKAN UNTUK
EBUT.

MIKIAN DALAM KEADAAN
IPS TIDAK BERTANGGUNG
KERUGIAN APA PUN BAIK
UM, KERUGIAN KHUSUS,
TIDAK LANGSUNG ATAU
TKAN OLEHNYA (TERMASUK
AK TERBATAS PADA

ENGGUNAAN, HILANGNYA
AKNYAMANAN, KERUGIAN
ILANGNYA KEUNTUNGAN,
PELUANG BISNIS, BIAYA
 BARANG ATAU LAYANAN,

NGARUH PADA NAMA NAIK
SI, ATAU HILANGNYA DATA
LEH PIHAK KETIGA) YANG
 OLEH PEMBELIAN ATAU
 PRODUK, SEPANJANG
AN OLEH HUKUM YANG
 PHILIPS TELAH MENERIMA
AN TENTANG
 KERUGIAN TERSEBUT
 BATASAN INI BERLAKU
BAIKAN KEGAGALAN DARI
TAMA PENGGANTIAN
BATAS APA PUN.
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Produk bersama dengan bukti pembelian
yang sah yang harus mencantumkan tempat
pembelian, tanggal pembelian, model
Produk dan nomor seri Produk dengan jelas.

6. Batasan Lain: Garansi ini Mencakup Seluruh
Perjanjian.

KECUALI UNTUK GARANSI SINGKAT YANG
TERCANTUM DI ATAS DAN YANG
DITETAPKAN MENURUT HUKUM YANG
BERLAKU DAN YANG TIDAK DAPAT
DIKECUALIKAN ATAU DIUBAH DENGAN
PERJANJIAN, PHILIPS TIDAK MEMBERIKAN
GARANSI LAIN BAIK TERSURAT ATAU
TERSIRAT (BAIK MENURUT UNDANG-
UNDANG, DALAM PENEGAKAN HUKUM
ATAU LAINNYA) DAN TERUTAMA TIDAK
BERTANGGUNG JAWAB ATAS GARANSI APA
PUN MENGENAI KEPUASAN KUALITAS
KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN
ATAU KESESUAIAN UNTUK KEPERLUAN
TERTENTU.
SELURUH PENGGANTIAN KERUGIAN
PHILIPS UNTUK KERUGIAN YANG TERKAIT
ATAU DIAKIBATKAN OLEH PEMBELIAN
ATAU PENGGUNAAN PRODUK, TERLEPAS
DARI JENIS ATAU PENYEBAB KERUGIAN
TERSEBUT ATAU BENTUK ATAU
KARAKTERISASI KLAIN YANG DIAJUKAN

BOLEH MELE
YANG SEBENA
PRODUK TERS

MESKIPUN DE
APA PUN PHIL
JAWAB ATAS 
SANGSI HUK
KEBETULAN, 
YANG DIAKIBA
TETAPI TID
HILANGNYA P
WAKTU, KETID
KOMERSIAL, H
HILANGNYA 
PENGGANTIAN
INVESTASI, PE
ATAU REPUTA
DAN KLAIN O
DIAKIBATKAN
PENGGUNAAN
DIPERBOLEHK
BERLAKU, BAIK
PEMBERITAHU
KEMUNGKINN
ATAU TIDAK.
TANPA MENGA
TUJUAN U
KERUGIAN TER
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Garansi terbatas ini merupakan seluruh
perjanjian dan ekslusif di antara Konsumen dan
Philips dalam kaitannya dengan Produk selular
ini dan menggantikan semua perjanjian
sebelumnya di antara kedua pihak, baik lisan atau
tertulis, dan semua komunikasi lain di antara
kedua belah pihak yang terkait dengan pokok
pembahasan garansi terbatas ini. Oleh karena itu
tidak ada pengirim, pengecer, agen, penyalur,
karyawan Philips yang berwenang untuk
mengubah garansi terbatas ini dan Anda tidak
boleh mengandalkan semua pernyataan tersebut.

Garansi terbatas ini tidak mempengaruhi hak
Konsumen berdasarkan undang-undang yang
berlaku.



Pernyataan kesesuaian
Dengan ini kami, 
Philips Electronics Hong Kong Ltd
Business Group Mobile Phone
5/F, Philips Electronics Building 
5 Science Park Avenue
Shatin New Territories 
Hong Kong

menyatakan bertanggung jawab bahwa produk
CT9A9R
Ponsel Radio GSM 900/1800/1900
Nomor TAC : 35381201

yang terkait dengan pernyataan ini, sudah memenuhi
standar dan/atau dokumen persyaratan lainnya
berikut ini:

ETSI EN 301 511, ETSI EN 300 328, 
ETSI EN 301 489-1/ -7/ -17, EN 60950-1, 
EN 50360

Dengan ini kami menyatakan bahwa produk dengan
nama di atas telah memenuhi semua persyaratan
pokok dari Ketentuan Dewan 1999/5/EC.
Prosedur penilaian kepatuhan yang tercantum dalam
Pasal 10 dan diuraikan dalam Lampiran [IV]
petunjuk dewan 1999/5/EC telah diikuti dalam
kaitannya dengan Pasal

R&TTE Pasal 3.1 (a) Kesehatan dan
Keselamatan
R&TTE Pasal 3.1 (b) EMC
R&TTE Pasal 3.2 Penggunaan Spektrum

dengan melibatkan Lembaga Resmi berikut ini:
BABT, Belfour House, Churchfield Road, Walton-
On-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Tanda identifikasi: 0168 (Lembaga Resmi) CE

8 Desember, 2006

Manajer Kualitas
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