
kum yang berlaku, Philips tidak
ng jawab atas kesalahan,

 penyimpangan apa pun yang
uan pengguna ini dan produk
elepon ini dimaksudkan untuk
ingan GSM/GPRS.

s

 disebut tombol Merah atau
bol Hidup/Mati.
Dalam menu atau modus edit,
tekan sekilas untuk kembali ke
layar siaga.
Sewaktu ada panggilan masuk
atau panggilan yang sedang
berlangsung, tekan untuk
mengakhiri panggilan atau
menolak panggilan.
Apabila telepon dimatikan,
tekan agak lama tombol ini
untuk menghidupkan telepon.
Apabila telepon sedang aktif,
tekan agak lama tombol ini
untuk mematikan telepon.
Kenali Telepon Anda

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

ditentukan oleh hu
dikenakan tanggu
penghilangan atau
tertera dalam pand
yang diuraikan. T
dihubungkan ke jar

Tombol kera

Tombol ke Bawah, 
Getaran

Pengisi baterai/
konektor USB

Bagian belakang 
telepon:
lensa kamera

262000 warna
layar utama

Tombol kamera

Tombol Jawab

Tombol Atas, 
kunci bantalan 
tombol

Tombol Tutup,
Batal dan

Hidup/Mati

Layar sentuh

Pena jarum

Tombol 
tutup

Juga
tom
• 

• 

• 

• 
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as permanen di bagian atas layar
ari kiri ke kanan): Menu utama,
yar Sambung. 

• Tekan sekilas  Tombol
atas untuk membuka Kotak
Masuk, tekan agak lama untuk
mengunci/membuka kunci
layar.

• Dalam modus siaga, tekan
sekilas untuk masuk ke
kamera, tekan agak lama
untuk masuk ke kamera video.

• Sewaktu berada dalam modus
pratinjau kamera / kamera
video, tekan sekilas untuk
mengambil foto. Sewaktu
berada dalam modus kamera
video, tekan sekilas untuk
mulai/akhiri perekaman. 

• Apabila kamera/kamera video
diaktifkan, tekan agak lama
untuk keluar.
Ikon keras

Ada 4 ikon ker
sentuh, yaitu (d
Pesan, Kontak, la

 
Tombol 
Jawab

Juga disebut tombol Hijau atau
tombol Kirim:
• Menjawab panggilan atau

menyambung nomor telepon
• Dalam modus siaga, tekan

tombol ini untuk melihat daftar
panggilan yang sudah disambung.

 
Tombol atas 
dan  
Tombol 
bawah

• Meramban menu/daftar pada
tingkat menu yang sama.

• Browse isi SMS atau pesan
teks lainnya yang panjang.

• Menggulir ke gambar sebelum
atau yang berikutnya sewaktu
menampilkan gambar/foto.

• Apabila ada panggilan masuk,
tekan agak lama untuk
meredam atau menonaktifkan
petanda getaran, tetapi tidak
menolak panggilan masuk.

Selain itu, dalam modus siaga: 
• Tekan sekilas  Tombol

bawah untuk membuka editor
SMS, tekan agak lama untuk
mengaktifkan / menonaktifkan
modus getaran Satu tombol.

Tombol 
samping 
kamera 



Ke 4 ikon keras tersedia dalam modus siaga. Apabila lunak. Harap diperhatikan, bahwa ikon lunak hanya
 siaga.

embuka Browser gbr.
mbuka Pemutar MP3.
mbuka Daf. pgln.

r siaga, terdapat ikon tampilan
i untuk beralih ke menu Agenda. 

n tombol dalam 

nda dapat:
mbol Bawah untuk membuka
an agak lama untuk Aktifkan/
dus getaran Satu tombol. 
ombol Atas untuk membuka
kan agak lama untuk mengunci/
 layar. 

 untuk masuk ke daftar
ar, tekan agak lama untuk

ampu latar, tekan lagi agak lama
tifkan Lampu latar. 
 tombol Kamera untuk
amera, tekan agak lama untuk
mera Video.
pilan waktu di kanan atas layar
 menu Agenda. 
2

tidak sedang berada dalam modus siaga, maka hanya
ikon keras menu Utama dan layar Sambung yang
tersedia. Sewaktu panggilan sedang berlangsung,
hanya ikon keras layar Sambung yang tersedia. 
Ketuk pada ikon keras pertama  untuk masuk ke
menu Utama.
Ketuk pada ikon keras kedua  untuk masuk ke
menu Pesan.
Ketuk pada ikon keras ketiga  untuk masuk ke
menu Kontak.
Ketuk pada ikon keras keempat  untuk membuka
layar Sambung, dan Anda bisa ketuk untuk
memasukkan nomor. 

Bar tombol lunak

Ada 3 tombol lunak, yaitu tombol lunak,  kiri,
 tengah dan  kanan. Bar tombol lunak

tidak akan muncul dalam modus siaga. 

3 ikon lunak permanen dan ikon 
tampilan waktu
Dalam modus siaga, terdapat 3 ikon lunak permanen
di bagian bawah layar. Anda dapat dengan cepat
mengakses fitur yang bersangkutan melalui ke 3 ikon

akan muncul di layar
Ikon lunak pertama m
Ikon lunak kedua me
Ikon lunak ketiga me
Di bagian atas laya
waktu. Ketuk ikon in

Pengoperasia
modus siaga
Dalam layar siaga, A
• Tekan sekilas to

editor SMS, tek
Nonaktifkan mo

• Tekan sekilas t
Kotak Masuk, te
membuka kunci

• Tekan sekilas 
panggilan Kelu
mengaktifkan L
untuk menonak

• Tekan sekilas
mengaktifkan K
mengaktifkan ka

• Ketuk ikon tam
untuk masuk ke
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unar dan Kalender 

endukung tampilan kalender lunar.
ng sekarang (tidak didukung dalam
ggris) ditampilkan dalam layar siaga
Pada masa waktu solar, tanggal lunar
 oleh masa waktu solar (misalnya,
ain itu, apabila memasukkan tanggal
gal, tanggal lunar yang bersangkutan
ilkan. 

eristiwa dengan tingkat prioritas
erendah. Apabila ada peristiwa yang
rioritasnya lebih tinggi, terjadi pada
aktu yang sama, telepon hanya akan
embunyikan nada petanda untuk

eristiwa agenda tanpa menampilkan
emberitahuan. Layar pemberitahuan
anya akan muncul apabila Anda
eluar dari peristiwa yang prioritasnya
ebih tinggi. Ketuk tombol lunak Lihat
ntuk melihat rincian peristiwa
genda, tekan  untuk kembali
e layar siaga. 
• Dalam modus siaga, ketuk latar belakang layar
untuk mengosongkan layar dan hanya
menampilkan gambar latar belakang. Ketuk lagi
pada gambar latar belakang untuk kembali ke
layar siaga. 

Catatan: Pengosongan fitur layar hanya tersedia
dalam layar siaga jam Digital.

Peristiwa layar siaga

Kalender L
Surya 24

Telepon Anda m
Tanggal lunar ya
modus bahasa In
(digital/analog). 
akan digantikan
Grain Buds). Sel
dalam editor tang
akan juga ditamp

Panggilan tak 
terjawab

Apabila muncul pemberitahuan
tentang panggilan yang tak terjawab
di layar, Anda dapat ketuk tombol
lunak Daftar untuk melihat rincian
panggilan yang tak terjawab, atau
tekan  untuk kembali ke modus
siaga. Layar pemberitahuan tidak akan
muncul lagi setelah Anda keluar. 

Pesan baru Apabila di layar muncul
pemberitahuan tentang SMS atau
MMS baru, Anda dapat ketuk
tombol lunak Daftar untuk melihat
rincian pesan, atau tekan  untuk
kembali ke modus siaga. Layar
pemberitahuan tidak akan muncul
lagi setelah Anda keluar. 

Petanda
Agenda

P
t
p
w
m
p
p
h
k
l
u
a
k



Perangkat lunak Sinkron PC t kartu MINI SD pada PC,
 16, karena kalau tidak, telepon
mbaca kartu. 
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Untuk rinciannya, silakan merujuk ke “Panduan
Pengguna PC Tools” yang tersedia dalam CD.

Panggilan foto
Apabila membuat kontak buku telepon, Anda dapat
mengaitkan kontak ke gambar (tidak lebih besar dari
176*220). Apabila ada panggilan masuk dan nomor
pihak yang memanggil itu terkait dengan gambar,
maka layar akan menampilkan gambar tersebut.
Inilah yang disebut “Panggilan Foto”. Sama halnya
apabila Anda melakukan panggilan ke seseorang yang
nomornya terkait dengan gambar, maka foto yang
terkait itu pun akan ditampilkan pada layar. 

Kartu MINI SD
Telepon Anda mendukung kartu MINI SD, maka
Anda dapat menyisipkan kartu MINI SD, meramban
dan mengelola file dalam kartu SD melalui telepon.
Namun, harap jangan mengeluarkan kartu MINI SD
secara mendadak sewaktu Anda meramban atau
mengoperasikan file pada kartu SD, karena ini bisa
menghilangkan data pada kartu SD Anda. Anda harus
menghentikan pengoperasian yang aktif sebelum
mengeluarkan kartu SD. 

Sewaktu memforma
pilihlah format FAT
tidak akan dapat me
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n baterai
n keluarkan baterai dari wadahnya
egang dan mengangkatnya ke atas

h samping yang bentuknya persegi

n dan Mengeluarkan 

 kartu SIM
 harus membeli kartu SIM dari
n Anda. Kartu SIM berisi nomor
rmasi kepelangganan Anda. Kartu
nakan pada ponsel GSM apapun,

omor ponsel dan informasi
nda tetap tak berubah. 

pon dimatikan.
Persiapan Awal

1. Persiapan Awal

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

Untuk menggunakan telepon, Anda harus membeli
kartu SIM dari operator jaringan Anda. Kartu SIM
berisi nomor ponsel dan informasi kepelangganan
Anda. Kartu SIM dapat digunakan pada ponsel GSM
apapun, sedangkan nomor ponsel dan informasi
kepelangganan Anda tetap tak berubah. 

Memasang dan Mengeluarkan 
baterai
Memasang baterai
1. Pegang telepon, bagian belakang menghadap ke

atas, kemudian sejajarkan dan tekan kedua ujung
baterai yang menonjol ke dalam dua slot yang
terbenam, lalu tekan baterai ke bawah sampai
mengunci di tempatnya pada telepon.

Catatan: Ke 3 strip logam pada bateari harus
menghadap ke telepon dan sejajar dengan 3 bar logam
dalam wadah baterai. 

Mengeluarka
1. Lepaskan da

dengan mem
melalui cela
panjang. 

Menyisipka
kartu SIM

Menyisipkan
Pertama, Anda
opeartor jaringa
ponsel dan info
SIM dapat digu
sedangkan n
kepelangganan A
1. Pastikan tele



Persiapan Awal

2. Lepaskan penutup belakang telepon dan 4. Memasang baterai.

tup belakang. Sejajarkan ujung
menonjol dengan slot yang
elepon lalu sorong penutup ke
unci dalam tempatnya. 

 kartu SIM

n dan keluarkan penutup
dan sorong penutup belakang ke
lepaskan dan mengeluarkannya
8

keluarkan baterainya.

3. Kontak logam kartu SIM harus menghadap ke
bawah (ke arah telepon) dan sudut kartu yang
terpotong menghadap keluar, lalu sorong kartu
SIM ke dalam slot kartu secara horisontal seperti
arah yang ditunjukkan pada telepon sampai kartu
mengunci di dalam tempatnya. 

5. Melepaskan penu
penutup yang 
terbenam pada t
atas sampai meng

Mengeluarkan

1. Matikan telepo
belakang. Tekan 
bawah untuk me
dari telepon. 
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engisi baterai ke dalam stopkontak
rus bolak-balik). 
onektor pengisi baterai ke dalam
ian yang terletak di dasar telepon
tas.
engisi baterai seraya telepon

 indikator pengisian akan bergulir
ndakan, bahwa pengisian sedang
 Apabila mengisi baterai seraya
atikan, animasi pengisian akan

yar. 
gisian berlangsung sekitar 3,5 jam*

isi baterai hingga penuh. 
gisian akan berhenti bergulir sewaktu
 terisi penuh. Selanjutnya Anda dapat
ngisi baterai dari telepon. 

pada kondisi jaringan dan
, waktu bicara maksimum dari
 terisi penuh adalah 5,5 jam* dan
aktu siaga adalah 280 jam*. 

bil dari hasil uji yang dilakukan di
mi di Prancis pada saat baterai diisi
tama kali. Tergantung pada kondisi
turan pengguna, cara penggunaan,
lnya bisa berbeda-beda.
Persiapan Awal

2. Mengeluarkan baterai.
3. Sorong keluar kunci logam di atas kartu SIM

secara horisontal dengan jari Anda untuk
melepaskannya.

4. Sorong masuk kunci logam secara horisontal dan
keluarkan kartu SIM. 

5. Pasang baterai dan penutup belakang. 

Mengisi baterai

Peringatan: Harap hanya menggunakan baterai,
pengisi baterai dan aksesori yang disetujui Philips
serta kompatibel dengan model telepon Anda.
Menggunakan jenis beterai, pengisi baterai dan
aksesori lain dapat melanggar syarat dan ketentuan
jaminan dan dapat berbahaya. Jangan menaruh
baterai di lingkungan yang sangat panas atau dingin.
Jauhkan baterai dari jangkauan anak kecil.

1. Colokkan p
listrik AC (a

2. Colokkan k
soket pengis
pada kanan a

3. Apabila m
dihidupkan,
yang mena
berlangsung.
telepon dim
muncul di la

4. Biasanya pen
untuk meng

5. Indikator pen
baterai sudah
mencabut pe

6. Tergantung 
penggunaan
baterai yang
maksimum w

*Data ini diam
laboratorium ka
penuh untuk per
jaringan, penga
dsb., hasil aktua



Persiapan Awal

Jika Anda tidak menggunakan telepon selama
10

beberapa hari, kami anjurkan Anda mengeluarkan
baterainya.
Untuk melindungi konektor USB agar tidak dirusak
oleh getaran, petanda getar akan dinonaktifkan
apabila kabel pengisi baterai atau kabel data USB
dihubungkan ke konektor USB telepon Anda,
sedangkan pendering akan diaktifkan.

Catatan: Satu-satunya cara untuk menghentikan
pengisi baterai adalah mencabutnya dari stopkontak
listrik AC (Arus bulak-balik), karena itu, gunakanlah
stopkontak listrik yang mudah dijangkau. 
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bol lunak OK. Telepon akan
kode PIN dan mulai melakukan

aringan. 
gan ditampilkan pada layar, Anda siap
 atau menjawab panggilan. Jika tidak
n yang ditampilkan pada layar, Anda
lang. 

memasukkan kode PIN sebanyak 3
kartu SIM Anda diblokir. Jika ini
penyedia kartu SIM Anda. 

 telepon
a dapat menekan agak lama 
n telepon.

panggilan

lakukan panggilan, hanya apabila
uncul di layar. 

keras Layar Sambung di bagian atas
 untuk membuka layar masukan
n. Ketuk nomor pada layar untuk

 nomor telepon. 
 untuk langsung menyambung
au ketuk menu opsi dan pilih menu
Fitur utama

2. Fitur utama
Menghidupkan telepon
Tekan agak lama untuk menghidupkan telepon.
Harap pastikan, bahwa telepon sudah dimatikan atau
telepon sudah dihidupkan sebelum Anda
memasukkan kabel USB. Jangan mencolokkan kabel
USB pada saat yang bersamaan dengan Anda
menghidupkan telepon. Jika dilakukan pada waktu
yang bersamaan, pengaktifan fitur musik akan
terputus.

Masukkan kode PIN
Anda dapat menyetel kode keamanan (kode PIN)
pada telepon Anda untuk melindunginya dari
penggunaan yang tidak berwenang. Apabila Anda
sudah menyetel kode keamanan, Anda akan
diperintahkan untuk memasukkan nomor PIN yang
sesuai ketika menghidupkan telepon. 
1. Masukkan kode PIN dengan mengetuk nomor

pada layar. (Demi keamanan, layar akan
menampilkan “*” untuk melambangkan angka
yang sudah Anda masukkan).

2. Ketuk tom
memvalidasi 
pendaftaran j

Setelah nama jarin
untuk melakukan
ada nama jaringa
harus mendaftar u

Jika Anda salah 
kali berturutan, 
terjadi, hubungi 

Mematikan
Kapanpun, And
untuk mematika

Melakukan 

Anda dapat me
nama jaringan m

1. Ketuk ikon 
layar sentuh
nomor telepo
memasukkan

2. Tekan 
nomornya, at
sambung. 



Fitur utama

4. Tekan  untuk langsung menyambungkan;
menu Opsi dan pilih menu

ulang nomor
n  untuk menampilkan Daf.
ombol atas dan bawah untuk
an tombol  untuk langsung

au tombol lunak  untuk
ngkan, atau ketuk tombol lunak
 lain. 

nggilan kedua 
gan jaringan)
kan panggilan kedua dengan
ilan pertama:
 yang sekarang aktif dengan

enu Sewaktu pgln. Masuk ke buku
emilih nomor yang ingin Anda
a layar sambung dan ketuk pada
 memasukkan nomor telepon. 
nak Sambung atau tekan 
yambungkan.
12

Apabila Anda harus menyambung nomor pesawat atau
memasukkan nomor cari panggilan, dsb. (misalnya,
apabila diperlukan pengoperasian tombol), pertama-
tama ketuk ikon keras layar sambung untuk
memanggil layar sambung, kemudian masukkan
nomor pesawat atau nomor cari, dsb. Misalnya, jika
Anda menyambungkan 1861 dan Anda harus
memasukkan 1 agar dapat mencari, Anda harus
memanggil dulu layar sambung, kemudian ketuk 1
untuk menuntaskan operasi pencarian. 

Mengakhiri panggilan
Tekan  atau ketuk tombol lunak  Akhiri 
untuk mengakhiri panggilan. 

Melakukan panggilan internasional

1. Ketuk "+" untuk menyisipkannya pada layar
sambung.

2. Ketuk pada nomornya untuk memasukkan kode
negara. 

3. Ketuk pada nomornya untuk memasukkan kode
area (biasanya tanpa diawali “0”) dan nomor
telepon. 

atau masuk ke 
Sambung.

Menyambung 
Dari layar siaga, teka
pgln keluar. Tekan t
memilih entri lalu tek
menyambungkan, at
langsung menyambu

 untuk opsi yang

Melakukan pa
(Ketergantun
Anda dapat melaku
menunda dulu pangg
1. Tunda panggilan

menggunakan m
telepon untuk m
panggil, atau buk
nomornya untuk

2. Ketuk tombol lu
untuk mulai men
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endukung bluetooth dan Anda dapat
koneksi nirkabel antara telepon dan
oth. Apabila koneksi berhasil

Anda dapat menjawab, menolak atau
gilan melalui headset bluetooth. 

a dapat menggunakan headset
 harus mengaktifkan fitur bluetooth
n menghidupkan headset bluetooth.
t bluetooh dihidupkan, dekatkan

pon Anda dan buka menu bluetooth
Anda untuk mencari perangkat

h pencarian selesai, daftar perangkat
ditampilkan di layar. Pilih headset
aftar dan pilih hubungkan. 
diminta untuk memasukkan sandi

 menghubungkan headset ke telepon.
 ke buku petunjuk pengguna headset
 mendapatkan rinciannya. 
Fitur utama

Bertukar panggilan 
(Ketergantungan jaringan)
Apabila Anda sudah menangani satu panggilan aktif
dan satu panggilan ditunda, Anda dapat menggunakan
menu Sewaktu pgln untuk bertukar di antara dua
panggilan. 

Menjawab panggilan

Menjawab panggilan masuk
Tekan  atau ketuk tombol lunak Terima untuk
menjawab panggilan.

Menolak panggilan masuk
Tekan  atau ketuk tombol lunak Tolak untuk
menolak panggilan.

Menjawab panggilan masuk yang kedua 
(Ketergantungan jaringan)
Jika Anda sudah mengaktifkan Pgln tunggu, Anda akan
diberitahu lewat tanda apabila ada panggilan masuk
yang kedua. Anda dapat:
• Tunda panggilan yang aktif dan jawab panggilan

yang kedua
• Menolak panggilan kedua

Headset
Telepon Anda m
melangsungkan 
headset blueto
dilangsungkan, 
mengakhiri pang
Sebelum And
bluetooth, Anda
telepon Anda da
Sewaktu headse
headset dan tele
dalam telepon 
bluetooth. Setela
bluetooth akan 
bluetooth dari d
Anda mungkin 
otentikasi untuk
Silakan merujuk
bluetooth untuk



Fitur utama

Menggunakan telepon sebagai gan non-GPRS: Untuk para
obile, setel nomor dial-up ke
na 172 dan sandi 172).

ya untuk referensi. Anda dapat
on sebagai modem melalui
ronisasi telepon. 
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modem
Berikut ini adalah contoh pengaturan untuk
Windows 2000:
1. Hubungkan kabel data (lihat Aksesori) ke soket

USB pada PC dan hubungkan ujung satunya lagi
ke soket di samping kanan ponsel. 

2. Penginstalan akan otomatis dilaksanakan setelah
Anda menginstal aplikasi dalam CD yang
disediakan. 

3. Dalam pengaturan lanjutan modem, masukkan
perintah inisialisasi tambahan at + cgdcont= 1,
"IP","cmnet"; pada saat yang sama, masukkan
Ubah prioritas standar dan pilih Tidak ada untuk
standar Prioritas koneksi data. 

4. Dalam konfigurasi modem, setel kecepatan
maksimum pada 115200; batalkan opsi Aktifkan
kontrol alur perangkat keras di bawah Fungsi
perangkat keras.

5. Setel kecepatan port modem pada 115200.
6. Setel nomor dial-up dan mulai sambungkan. 

Menggunakan jaringan GPRS: Jika Anda sudah
mengaktifkan layanan GPRS, kemudian setel nomor
dial-up sebagai: *98*1# (tidak diperlukan nama
pengguna dan sandi).

Menggunakan jarin
pengguna China M
17201 (nama penggu

Informasi di atas han
menggunakan telep
perangkat lunak sink
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Jika Anda ketuk Sembunyikan, opsi ini
akan dipilih. Perangkat bluetooth
lainnya yang berada dalam kisaran
komunikasi bluetooth Anda, tidak
dapat mendeteksi telepon Anda. Jika
opsi ini tidak dipilih, maka perangkat
bluetooth lainnya akan dapat
mendeteksi telepon Anda berdasarkan
standar. 

Jika Anda memilih opsi ini,
panggilan masuk akan ditolak selama
transfer data berlangsung. 

Jika Anda ketuk opsi Ub. Nama, Anda
dapat memasukkan nama telepon
dalam kolom masukan teks. Setelah
Anda menyimpannya, nama telepon
akan ditampilkan pada perangkat
yang lain sewaktu telepon Anda
terdeteksi. Anda dapat mengubah
nama telepon Anda.

Anda dapat melihat rincian
pengaturan telepon apabila Anda
masuk ke opsi ini.
Koneksi data

3. Koneksi data

Bluetooth

Pengaturan telepon
Dalam modus siaga, masuklah ke menu utama
dengan mengetuk tombol lunak berbentuk seperti
rumah, di kiri atas layar, atau tombol tengah Menu
utama di bagian bawah layar. Kemudian pilih Koneksi
data > Bluetooth > Pengaturan telepon, untuk masuk ke
pengaturan telepon untuk fitur bluetooth. Yang
tersedia pada menu adalah sebagai berikut:

Aktifkan Anda dapat Aktifkan atau
Menonaktifkan opsi ini. Sewaktu
diaktifkan, modul bluetooth akan
memulai pengoperasian. 

Catatan: Anda harus mengaktifkan
opsi ini agar dapat melaksanakan
pengoperasian bluetooth berikut ini
dan pengoperasian lainnya dalam
menu bluetooth. 

Sembunyikan                       

Tolak pgln 
saat transfer  
data

Ub. Nama

Rincian isi



Koneksi data

Perangkat bluetooth Pilih entri dari riwayat koneksi lalu ketuk OK, dan
Anda akan menampilkan item

t

ubungkan, ketuk OK, atau ketuk
 opsi Hubungkan. Telepon akan
n koneksi ke  headset bluetooth.
layar masukan sandi berikutnya
 headset bluetooth.
oth Anda tidak mendukung

 aktifkan fitur bluetooth (jangan
n), tempatkan telepon dekat
tekan tombol daya pada headset
ya. Headset akan mengirim
 dan koneksi setelah dinyalakan.

di untuk koneksi akan muncul
Setelah memasukkan sandi yang
0), Anda  akan melihat prompt
headset akan masuk ke modus
16

Anda dapat mencari dan menghubung ke perangkat
bluetooth berdasarkan jenis perangkatnya. Anda juga
dapat mencari semua jenis perangkat secara langsung. 

Catatan: Anda harus mengaktifkan fitur bluetooth
untuk melaksanakan pengoperasian di atas. Pilih
Koneksi data > Bluetooth > Pengaturan telepon > Aktifkan
dari menu utama.

Apabila Anda menemukan perangkat dari jenis
tertentu (misalnya, perangkat pertukaran data), dan
jika perangkat ini juga memiliki fitur yang lain
(misalnya, perangkat gateway), perangkat ini akan
tercantum pula pada perangkat jenis lainnya itu
(misalnya, pada perangkat gateway dan semua
perangkat lainnya). Opsi berikut ini tersedia apabila
Anda masuk ke menu bluetooth:

Perangkat suara
Dengan menu ini Anda dapat mencari dan
menghubung ke headset bluetooth Anda.
Jika Anda sudah berhasil terhubung ke headset
bluetooth sebelumnya, daftar nama perangkat
bluetooth dan riwayat koneksi akan ditampilkan
apabila Anda masuk ke menu. 

selanjutnya, telepon 
menu berikut ini:
1. Hubungkan
2. Percaya
3. Ub. Nama
4. Hapus
5. Informasi perangka

Hubungkan
Pilih opsi pertama  H
kotak tanda di akhir
mengirim permintaa
Masukkan sandi di 
dan menghubung ke
Jika headset blueto
konseksi pasif, harap
setel ke Sembunyika
dengan headset lalu 
untuk menyalakann
permintaan pencarian
Kotak masukan san
pada telepon Anda. 
benar (biasanya 000
Koneksi berhasil dan 
koneksi. 
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ntuk menghapus perangkat yang
Perangkat tersebut akan dihapus

si. 

rangkat
i perangkat untuk melihat nama
at dan layanan yang tersedia, dsb. 

rtukaran data
siaga, masuklah ke menu utama

uk tombol lunak berbentuk seperti
tas layar, atau tombol tengah Menu
bawah layar. Kemudian pilih Koneksi
 Perangkat bluetooth > P�kat pertukaran

gakses fitur ini. Sama halnya dengan
, melalui menu ini Anda dapat
at pertukaran data. 
eksi kosong, pilih Cari lagi... item lalu
pon akan mulai mencari gateway
pon akan kembali ke daftar yang
etelah pencarian selesai. Anda dapat
kat dari daftar dan  ketuk OK untuk
 opsi perangkat.
kat pertukaran data akan secara
ubung ke perangkat sasaran sewaktu
a, maka hanya 4 opsi berikut yang
an fitur koneksi tidak akan tersedia. 
Koneksi data

Setelah berhasil terhubung, telepon Anda akan secara
otomatis menggunakan headset bluetooth untuk
komunikasi apabila Anda melakukan panggilan atau
menjawab panggilan. Anda dapat menggunakan
tombol fungsi pada headset bluetooth untuk
menyesuaikan volume, menjawab atau mengakhiri
panggilan. Silakan merujuk ke buku petunjuk
pengguna headset bluetooth untuk mendapatkan
informasi selengkapnya.

Putus 
Jika sudah terhubung, Anda dapat membatalkan
koneksi dengan memilih Perangkat bluetooth > Perangkat
suara, ketuk nama perangkat lalu ketuk kotak
pemilihan setelah opsi Hubungkan untuk membatalkan
pemilihannya. Koneksi akan dibatalkan setelah
konfirmasi.

Percaya
Anda juga dapat ketuk Percaya dan menetapkan
perangkat sebagai perangkat yang dipercaya. Setelah
perangkat ditetapkan sebagai perangkat terpercaya,
perangkat dapat dihubungkan langsung tanpa sandi.

Ubah Nama
Ketuk Ub. Nama untuk memasukkan nama baru dan
mengkonfirmasi. Nama baru akan diterapkan pada
perangkat. 

Hapus
Ketuk Hapus u
sekarang aktif. 
setelah konfirma

Informasi pe
Ketuk Informas
perangkat, alam

Perangkat pe
Dalam modus 
dengan menget
rumah, di kiri a
utama di bagian 
data > Bluetooth >
data untuk men
perangkat suara
mencari perangk
Jika riwayat kon
ketuk OK. Tele
bluetooth. Tele
sekarang aktif  s
memilih perang
membuka menu
Karena perang
otomatis mengh
mentransfer dat
tersedia, sedangk



Koneksi data

1. Percaya Menerima data
ikan, bahwa port IrDA masing-

dah sejajar yang benar dalam
laku agar transfer berhasil
bila ada perangkat lain yang
girim data kepada Anda, telepon
pilkan prompt, menanyakan
menerima atau menolak data
 akan dibatalkan dalam situasi

 tidak dapat menemukan
atas waktu sudah habis sebelum
nerima data.

erah terputus.
 untuk telepon Anda.

Anda dapat menghubungkan
. Jika berhasil terhubung, Anda
kan telepon sebagai modem.
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2. Ub. Nama
3. Hapus
4. Informasi perangkat
Semua pengoperasian sama seperti Perangkat suara.

Semua perangkat
Dengan menu ini Anda dapat mencari semua
perangkat dalam kisaran bluetooth, tetapi menu ini
tidak menyediakan fitur koneksi. 
Semua pengoperasian sama seperti Perangkat suara.

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

Catatan: File yang dilindungi hak cipta, tidak dapat
dikirim. Apabila menghubungkan dengan PC,
pastikan Anda telah mengaktifkan opsi infra merah.

Anda harus memast
masing perangkat su
kisaran yang ber
dilangsungkan. Apa
mencoba untuk men
Anda akan menam
apakah Anda akan 
tersebut. Penerimaan
berikut ini: 
• Telepon Anda

perangkat lain, b
Anda sempat me

• Koneksi infra m
• File terlalu besar

Komunikasi data
Dengan menu ini 
telepon Anda ke PC
juga dapat mengguna
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an pena jarum. Tunda sejenak agar
ra otomatis memilih dan menampilkan
ng dikenali, ke dalam area teks. Jika
g ditampilkan dalam area teks bukanlah
g Anda kehendaki, Anda dapat memilih
ain dari daftar kandidat untuk
annya. 
ukan tulisan tangan mungkin berbeda,
ada pilihan bahasa Anda. Dalam modus

 atau Indonesia, metode masukan tulisan
 tersedia, ditampilkan di bagian bawah

iri ke kanan) yaitu: Tulisan tangan bahasa
a Inggris, Numerik, Simbol, sisipan spasi,
 spasi mundur.
us bahasa Inggris, Thai atau Vietnam,
sukan tulisan tangan yang tersedia,
 di bagian bawah layar (dari kiri ke kanan)
san tangan bahasa Inggris, Numerik,
an spasi, baris aru dan spasi mundur.
pasi
 simbol pada layar untuk menyisipkan
 kursor. 
baris baru
ol baris baru pada layar untuk memulai
Entri teks atau angka

4 � Entri teks atau angka
Metode masukan
Ponsel Anda dilengkapi dengan sejumlah modus edit
teks, antara lain, masukan Tulisan tangan, masukan
Pinyin, masukan bahasa Inggris, masukan Angka,
masukan Simbol dan masukan Nomor telepon
(masukan nomor telepon hanya tersedia di bawah
menu Kontak). Anda dapat menggunakan tombol
lunak  untuk beralih di antara modus masukan
pertama hingga masukan kelima sewaktu berada
dalam modus edit. Modus masukan terakhir hanya
berlaku apabila Anda menambah atau mengedit
nomor telepon. 

Masukan tulisan tangan
Masukan tulisan tangan menganut teknik termaju
untuk pengenalan kata. Dengan modus ini Anda
dapat dengan cepat dan nyaman memasukkan kata-
kata dalam bahasa Cina, Inggris, berbagai Simbol dan
pesan lainnya. Sebelum memulai dengan masukan
tulisan tangan, konfirmasikan dulu jenis masukan dan
gunakan pena jarum untuk mengetuk "Aa", "123"
dan "#", dsb., di bagian bawah layar. Kemudian
mulailah menulis di bagian tengah layar dengan

menggunak
telepon seca
karakter ya
karakter yan
karakter yan
karakter l
menggantik
Modus mas
tergantung p
bahasa Cina
tangan yang
layar (dari k
Cina, bahas
baris aru dan
Dalam mod
metode ma
ditampilkan
yaitu: Tuli
Simbol, sisip
Masukan s
Ketuk spasi
spasi setelah
Membuat 
Ketuk simb
baris baru.



Entri teks atau angka

Menghapus pengoperasian Papan ketik numerik pada layar
papan ketik di layar untuk

ka dalam editor dan
a layar.
l pada layar
papan ketik di layar untuk

bol pada editor dan
a layar. 
r Telepon pada layar
ah/modifikasi nomor telepon
Anda dapat ketuk nomor pada
an ketuk simbol , ,
memasukkannya dalam editor
 pada layar. 
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Apabila editor tidak kosong, ketuk simbol spasi
Mundur pada layar dengan pena jarum untuk
menghapus karakter atau simbol di sebelah kiri
kursor. Jika tidak ada karakter di sebelah kiri kursor,
karakter di sebelah kanan akan dihapus.

Masukan papan ketuk pada layar
Papan ketuk bahasa Inggris pada layar
Anda dapat memasukkan 26 huruf Inggris, 10 angka
dan simbol lainnya di bawah modus ini. Ketuk huruf
atau angka pada layar dan editor akan menampilkan
huruf atau angka yang sudah Anda ketuk. Di bawah
modus masukan bahasa Inggris, Anda dapat ketuk "a-
>A" pada layar untuk bertukar di antara huruf besar
dan huruf kecil. Modus standarnya yaitu huruf besar.
Papan ketik Pinyin pada layar
Ketuk huruf-huruf pada layar untuk menyusun
kombinasi pinyin, daftar karakter yang bersangkutan
akan ditampilkan pada layar. Panah kiri dan kanan
akan juga ditampilkan apabila spasi dalam satu baris
tidak cukup untuk menampilkan semua karakter
kandidat. Ketuk panah kiri dan kanan untuk
menggulir halaman. Jika karakter yang ingin Anda
masukan, ditampilkan dalam daftar kandidat, Anda
dapat langsung ketuk karakter tersebut dengan pena
jarum untuk menampilkannya dalam editor.

Ketuk angka pada 
memasukkan ang
menampilkannya pad
Papan ketik simbo
Ketuk simbol pada 
memasukkan sim
menampilkannya pad
Papan ketik nomo
Apabila Anda tamb
dalam buku telepon, 
papan ketik di layar d

,  untuk 
dan menampilkannya
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5. Menu
Pengoperasian Menu

Catatan: Anda harus menyisipkan kartu SIM yang
sah sebelum dapat menggunakan berbagai fitur menu
yang berbeda, yang diuraikan dalam bab-bab
berikut. Jika tidak ada SIM yang sah sewaktu Anda
menghidupkan telepon, telepon akan masuk ke modus
layar siaga terbatas dan penggunaan fitur telepon
Anda akan terbatas. 

Dalam modus siaga, ketuk ikon keras Menu Utama di
atas layar sentuh untuk masuk ke menu utama. Jika
Anda belum menyisipkan kartu SIM, Anda dapat
ketuk tombol lunak  pada layar untuk masuk
ke menu utama. 
Anda 3 kategori menu utama dalam telepon ini, yaitu
Aplik. dasar, Asyik dan Alat bantu. Apabila Anda masuk
ke menu utama, Anda dapat ketuk tombol lunak

 untuk mengakses menu yang tersedia di
bawah kategori yang berbeda dan Anda juga dapat
melihat semua menu yang tersedia. 
Pada layar menu utama standar, menu akan disajikan
dalam format 9-grid. Anda dapat ketuk  untuk
beralih ke format menu daftar. Pilih menu dengan
menggunakan tombol , ketuk menu dengan

menggunakan pena jarum untuk masuk ke sub-menu,
kemudian ketuk tombol lunak Kembali untuk kembali
ke menu sebelumnya. Tekan sekilas  untuk
langsung kembali ke modus siaga. 



Buku Telepon

Standar, Keluarga, Teman, Rekan, Khalayak dan
mengubah nama grup). Anda
rup dengan menentukan nada
ntuk masing-masing grup.

 nomor telepon yang sudah
 SIM atau buku telepon cerdas
an menu Cari. Pertama,
sial nama yang ingin Anda cari.
ang cocok, layar akan bergulir

ng cocok. Kalau tidak ada yang
akan menampilkan catatan

elepon. 
ak, ketuk tombol "A-Z" untuk
uruf. Ketuk huruf pada layar
 yang namanya diawali dengan
t catatan yang cocok, layar akan
rtama yang cocok. Kalau tidak
etap berada di posisi yang sama.
i contoh. Pilih huruf A dan cari
g sesuai, yang dimulai dengan
 ai, an, ang, ao.
bahasa Cina di buku telepon

an huruf pinyin ‘a’. Jika terdapat
 dalam buku telepon, layar akan
pertama yang cocok. 
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6. Buku Telepon

Telepon Anda mendukung fitur buku telepon cerdas.
Anda tidak hanya bisa menyimpan nomor telepon
yang sering digunakan pada kartu SIM, tapi Anda
juga dapat menyimpan informasi kontak lainnya
seperti alamat, email, dsb pada buku telepon cerdas.

Catatan: Apabila Anda menghidupkan telepon, buku
telepon akan mulai diaktifkan. Anda harus
menunggu sebentar sebelum dapat menggunakan
buku telepon. 

Telepon Anda dilengkapi dengan dua buku telepon:
Buku telepon SIM (kapasitas bergantung pada kartu
SIM) dan buku telepon Cerdas (hingga 1000 kartu
nama yang bisa disimpan). Isi dan pengoperasian
kedua buku telepon agak sedikit berbeda. Namun,
entri di kedua buku telepon digabungkan, disortir
dan ditampilkan dalam daftar. Di samping kanan
entri buku telepon SIM ada ikon bentuk kartu SIM.
Di samping kanan entri buku telepon cerdas, ada ikon
nomor standar. 
Anda dapat menentukan grup ke kartu nama dalam
buku telepon cerdas. Grup yang tersedia adalah:

Pribadi (Anda dapat 
dapat membedakan g
dering yang berlainan u

Cari
Anda dapat mencari
disimpan dalam kartu
dengan menggunak
masukkan karakter ini
Jika terdapat catatan y
ke catatan pertama ya
cocok, layar hanya 
pertama dalam buku t
Masuk ke daftar kont
menampilkan layar h
untuk mencari kontak
huruf ini. Jika terdapa
bergulir ke catatan pe
ada yang cocok, layar t
Ambil huruf A sebaga
kombinasi pinyin yan
huruf A, antara lain a,
1. Cari nama dalam 

yang dimulai deng
catatan yang cocok
bergulir ke catatan 
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 ponsel (Buku telepon 

ku telepon Cerdas disebut Kartu
ama berisi: nama, nomor telepon
nomor kantor, nomor rumah, nomor
ger), email, alamat, kode pos dan

nama harus menyertakan nama
n sekurangnya satu informasi yang

enambahkan kontak ke buku telepon
a dapat memilih grup untuk kontak.
edia antara lain: Standar, Keluarga,
Khalayak dan Pribadi. Ketuk panah
aturan grup untuk memilih grup. 

entri buku telepon

aftar buku telepon
epon menampilkan daftar nama. Di
atatan buku telepon ada ikon yang
enis buku telepon. Jika merupakan
pon SIM, ikon kartu SIM akan
a merupakan entri buku telepon
or telepon standar akan ditampilkan. 
Buku Telepon

2. Jika tidak ada catatan yang cocok, yang dimulai
dengan huruf pinyin 'a' dalam buku telepon,
telepon akan mencari kombinasi pinyin 'ai', 'an',
'ang', 'ao', dan seterusnya. Jika terdapat catatan
yang cocok dalam buku telepon, layar akan
bergulir ke catatan pertama yang cocok. 

3. Jika tidak ada catatan yang cocok, yang dimulai
dengan kombinasi pinyin ‘a’, telepon akan
mencari nama dalam bahasa Inggris yang dimulai
dengan huruf ‘a’. Jika terdapat catatan yang cocok
dalam buku telepon, layar akan bergulir ke
catatan pertama yang cocok. 

4. Jika tidak ada catatan yang cocok sama sekali,
kursor akan tetap di posisi yang sama. 

Tambah baru
Buka layar tambah kontak, ketuk untuk mengaktifkan
editor dari masing-masing kolom untuk memasukkan
nomor telepon dan informasi lain dari kontak yang
baru. Ketuk kolom gambar Kontak untuk membuka
daftar gambar dan pilih gambar yang akan dikaitkan
dengan kontak. 

Buku Telepon SIM
Catatan buku telepon SIM berisikan nama dan
nomor telepon. 

Buku telepon
cerdas)
Entri dalam bu
nama. Kartu n
(nomor ponsel, 
faks, nomor pa
catatan. 
Setiap kartu 
(mandatori), da
lainnya.
Apabila Anda m
cerdas, Anda jug
Grup yang ters
Teman, Rekan, 
di samping peng

Mengelola 

Mengelola d
Daftar buku tel
saming kanan c
menunjukkan j
entri buku tele
ditampilkan; jik
cerdas, ikon nom



Buku Telepon

Pilih nama dari daftar dan lakukan pengoperasian atatan buku telepon SIM yang
pilih akan disalin ke kartu nama
lam buku telepon cerdas.
omor telepon dari catatan buku
lepon SIM akan ditaruh dalam
lom nomor ponsel kartu nama
an otomatis disetel sebagai
andar).

artu nama dalam buku telepon
rdas dapat menampung hingga
nomor telepon. Oleh sebab itu,
mua nomor telepon dalam kartu
ma akan disalin ke kartu SIM
dangkan setiap nomor akan
enempati satu catatan/arsip.
ama pada catatan ini akan sama
perti yang ada di kolom nama
lam kartu nama.

engoperasian ini sama seperti
enyalin, kecuali, bahwa catatan
mber akan dihapus setelah
tatan tersebut dipindahkan. 
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berikut ini melalui menu opsi: 

Sambung Ada 2 metode sambung: Sambung
atau Sambung dengan handsfree.

Edit Mengedit catatan/arsip yang
dipilih.

Hapus Menghapus catatan/arsip yang
dipilih.

Kirim SMS Mengirim SMS ke nomor telepon
standar dari catatan/arsip yang
dipilih.

Kirim MMS Mengirim MMS ke nomor telepon
standar dari catatan/arsip yang
dipilih. 

Krm kartu nama Mengirim catatan/arsip yang
dipilih dalam format teks melalui
SMS, infra merah atau bluetooth.

Salin ke telepon
(jika catatan ada 
pada kartu SIM)

C
di
da
N
te
ko
(d
st

Salin ke SIM
(jika catatan ada 
pada telepon)

K
ce
5 
se
na
se
m
N
se
da

Pdhkan ke tlp
(jika catatan ada 
pada kartu SIM)

P
m
su
ca
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a

on
 buku telepon belum penuh, Anda
 catatan SIM satu per satu sampai
dah disalin ke buku telepon cerdas,
ori telepon penuh.

or telepon dari catatan buku telepon
 disalin ke buku telepon cerdas dan
kan ditetapkan sebagai nomor ponsel
om standar). 

IM
kartu SIM belum penuh, Anda dapat
 catatan telepon satu per satu sampai
dah disalin ke kartu SIM, atau sampai
nuh. 
alam buku telepon cerdas dapat
gga 5 nomor telepon. Oleh sebab itu,
lepon dalam kartu nama akan disalin
angkan setiap nomor akan menempati
n. Nama pada arsip/catatan ini akan
g ada di kolom nama dalam kartu

epon tidak memiliki kolom nomor
akan dilewatkan.
Buku Telepon

Apabila Anda pilih Nama, Catatan, Email, Alamat dan
Kode pos dari entri buku telepon cerdas, opsi yang
tersedia antara lain Edit, Hapus, Kirim MMS (hanya jika
Anda pilih Email) dan Krm kartu nama. 

Hapus semua
Anda dapat hapus semua catatan dalam kartu SIM
dan buku telepon cerdas, sekaligus. Catatan tidak
dapat diperoleh kembali setelah dihapus. Oleh sebab
itu, Anda akan diarahkan untuk memberikan
konfirmasi sebelum penghapusan.

Salin semu

SIM ke telep
Selama memori
dapat menyalin
setiap catatan su
atau sampai mem
Nama dan nom
kartu SIM akan
nomor telepon a
kartu nama (kol

Telepon ke S
Selama memori 
menyalin semua
setiap catatan su
memori kartu pe
Kartu nama d
menampung hin
semua nomor te
ke kartu SIM sed
satu arsip/catata
sama seperti yan
nama. 
Jika catatan tel
telepon, catatan 

Pdhkan ke SIM
(jika catatan ada 
pada telepon)

Pengoperasian ini sama seperti
menyalin, kecuali, bahwa catatan
sumber akan dihapus setelah
catatan tersebut dipindahkan. Jika
entri buku telepon cerdas yang
dipilih berisi kolom non-nomor
telepon (seperti email, catatan,
alamat, kode pos), semua kolom ini
akan dipertahankan. Jika entri
buku telepon yang dipilih hanya
berisi kolom nomor telepon, entri
buku telepon akan dihapus setelah
semua kolom nomor telepon
dipindahkan ke buku telepon SIM. 



Buku Telepon

Pindahkan semua Pengaturan grup
anya dapat Anda ubah. 

 ke tampilan, mengedit atau
i pribadi.

 masuk ke kolom yang berbeda-
enekan tombol lunak 

atau tombol lunak  untuk
bali.

di
apus informasi pribadi, yaitu
 Info pribadi.

i
 informasi pribadi dalam format

ribadi
asi pribadi yang sudah disetel

pat menekan /  untuk
.
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Sama halnya seperti Salin semua, bedanya, bahwa
catatan sumber akan dihapus setelah dipindahkan ke
lokasi yang lain.
Jika entri buku telepon cerdas yang dipilih berisi
kolom non-nomor telepon (seperti email, catatan,
alamat, kode pos), semua kolom ini akan
dipertahankan. Jika entri buku telepon yang dipilih
hanya berisi kolom nomor telepon, entri buku
telepon akan dihapus setelah semua kolom nomor
telepon dipindahkan ke buku telepon SIM. 

Pilih memori
Jika Anda sudah memilih jenis buku telepon (kartu
SIM atau ponsel), maka apabila Anda menambah
nomor telepon baru, nomor itu akan disimpan dalam
buku telepon yang sudah Anda pilih. 

Kapasitas
Jika Anda memilih menu ini, Anda akan melihat
informasi kapasitas berikut mengenai kartu SIM dan
ponsel Anda:
• Total kapasitas
• Kapasitas yang digunakan
• Persen

Ada 6 grup yang nam

Info pribadi
Anda dapat masuk
menghapus Informas

Edit Info pribadi
Ikuti petunjuk untuk
beda. Anda dapat m
untuk menyimpan 
melompati atau kem

Hapus Info priba
Anda dapat mengh
mengosongkan kolom

Kirim Info pribad
Anda dapat mengirim
teks melalui SMS.

Tampilan Info p
Menampilkan inform
sebelumnya. Anda da
meramban informasi
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m alarm
yetel pendering jam alarm di sini.

tanda SMS
yetel pendering petanda SMS di sini.

 layar
h opsi berikut:

an
ngedit teks sambutan yang muncul
enghidupkan telepon. 

ayar siaga
ga
nentukan jenis layar siaga, seperti

g.

milih gambar dari folder apa pun
atar belakang layar siaga.
kontrak
aka hanya gambar waktu dan operator
an ditampilkan pada layar. Kalender,
dan hari dari minggu yang sedang
dak akan ditampilkan. Pengaturan ini
am modus siaga jam dunia.
Pengaturan

7. Pengaturan

Pengaturan pendering

Pendering panggilan masuk
Terdapat enam grup pemanggil dalam buku telepon
Anda. Anda dapat menentukan nada dering yang
berbeda ke masing-masing grup pemanggil sehingga
Anda akan tahu siapa yang memanggil sewaktu
telepon berdering. Anda dapat ketuk panah pada
kedua samping pengaturan grup untuk memilih grup.
Ada dua jenis pendering yang dapat Anda pilih dalam
masing-masing grup. Sewaktu meramban daftar
pendering, pendering yang dipilih akan diputarkan
beberapa saat kemudian pada pengaturan volume
yang sekarang aktif (jika telepon disetel ke redam,
nada dering akan diputarkan pada volume rendah).
Kedua jenis pendering dalam masing-masing grup
yaitu: Melodi standar dan Melodi sendiri. Melodi satndar
menyimpan pendering standar pabrik, sedangkan
pendering dalam Melodi sendiri adalah pendering non-
standar pabrik, termasuk melodi yang sudah Anda
download atau rekam dengan menggunakan perekam
suara.

Pendering ja
Anda dapat men

Pendering pe
Anda dapat men

Pengaturan
Tersedia sejumla

Teks sambut
Anda dapat me
sewaktu Anda m

Pengaturan l
Jenis layar sia
Anda dapat me
Digital atau Analo
Wallpaper
Anda dapat me
sebagai gambar l
Layar siaga di
Jika diaktifkan, m
jaringan yang ak
kalender Cina 
berjalan, dsb., ti
tidak berlaku dal



Pengaturan

Pengaturan kecerahan menghidupkan telepon, layar masukan PIN akan

an menggunakan fitur Hidup/
uk menghindari pengaktifan
is sewaktu dalam penerbangan
g melarang penggunaan telepon

 kami tidak bertanggung jawab
yang diakibatkan.

atis
nda dapat menyetel selangan
layar otomatis setelah telepon
. Jika Anda memilih Mati, layar
secara otomatis.

fitur ini ke Hidup atau Mati. Jika
a dapat mengisi telepon melalui

nan besar
 fitur ini ke Hidup atau Mati. Jika
aka sewaktu kartu Mini SD
lepon dan telepon terhubung ke
SB, telepon dapat digunakan
enyimpanan besar meskipun
un, fitur PC tools dan modem
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Anda dapat menyesuaikan kecerahan lampu latar. Ada
lima pilihan tingkat kecerahan. Tekan tombol
navigasi untuk memilih. 

Lampu latar
Anda dapat menyetel lampu latar selama 10 detik, 30
detik atau 60 detik.

Tema warna
Anda dapat memilih tema warna favorit Anda.

Menyetel panel sentuh
Anda dapat ketuk bagian tengah tanda silang untuk
mengkalibrasi layar. 

Pengaturan telepon

Tanggal dan waktu
Anda dapat memasukkan dan menyetel tanggal dan
waktu yang ditampilkan pada telepon Anda.

Bahasa
Anda dapat menyetel menu telepon dan
menampilkan teks. Telepon Anda mendukung bahasa
Cina Sederhana dan Inggris.

Hidup/mati otomasi
Telepon Anda mendukung fitur Hidup/Mati
Otomatis. Anda dapat mengatur fitur ini ke Hidup
atau Mati. Jika kode PIN diperlukan sewaktu Anda

muncul.

Catatan: Harap jang
Mati Otomasi, unt
telepon secara otomat
atau di tempat lain yan
genggam. Perusahaan
atas segala kerusakan 

Kunci layar otom
Dengan menu ini A
waktu untuk kunci 
masuk ke modus siaga
tidak akan mengunci 

Pengisian USB
Anda dapat menyetel 
disetel ke hidup, And
kabel data USB.

Hanya penyimpa
Anda dapat mengatur
disetel ke hidup, m
disisipkan ke dalam te
PC melalui kabel U
sebagai perangkat p
tanpa driver CD. Nam
tidak akan tersedia.
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au
neruskan panggilan masuk ke nomor
ah ditentukan apabila jaringan tidak

au telepon Anda.

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

si penerusan panggilan. 

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

lunak penerusan panggilan akan
a layar apabila Anda mengaktifkan
Pengaturan

Pengaturan panggilan

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

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

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

Tak dijawab
Opsi ini akan meneruskan panggilan masuk ke nomor
telepon yang sudah ditentukan apabila Anda tidak
menjawab panggilan.

Tak terjangk
Opsi ini akan me
telepon yang sud
dapat menjangk

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

Status
Dengan menu i
opsi penerusan p

Catatan: Ikon 
ditampilkan pad
fitur ini.



Pengaturan

Panggilan tunggu (ketergantungan-jaringan) Menyetel panggilan cepat
a dapat memilih, apakah akan

nggunakan atau tidak
nggunakan pengingat menit,
u, apakah telepon akan
mbunyikan petanda atau tidak
mbunyikan petanda pada detik
g ke 50 dari setiap menit
aktu Anda sedang berbicara di
pon.

 Anda menyetel opsi ini ke
up, Anda dapat menekan
barang tombol untuk

njawab panggilan, kecuali
bol merah.
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Pgln GSM Setelah panggilan tunggu diaktifkan,
telepon akan menampilkan layar
panggilan tunggu apabila ada
panggilan masuk yang kedua. Anda
dapat memilih, apakah akan menjawab
atau tidak menjawab panggilan masuk
yang kedua. Jika Anda menonaktifkan
fitur ini, telepon tidak akan
memperingatkan Anda apabila ada
seseorang yang mencoba memanggil
Anda sewaktu Anda sedang menangani
panggilan aktif. Pihak yang memanggil
akan mendengar nada sibuk. Anda
dapat mengatur opsi ini ke Hidup atau
Mati, atau mengecek Status.

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

Pengingat menit And
me
me
yait
me
me
yan
sew
tele

Jawab cepat Jika
Hid
sem
me
tom
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 cepat
 pengaturan Cepat Anda dapat
rofil prasetel melalui pengoperasian
odus yang sekarang aktif ditunjukkan
ntang di kanannya. Pengatuarn Cepat
gkat atribut yang sudah disetel
telah diaktifkan, pengaturan dari
aktifkan akan langsung diterapkan.

menyediakan seperangkat modus
lain: Standar, Sunyi, Rapat, Luar ruang

t nilai standar untuk masing-masing
tabel di bawah). Anda dapat
engedit dan menyimpan pengaturan

. Jika ada modus yang diaktifkan,
tuk modus itu akan langsung

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

Pengaturan
Dengan menu
mengaktifkan p
yang mudah. M
dengan tanda ce
adalah seperan
sebelumnya. Se
modus yang di
Telepon Anda 
standar, antara 
dan Headset.
Ada seperangka
modus (lihat 
menyesuaikan, m
sekendak Anda
pengaturan un
diberlakukan.

Samb. ulg oto. Anda dapat menyetel opsi
sambung ulang otomatis ke Hidup
atau Mati. Apabila disetel ke Hidup
dan pihak yang ingin Anda
panggil tidak dapat dijangkau,
telepon akan menyambung ulang
nomornya secara otomatis. Akan
ada petanda pada layar sewaktu
menyambung ulang. Ketuk
tombol lunak  untuk
menghentikan sambung ulang.
Sambung ulang akan diakhiri jika
Anda menggunakan telepon
sewaktu sambung ulang sedang
berlangsung. 

Headset jawab 
otomatis

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

Kirim ID
(Ketergantungan
jaringan)



Pengaturan

 

amanan

ur fitur perlindungan PIN ke
a Anda mengaktifkan fitur ini,
untuk memasukkan kode PIN
hidupkan telepon. Tanpa kode

uar ruang Headset

ndering + 
Getaran

Pendering

olume 3 Volume 3

ndering + 
Getaran

Pendering

ndering + 
Getaran

Pendering

Hidup Mati

Hidup Hidup

Hidup Hidup

Hidup Hidup
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Ada dua menu di bawah masing-masing modus:
Aktifkan dan Personalisasi. Anda dapat memilih Aktifkan
untuk mengaktifkan modus yang sekarang dipilih.
Anda dapat mengedit opsi dari modus yang dipilih
dan menyesuaikan pengaturan Anda melalui
Personalisasi.

Pengaturan ke

Kode PIN
Anda dapat mengat
Hidup atau Mati. Jik
Anda akan diminta 
sewaktu Anda meng

Standar Sunyi Pertemuan L

Jenis petanda 
(termasuk jam alarm) Pendering Redam Getaran

Pe

Volume pendering/alarm Volume 3 Volume 1 Volume 1 V

Petanda Agenda Pendering Redam Getaran
Pe

Petanda pesan Pendering Redam Getaran
Pe

Bunyi bantalan tombol/
layar Hidup Mati Mati

Nada koneksi Hidup Hidup Hidup

Petanda baterai lemah Hidup Hidup Hidup

Petanda daya hidup/mati Hidup Mati Mati
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telah fitur ini diaktifkan, semua
nggilan masuk akan dicegah
aktu roaming.

ndi pencegahan panggilan
erlukan untuk mengatur fitur ini

 Hidup. Jika sandinya benar, telepon
an mengirim permintaan ke
ingan untuk mengaktifkan fitur ini. 
si dalam menu Batalkan cegah,

alah sama seperti di atas. 
a fitur ini diaktifkan, Anda harus
masukkan kode pencegahan untuk
nonaktifkannya. Jika sandinya benar,

epon akan mengirim permintaan ke
ingan untuk menonaktifkan fitur ini. 
si dalam menu cek Status, adalah
a seperti di atas. 

ih opsi ini jika Anda ingin
ngeceknya. Telepon akan mengirim

rmintaan cek status ke jaringan.
tus yang sekarang aktif, yang
mpan-balik dari jaringan akan
ampilkan pada layar. 
Pengaturan

PIN yang benar, Anda tidak akan dapat
menggunakan fitur apa pun yang memerlukan
penggunaan kartu SIM Anda.
Anda harus memasukkan kode PIN untuk mengatur
fitur ini ke hidup atau mati. 

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

Cegah sem. 
pgln keluar

Semua panggilan akan dicegah setelah
fitur ini diaktifkan.

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

Hanya pgln 
lokal

Anda hanya bisa melakukan panggilan
lokal.

Cegah sem. 
pgln msk

Semua panggilan masuk akan dicegah
setelah fitur ini diaktifkan.

Pgl msk 
roaming

Se
pa
sew
Sa
dip
ke
ak
jar

Batalkan 
cegah 

Op
ad
Jik
me
me
tel
jar

Status Op
sam
Pil
me
pe
Sta
diu
dit



Pengaturan

Ubah kode Daftar PN (nomor telepon) sampah
Anda dapat menambah dan
pon sampah.

 dilengkapi dengan metode yang
agi Anda untuk menghindari

gganggu. Daf. hitam berisi daftar
g tidak ingin Anda terima,

berisi daftar nomor telepon yang
mentara panggilan lainnya akan

 cek Status, Modifikasi dan Hapus
 hitam, yang mana Anda tidak

panggilan. Apabila Anda
or baru ke daftar hitam, Anda
omor baru atau memperoleh
ku telepon. Semua panggilan
yang tercantum dalam daftar

annya sama seperti Daf. hitam di
akan diberitahu apabila ada
i nomor yang tercantum dalam
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Dengan menu ini Anda dapat mengubah sandi, anara
lain: Ubah PIN, PIN2 dan Kode cegah tlp. Prosedur untuk
semuanya sama seperti berikut ini: 
• Masukkan sandi lama dan konfirmasi.
• Masukkan sandi baru dan konfirmasi.
• Masukkan lagi sandi baru dan konfirmasi.

Telepon akan memberitahu jika berhasil.

Pengaturan penjaga

SMS sampah
Pengaturan
Dengan menu ini Anda dapat melakukan pengaturan
yang terkati ke SMS sampah.

Dengan menu ini 
mengecek nomor tele

Filter panggilan
Fitur filter panggilan
mudah dan cepat b
panggilan yang men
nomor telepon yan
sedangkan Daf. putih 
ingin Anda terima, se
ditolak. 
Daftar Hitam
Anda dapat Tambah,
nomor dalam daftar
ingin menerima 
menambahkan nom
dapat membuat n
nomornya dari bu
masuk dari nomor 
hitam akan ditolak.
Daftar Putih
Metode pengoperasi
atas. Anda hanya 
panggilan masuk dar
daftar Putih.

Terhdp 
sampah

Setelah fitur ini disetel ke Hidup,
SMS akan dibuang sewaktu Anda
menerima SMS dari nomor telepon
yang tercantum dalam Daf. PN
sampah, dan SMS ini diperlakukan
sebagai SMS sampah.

Hanya dgn 
ponsel

Setelah fitur ini disetel ke Hidup,
telepon Anda hanya akan menerima
SMS dari nomor ponsel. Jika disetel
ke Mati, fitur ini akan dinonaktifkan.
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etel sandi untuk satu atau beberapa
Anda akan minta Anda untuk
di apabila Anda ingin mengecek atau

itur-fitur ini atau mengakses menu.
at menggunakan fitur dan menu ini
g dimasukkan, benar.
an sandi yang salah, Anda akan
bahwa sandi yang dimasukkan itu
vasi informasi adalah angka 4-digit.
00 dan Anda dapat mengubahnya.

engubah sandi privasi informasi.
 lama Anda yang dilanjutkan dengan
nyak dua kali. Sandi hanya akan
sudah diverifikasikan, bahwa sandi

 jaringan

an
pilihan disimpan dalam kartu SIM.
ntukan prioritas pendaftaran telepon

ar
pilihan akan ditampilkan. Jaringan

aling disukai akan muncul dalam
ling atas. Masuk ke layar Pilihan, pilih
Pengaturan

Pengaturan filter panggilan
Anda dapat mengaktifkan Daf. hitam, mengaktifkan
Daf. putih atau Tutup filter (sama-sama menyeluruh)
dalam P�aturan filter pgln.
Ponsel Anda akan menolak panggilan dari Daftar
hitam secara otomatis apabila Anda pilih Aktif daf.
hitam.
Ponsel Anda hanya akan menjawab panggilan dari
Daftar putih dan menolak semua panggilan lainnya
apabila Anda pilih Aktif. daf. putih.
Ponsel Anda akan menonaktifkan filter panggilan
apabila Anda pilih Tutup filter.

Catatan: Sewaktu Anda mengaktifkan Daftar
Hitam/Daftar Putih, ikon tolak/ikon terima akan
ditampilkan di layar siaga.

Privasi informasi
Anda dapat melindungi informasi penting pada
ponsel, antara lain SMS, buku telepon dan catatan
panggilan.
Anda dapat menyetel sandi untuk ketiga item, atau
hanya untuk beberapa item, atau tanpa sandi. Ketuk
kotak pemilihan di akhir masing-masing untuk
memilih atau membatalkan pemilihan kemudian
ketuk tombol lunak   untuk Menyelesaikan
dan menyimpan pengaturan Anda.

Jika Anda meny
item, telepon 
memasukkan san
menggunakan f
Anda hanya dap
apabila sandi yan
Jika memasukk
diperingatkan, 
salah. Sandi pri
Sandi standar 00

Ubah sandi
Anda dapat m
Masukkan sandi
sandi baru seba
diubah apabila 
benar. 

Pengaturan

Jaringan pilih
Daftar jaringan 
Daftar ini mene
ke jaringan. 
Tunjukan daft
Daftar jaringan 
pilihan yang p
urutan daftar pa



Pengaturan

jaringan tertentu dan ketuk tombol lunak Pilih. Layar Pasang GPRS
ng GPRS. Opsi ini menentukan
: Selalu atau hanya Data.

menu ini, telepon akan mulai
ng tersedia dan daftar jaringan
ilkan di layar. Pilih jaringan dan
k Mendaftarkan, telepon akan
ndaftarkan pada jaringan yang

Anda dapat memilih account
menggunakan WAP atau

pon akan menggunakan modus
menghubung ke jaringan GSM

 ini, dalam braket segi empat,
parameter Cina Mobile yang

pesifik disediakan oleh operator
ua opsi dalam deskripsi berikut
a operator dan kepelangganan.
waktu menghubung, terutama
esalahan parameter. Silakan
tor Anda untuk mendapatkan
ya apabila Anda menggunakan
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akan menampilkan PLMN dipdh dan jaringan yang
dipilih akan dipindahkan ke paling atas dalam daftar
jaringan pilihan. Artinya, inilah jaringan pilihan yang
paling disukai. 
Hapus daftar
Menampilkan daftar jaringan pilihan. Anda dapat
memilih jaringan dari daftar dan menghapusnya.
Jaringan yang tersedia
Telepon akan mulai mencari jaringan yang tersedia.
Daftar jaringan akan ditampilkan pada layar. Pilih
jaringan tertentu dari daftar dan ketuk tombol lunak
Tambah. Jaringan yang dipilih akan ditambahkan ke
daftar jaringan pilihan di bagian terbawah.
Menambah jaringan yang ada
Layar akan menampilkan daftar jaringan yang ada.
Pilih jaringan tertentu dari daftar dan ketuk tombol
lunak Tambah. Jaringan yang dipilih akan
ditambahkan ke daftar jaringan pilihan di bagian
terbawah.
Menambah kode jaringan 
Buka editor, masukkan kode negara dan kode
jaringan ponsel secara berurutan. Konfirmasi lagi
untuk menambahkan kode ke daftar jaringan pilihan. 

Telepon ini menduku
GPRS yang dipasang

Daftar baru
Jika Anda memilih 
mencari jaringan ya
tersebut akan ditamp
ketuk tombol luna
berupaya untuk me
dipilih. 

Account jaringan
Dengan menu ini 
jaringan. Sewaktu 
mengirim MMS, tele
yang dipilih untuk 
atau GPRS.

Catatan: isi berikut
merupakan contoh 
sekarang aktif. Isi s
jaringan Anda. Sem
ini, bergantung pad
Pesan kesalahan se
disebabkan oleh k
menghubungi opera
informasi selengkapn
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ecara otomatis saat masuk ke modus
66]
guna: Nama pengguna untuk log ke
[wap]
guna: Diperlukan sandi untuk log

PRS
gatur opsi berikut ini:
APN: Mengatur nama titik akses.

guna: Nama pengguna untuk log ke
[wap]
guna: Diperlukan sandi untuk log

ghidupkan atau mematikan Modul
disetel ke Mati, fitur frekuensi radio
ak akan ada sinyal jaringan apa pun
da.

 pabrik
yetel ulang telepon ke standar pabrik,
atuarn cepat, Pengaturan telepon, dsb.
i Anda dapat mengembalikan semua

a yang sebelumnya ke standar pabrik.
Pengaturan

telepon untuk pertama kali. Beberapa operator akan
mengirim parameter koneksi Internet kepada para
pengguna melalui SMS. Sejumlah modus pra
konfigurasi tertentu mungkin dikunci untuk
mencegah pengaturan ulang dan pengubahan nama.

Sewaktu Anda masuk Account jaringan, layar akan
menampilkan daftar account koneksi. Klik opsi
tombol lunak  untuk Lihat atau Edit informasi
account yang sekarang dipilih. Pengaturannya adalah
sebagai berikut:

Nama account
Anda dapat mengubah nama account yang dipilih.

Bearer
Terdapat 2 cara untuk mengakses WAP: GSM
tradisional atau GPRS. Anda dapat menentukan
pengaturan Anda di sini:
• Hanya GPRS: Hanya menghubung via GPRS.
• Hanya GSM: Hanya menghubung via GSM.

Pengaturan GSM
Anda dapat mengatur opsi berikut ini:
• Jenis panggilan data: ISDN (modus digital) atau

analog [modus analog]
• Nomor telepon: Masukkan nomor telepon yang

akan disambung. Telepon akan memanggil

nomor ini s
online.[172

• Nama peng
server WAP.

• Sandi peng
on.[wap]

Pengaturan G
Anda dapat men
• Pengaturan 

[cmwap]
• Nama peng

server WAP.
• Sandi peng

on.[wap]

Modul radio
Anda dapat men
Radio. Apabila 
ditutup dan tid
pada telepon An

Pengaturan
Anda dapat men
antara lain Peng
Dengan menu in
pengaturan And



Daftar panggilan

s, layar menampilkan: Pgln keluar,
 terjwb dan Hapus semua. Ketuk
uk menghapus catatan panggilan

Sambung Termasuk Sambung dan Samb. dgn
andsfree.
engirim SMS ke nomor yang

ipilih.
engedit nomor yang dipilih.

engirim nomor yang dipilih
ebagai SMS ke penerima yang
in.
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8. Daftar panggilan

Ada 3 jenis daftar panggilan:
• Panggilan tak terjawab (jika panggilan ditolak,

itu pun akan dianggap sebagai panggilan tak
terjawab)

• Panggilan dijawab
• Panggilan keluar (panggilan keluar yang

dilakukan dari telepon Anda, baik yang berhasil
tersambung maupun yang tidak berhasil)

Masing-masing daftar panggilan dapat menyimpan
20 nomor telepon. Catatan panggilan yang terbaru
akan muncul dalam daftar urutan teratas. Jika daftar
panggilan sudah penuh, catatan panggilan dalam
urutan terakhir akan dihapus agar ada ruang untuk
mencatat panggilan baru. 
Pilih catatan panggilan dari daftar panggilan, tekan
tombol hijau Kirim atau tombol lunak  untuk
menyambung langsung nomornya. Anda dapat
mengetuk tombol lunak  untuk masuk ke daftar
opsi, untuk melaksanakan pengoperasian berikut: 

Hapus
Masuk ke menu Hapu
Pgln dijawab, Pgln tak
tombol lunak OK unt
yang dipilih. 

h
Kirim SMS M

d
Edit no. seblm 
disamb.

M

Kirim no. tlp M
s
la

Hapus
Cek nomor
Simpan
(hanya tersedia 
apabila nomor 
yang dipilih 
belum disimpan)
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Daftar panggilan

Meter panggilan
Telepon mencatat durasi panggilan Anda.

Panggilan terakhir
Menampilkan durasi dari panggilan terakhir.

GPRS throughput
Menampilkan throughput sambungan GPRS yang
terakhir. 

Timer panggilan
Pgln keluar Anda dapat mengecek total durasi

panggilan keluar yang Anda lakukan. 

Pgln masuk Anda dapat mengecek total durasi
panggilan masuk yang Anda terima. 

Set ulg timer Menyetel ulang timer panggilan dan
memulaikan lagi penghitungan
waktu panggilan.



Pesan

2. Setelah Anda memasukkan penerima, ketuk pada
tuk membuka editor SMS dan
Anda.
nulis pesan, ketuk tombol lunak
akses opsi berikut ini:

 Anda tidak berhasil dikirim,
m ulang pesan Anda. Jika SMS
 dikirim setelah beberapa kali
 periksa, apakah nomor pusat
etel dengan benar.

impan SMS yang sudah Anda

 SMS.

girim dan menyimpan SMS.

yimpan SMS dan ditaruh dalam
 keluar.

yimpan SMS dalam daftar SMS
isi pengguna.

 pesan dari daftar SMS definisi
guna, seperti Def. p�guna atau
at, dsb dan sisipkan di akhir
 Anda.
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9. Pesan

Anda dapat masuk ke menu Pesan dari menu utama,
atau ketuk ikon keras kedua dalam layar siaga untuk
masuk ke menu. Sub-menu yang tersedia antara lain:
SMS, MMS.

SMS
Melalui SMS Anda dapat mengirim pesan teks kepada
pihak lain, dan ini merupakan cara komunikasi yang
nyaman dengan harga terjangkau. Anda dapat
menggunakan menu SMS untuk mengirim pesan ke
ponsel atau perangkat lain yang bisa menerima SMS.

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

1. Masuk ke menu Tulis pesan, ketuk ikon di samping
kiri kotak teks penerima untuk membuka buku
telepon dan pilih penerima, atau ketuk pada kotak
teks penerima untuk membuka layar masukan
penerima grup untuk memasukkan penerimanya.

area edit teks un
masukkan pesan 

3. Setelah Anda me
 untuk meng

Catatan: Jika SMS
Anda dapat mengiri
Anda tidak berhasil
diupayakan, silakan
SMS Anda sudah dis

Kotak masuk
Kotak Masuk meny
simpan.

Kirimkan! Kirim

Kirim & 
simpan

Men

Simpan Men
Kotak

Spn sbg def. 
p�guna

Men
defin

Sisipkan SMS 
terdef.

Pilih
peng
Darur
SMS
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kirim dan Pesan terkirim 
ilih Simpan sewaktu mengedit SMS,
disimpan dalam Kotak keluar;
ilih Kirim & simpan sewaktu mengirim
 akan disimpan dalam kotak Dikirim.
asuk ke Kotak keluar dan kotak Dikirim,
 pesan SMS akan ditampilkan. Ketuk
uk masuk ke layar rincian. Ketuk
mengakses yang berikut ini: 

bila Anda memilih Trskn ke, isi pesan
 dipilih akan muncul di editor SMS.
a dapat mengedit pesan sebelum
girimkannya.

ghapus pesan dari Kotak Masuk.

geluarkan nomor pengirim dari
n dan menyambung ke nomor itu.

 nomor pengirim tidak disimpan
m buku telepon, opsi ini akan muncul.
a dapat mengeluarkan nomor teleon
menyimpannya dalam buku telepon. 

SMS disimpan pada kartu SIM, opsi
akan muncul. Anda dapat

indahkan SMS yang disimpan dalam
 SIM ke telepon.
Pesan

Anda dapat menyimpan SMS dalam kartu SIM
(kapasitas penyimpanan tergantung pada kartu SIM
Anda). Anda juga dapat menyimpan SMS di telepon
Anda, yang menyediakan 1000 slot tambahan untuk
menyimpan SMS Anda. Anda dapat menentukan
lokasi pilihan untuk menyimpan SMS Anda. Setelah
lokasi pilihan Anda terisi penuh (kartu SIM akan
mencadangkan 1 slot kosong), SMS Anda akan
disimpan di lokasi non-pilihan. Ada ikon Belum baca
di kanan pesan baru dalam Kotak masuk. Apabila
Anda masuk ke layar rincian SMS ini, status pesan
akan berubah menjadi Baca dan ikon pun akan
berubah sebagaimana mestinya.
Apabila Anda masuk ke Kotak masuk, daftar
simpanan pesan akan ditampilkan. Pilih pesan dan
ketuk pesan itu untuk masuk ke layar rincian untuk
membacanya. Jika pesan teks terlalu panjang untuk
ditampilkan pada satu layar, tekan  untuk
menggulir layar.
Apabila membaca pesan, Anda dapat ketuk tombol
lunak  untuk mengakses opsi berikut ini: 

Pesan tak ter
• Jika Anda p

pesan akan 
• Jika Anda p

SMS, pesan
Apabila Anda m
daftar simpanan
pada SMS unt

Opsi untuk 

Balas Nomor telepon pengirim akan secara
otomatis digunakan sebagai nomor
tujuan dan Anda dapat membalas kepada
pengirimnya melalui SMS.

Trskn ke Apa
yang
And
men

Hapus Men

Sambung Men
pesa

Simpan 
nomor

Jika
dala
And
dan 

Pdhkan ke 
tlp

Jika 
ini 
mem
krtu



Pesan

Kirimkan! (Ini tidak akan muncul jika Anda belum Tandatangan
l fitur ini ke Hidup atau Mati. Jika
n muncul kotak edit dan Anda
teks tandatangan Anda. Setelah
n ditambahkan ke bagian akhir
ari baris baru setiap kali Anda

S terlalu panjang setelah
datangan, tandatangan akan

rsa
urasi penyimpanan pesan Anda di

 berguna apabila pihak penerima
 jaringan (tidak dapat segera
a). Anda dapat menekan /
urasi. 

 preferensi lokasi penyimpanan
IM (Standar) atau Ponsel. 

enyimpanan pilihan sudah terisi
an mencadangkan 2 slot kosong),
dalam lokasi non-pilihan.
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memasukkan penerima)
Trskn ke 
Hapus
Anda dapat mengirim atau meneruskan pesan, atau
menghapus pesan dari Kotak keluar. Jika Anda sudah
berhasil mengirimkan pesan dari Kotak keluar, pesan
ini akan otomatis dipindahkan ke kotak Dikirim.

Pengaturan
Nomor pusat layanan
Dengan menu ini Anda dapat menyimpan nomor
pusat SMS jaringan Anda. Nomor ini dapat
dimodifikasi. Jika nomor pusat SMS kosong, Anda
tidak akan dapat mengirim SMS apa pun.
Laporan status
Anda dapat menyetel opsi laporan pengiriman ke
Hidup atau Mati. Dengan opsi ini Anda dapat
menetapkan, apakah Anda ingin diberitahu atau tidak
mengenai status pengiriman pesan Anda: berhasil
dikirim kepada penerima, atau tidak berhasil dikirim.
Jalur balasan
Anda dapat menyetel opsi Jlr balasan ke Hidup atau Mati.
Jika disetel ke Hidup, maka apabila si penerima memilih
Balas, pesan akan dikirim kepada Anda dengan
menggunakan nomor pusat pesan secara otomatis.

Anda dapat menyete
disetel ke Hidup, aka
dapat memasukkan 
itu, tandatangan aka
pesan Anda, mulai d
mengirim SMS.

Catatan: Jika SM
menambahkan tan
diabaikan.

Tanggal kedaluwa
Anda dapat memilih d
pusat SMS. Opsi ini
tidak terhubung ke
menerima pesan And

 untuk memilih d
Pilih memori
Anda dapat memilih
pesan Anda: Kartu S

Catatan: Jika lokasi p
penuh (kartu SIM ak
SMS akan disimpan 
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anggil agar dapat meninggalkan
 (nomor ini juga dapat disetel melalui
anggilan/.../Kotak pesan suara)
k mendengarkan pesan suara Anda

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

nyetel penerimaan pesan siaran ke
Jika disetel ke Mati, Anda tidak akan
 siaran apa pun meski Anda sudah
 saluran yang bersangkutan.
a menerima pesan siaran, pesan akan
ncul pada layar siaga sampai Anda
barang tombol untuk keluar. Pesan

kan disimpan pada ponsel atau kartu
etelah Anda keluar dari layar pesan,
kan dapat membacanya lagi.

nda menyetel opsi ini ke Akt., waktu
da akan menjadi lebih singkat.
Pesan

SMS definisi pengguna
Anda dapat pra-setel hingga 10 pesan yang sering
digunakan.

Hapus pesan
Ada 6 modus penghapusan dalam menu Hapus pesan:
Kotak masuk, Pesan tak terkirim, Pesan terkirim, SIM,
Telepon dan Hapus semua.

Kapasitas
Anda dapat mengecek jumlah SMS dalam kartu SIM
dan ponsel Anda, jumlah maksimum SMS yang
dibolehkan, serta persentase penggunaan.

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

Panggil pesan suara
Apabila Anda menerima pesan suara, telepon akan
memberi petanda kepada Anda. Selanjutnya Anda
dapat memanggil nomor kotak pesan suara untuk
mendengarkan pesannya. Jika nomornya kosong,
Anda akan diperintahkan untuk memasukkan nomor.
Nomor pesan suara
Pada umumnya, Anda dapat memperoleh dua pasang
nomor dari penyedia layanan Anda:

• untuk pem
pesan suara
Penerusan P

• nomor untu

SMS Siaran
Ini adalah layana
pesan teks yang i
lalu-lintas, dsb.
jaringan bagi pa
tertentu. Jika l
memberi Anda n
Penerimaan
Anda dapat me
Hidup atau Mati. 
menerima pesan
menyetel nomor
1. Apabila And

langsung mu
menekan sem
siaran tidak a
SIM Anda. S
Anda tidak a

Catatan: Jika A
siaga telepon An



Pesan

Topik dapat ketuk pada kotak edit penerima untuk
dan memasukkan penerima.

emasukkan penerima, ketuk
k dengan pena jarum untuk
dan memasukkan subjek.
emasukkan subjek, Anda dapat
ol di bawah kotak edit untuk
apus gambar, Tbh audio/Hapus

it teks, Hal. seblmnya, Hal. brktnya

it MMS, Anda dapat ketuk 
ukan pengoperasian berikut ini:
 ini hanya tersedia apabila ada 2
an atau lebih dalam MMS

 dan halaman yang sekarang
bukan merupakan halaman

ma. Pada menu ini Anda dapat
mpilkan halaman sebelumnya.

 ini hanya tersedia apabila ada 2
an atau lebih dalam MMS

 dan halaman yang sekarang
bukan merupakan halaman

hir. Pada menu ini Anda dapat
mpilkan halaman berikutnya.
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<Tambah baru>
Anda dapat menambahkan nomor saluran baru ke
daftar Topik untuk menambah jenis pesan siaran
yang bisa Anda terima. Nomor saluran adalah untaian
nomor yang tidak boleh berisi lebih dari 3 digit.
Topik yang ada
Pilih nomor, kemudian tekan tombol lunak 
untuk melakukan pengoperasian berikut ini:

MMS (Pesan multimedia)

MMS Baru
Catatan: Sebelum Anda dapat mengirim MMS, Anda
harus menyetel nomor Pusat MMS yang benar. Anda
dapat memperoleh alamatnya dari operator jaringan
Anda. Nomor dalam telepon Anda merupakan nomor
pusat standar. 

1. Apabila Anda masuk ke menu MMS baru, kursor
akan diposisikan pertama kali di kolom Ke:. Anda

membuka editor 
2. Setelah Anda m

kotak edit subje
membuka editor 

3. Setelah Anda m
ketuk ke 5 tomb
Tambah gambar/H
suara, Tbh teks/Ed
atau Sisipkan hal.

4. Sewaktu menged
Opsi untuk melak

Edit Memodifikasi nomor saluran.

Hapus Menghapus nomor saluran dari
daftar. Anda tidak akan menerima
lagi pesan apa pun yang berkaitan ke
topik ini.

Hal. seblmnya Opsi
halam
Anda
aktif 
perta
mena

Hal. brktnya Opsi
halam
Anda
aktif 
terak
mena
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asuk ke folder Bunyi atau MP3 untuk
emilih file audio. Apabila file audio

itambahkan, ada ikon yang
itampilkan di layar edit MMS. 
ika file audio sudah ditambahkan,
psi ini akan berubah menjadi Hapus
udio, dan Anda dapat pilih menu
apus audio untuk menghapus file
udio di halaman yang sekarang aktif.

enambahkan halaman baru setelah
alaman yang sekarang. Jika halaman
ang sekarang kosong, opsi ini tidak
kan muncul.

ika MMS yang sekarang terdiri atas
eberapa halaman, opsi ini akan
uncul. Pilih opsi ini untuk
enghapus halaman yang sekarang

ktif.

ilih menu ini untuk pratinjau MMS
ang sekarang aktif. Namun, Anda
idak dapat mendengarkan file MP3
tau Wav dalam MMS Anda. Jika
idak ada isi dalam MMS, opsi ini
idak akan muncul. 
Pesan

Kirim Mengirimkan Send MMS Anda yang
sudah diedit. Jika MMS Anda kosong,
opsi ini tidak akan muncul.

Simpan Menyimpan MMS Anda dalam
kotak Draft. Jika MMS Anda kosong,
opsi ini tidak akan muncul.

Tbh teks/
Edit teks

Membuka editor teks untuk
memasukkan teks MMS Anda atau
mengedit teks MMS yang ada
sekarang dan ketuk tombol lunak OK
untuk menyimpan.

Tambah
gambar/
Hapus
gambar

Masuk ke folder Foto atau Gambar
untuk memilih gambar. Konfirmasi
pilihan Anda dan kembali ke layar
edit MMS. Gambar yang
ditambahkan akan ditampilkan pada
kotak edit MMS.
Jika gambar sudah ditambahkan, opsi
ini akan berubah menjadi Hapus
gambar, dan Anda dapat pilih menu
Hapus gambar untuk menghapus
gambar di halaman yang sekarang
aktif.

Tbh audio/
Hapus audio

M
m
d
d
J
o
a
H
a

Tbh slide M
h
y
a

Hps halaman J
b
m
m
a

Pratinjau P
y
t
a
t
t



Pesan

Jika MMS yang dipilih sudah di-download ke telepon
 Opsi untuk melakukan
erikut ini:

Cc Pilih opsi ini untuk membuka layar

mpilkan MMS yang dipilih.
alas kepada pengirim. Jika

 yang dipilih, belum dibaca,
i tidak akan muncul.
olom Cc MMS yang sudah
terima tidak kosong, ini

dakan bahwa pengirim pesan
telah mengirimkannya kepada
ima lain yang tercantum dalam
 Cc. Apabila Anda memilih
i, balasan akan dikirim kepada
 penerima, termasuk yang ada
 daftar Cc. Jika MMS yang
 belum dibaca, opsi ini tidak
uncul.

ruskan pengiriman MMS yang
. Jika Anda memilih opsi ini,
edit MMS akan muncul dan
 akan ditampilkan. Anda dapat
uskan pengiriman pesan
 mengeditnya.

hapus MMS yang dipilih.
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Kotak masuk
Dalam Kotak masuk, Anda dapat menyimpan MMS
yang sudah Anda terima. Anda dapat ketuk pada
MMS dan ketuk tombol lunak  untuk men-
download atau menampilkan MMS, atau ketuk
tombol lunak  untuk membuka menu.
Jika MMS yang dipilih belum di-download,  Opsi
menyediakan pengoperasian Download dan Hapus.
Dengan memilih opsi Download, Anda dapat men-
download MMS yang dipilih dari server ke telepon
Anda; dengan opsi Hapus, Anda dapat menghapus
MMS yang dipilih.

Anda, ketuk 
pengoperasian yang b

masukan penerima grup dan
menambahkan penerima ke daftar
Cc. 

Bcc Pilih opsi ini untuk membuka layar
masukan penerima grup dan
menambahkan penerima ke daftar
Bcc.

Timing hal. Pilih menu ini untuk menyetel durasi
tampilan masing-masing slide. 

Rincian Pilih menu ini untuk menampilkan
rincian MMS yang sekarang, seperti
subjek, penerima.

Lihat Mena
Balas Memb

MMS
opsi in

Balas semua Jika k
Anda 
menan
juga 
pener
daftar
opsi in
semua
dalam
dipilih
akan m

Trskn ke Mene
dipilih
layar 
pesan
mener
setelah

Hapus Meng
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suk ke menu Pengaturan, opsi yang
si, akan muncul: 

enampilkan MMS.

asuk ke editor MMS. Halaman
ertama dari MMS yang dipilih akan
itampilkan dan Anda dapat
engedit MMS.

enghapus MMS yang dipilih.

nda dapat memilih, apakah akan
enyimpan atau tidak menyimpan
MS secara otomatis sebelum
engirim.

engan opsi ini Anda dapat
emasukkan atau memodifikasi

omor pusat MMS. 

ilih menu ini untuk masuk ke layar
erikutnya, yang berisi 3 sub-menu;
count jaringan, Alamat gateway dan
rt gateway. Anda dapat memilih
count dari daftar account jaringan,
engedit Alamat gateway dan Port
teway.
Pesan

Kotak Keluar 
Masuk ke Kotak keluar, dan daftar MMS yang belum
berhasil dikirim akan ditampilkan. Pilih MMS, Opsi
yang tersedia antara lain: 

Kotak terkirim
Masuk ke daftar kotak Terkirim, daftar MMS yang
berhasil dikirim dan sudah tentukan untuk disimpan
sebelum mengirimkannya, akan ditampilkan. Opsi
yang tersedia dalam kotak Terkirim adalah sama
seperti yang ada di Kotak keluar, di atas.

Draft
MMS akan disimpan dalam kotak Draft jika Anda
memilih Simpan setelah mengeditnya. Pilih MMS
dari daftar, ketuk tombol lunak  untuk
melakukan pengoperasian yang berikut ini:

Pengaturan
Apabila Anda ma
dapat dikonfigura

Lihat Menampilkan MMS.
Kirim Anda dapat mengirim ulang MMS.

Jika MMS sudah berhasil dikirim,
MMS akan otomatis dihapus dari
Kotak keluar dan disimpan dalam
kotak Terkirim. Jika tidak berhasil
dikirim, MMS akan tetap berada di
Kotak keluar.

Hapus Menghapus MMS yang dipilih.

Lihat M

Edit M
p
d
m

Hapus M

Kirim dan 
simpan oto.

A
m
M
m

MMSC D
m
n

P�aturan 
jaringan

P
b
Ac
Po
ac
m
ga



Pesan

Anda dapat menghapus MMS
pesan, serta semua MMS yang
on Anda.

Anda dapat mengecek jumlah
n dalam kotak pesan, memori
 sisa ruang penyimpanan untuk
n Anda. 

Masa Berlaku Anda dapat memilih durasi Pengambilan Anda dapat memilih modus
ambilan untuk MMS yang
k: Download Manual atau
load Otomatis.

 dapat menyetel ukuran
imum MMS; maksimum 100K
inimum 30K. 
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Hapus MMS
Dengan menu ini 
dalam setiap kotak 
disimpan dalam telep

Kapasitas
Dengan menu ini 
MMS yang disimpa
yang digunakan dan
pesan MMS di telepo

penyimpanan MMS Anda di pusat
MMS.

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

Lap.
pengiriman

Anda dapat menyetel opsi ini ke
Hidup atau Mati. Apabila disetel ke
Hidup, laporan pengiriman akan
dikirim untuk memberitahu Anda,
apakah MMS sudah diterima atau
belum.

Prioritas Dengan opsi ini Anda dapat menyetel
tingkat prioritas MMS Anda.

Timing hal. Dengan menu ini Anda dapat
menyetel waktu tunda di antara
masing-masing slide.

psn peng
masu
down

Uk. pesan 
maks. (KB)

Anda
maks
dan m
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10. Email

Telepon Anda mendukung Email JAVA dan Anda
dapat mengirim email kepada teman Anda dengan
menggunakan telepon. 
Dengan menu ini Anda dapat menulis dan mengirim
email. Fitur email akan diaktifkan secara otomatis
sewaktu Anda masuk ke menu. Setelah berhasil
diaktifkan, Anda dapat memilih account. Anda dapat
mengkonfigurasi account melalui Tentukan Account
atau pilih dari daftar account dan tetapkan account
itu sebagai account email standar Anda. Apabila
masuk ke daftar kotak surat, Anda dapat
menampilkan Kotak Masuk, Draft, item Dikirim,
atau pilih  Menu untuk membuka opsi menu
untuk menulis atau menerima email, dsb. 
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11. File Saya

Menu File Saya mengatur foto, video, mp3, gambar
dan file audio di telepon Anda. Anda dapat
melakukan berbagai pengoperasian, tergantung pada
jenis file, seperti Pratinjau, Putar, Hapus, Ub. nama,
Rincian dsb. Anda juga dapat memilih file yang
berbeda, memindahkan atau menyalin file antara
telepon dan kartu MINI SD.
Opsi Kapasitas di bawah menu File Saya menampilkan
total kapasitas penyimpanan telepon dan kartu MINI
SD, ruang yang sudah digunakan dan persentase
penggunaan. Karena sistem file telepon Anda
membuat tabel alokasi file atau file konfigurasi yang
menempati ruangan, meskipun Anda belum
menyimpan file apa pun, ruang yang digunakan tidak
akan ditampilkan sebagai angka nol.
Apabila Anda memilih setiap folder di bawah File Saya
(seperti Foto, Video dsb), maka melalui fitur Kapasitas di
bawah menu Opsi, Anda dapat mengecek informasi,
seperti jumlah file dari jenis file yang dipilih di telepon
atau kartu MINI SD Anda; sedangkan fitur Hapus
semua akan menghapus semua file di bawah folder
yang dipilih. 
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pratinjau, Anda dapat ketuk ikon
n di layar untuk perbesar/ciutkan.

Mengambil foto/Rekam video
(sewaktu merekam video, ketuk
sekali untuk merekam, ketuk
dua kali untuk menghentikan
perekaman).

Kembali ke modus siaga.

Tekan sekilas untuk mengambil
foto/merekam video, tekan agak
lama untuk menghidupkan/
mematikan lampu kilat. 

Tekan sekilas untuk memfokus
setahap-setahap, tekan /

 untuk perbesar/perkecil
sebesar 0,1 kali.

Untuk mengambil foto atau
merekam video (sewaktu
merekam video, tekan sekali
untuk merekam, tekan dua kali
untuk menghentikan
perekaman).
Asyik

12. Asyik
Kamera dan Perekam video
Dengan telepon yang memiliki kamera digital
terpadu, Anda dapat mengambil foto pada resolusi,
kualitas dan efek yang berbeda, serta menambahkan
bingkai ke foto. Sewaktu berada dalam modus
Kamera dan Perekam video, Anda dapat
menggunakan bar opsi cepat untuk bertukar antara
Kamera dan Perekam video. 

Pratinjau
Pilih Kamera dan Perekam video dari menu Asyik untuk
masuk ke modus pratinjau. Parameter perekaman
yang sekarang aktif ditampilkan sebagai ikon dalam
bar vertikal di sebelah kanan layar pratinjau. Ketuk
pada ikon-ikon ini untuk mengaktifkan opsi Bar Opsi
Cepat dan menyetel ulang parameter perekaman
Anda. Anda dapat melakukan pengoperasian berikut
ini dalam modus pratinjau:

Dalam modus 
Perbesar/Ciutka

Tombol lunak 
Membuka menu opsi.

Tombol lunak 
Mundur.

Tombol lunak 

Tombol  

Tombol 

Tombol 
 / 

Tombol 
samping 
kamera 



Asyik

Mengambil foto/merekam video ya tersedia dalam modus
era. Anda dapat menyetel
itas foto, misalnya, halus.

a dapat menyetel efek warna
/video, misalnya Alami,
gat, dsb.

a dapat menyetel lingkungan
/video, misalnya Otomatis,
h, dsb.

ilih pencahayaan kamera
k memperoleh pencahayaan
 sesuai dan tepat pada subjek
a.

ya tersedia dalam modus
era. Anda dapat memilih
us kamera, misalnya, Tunggal,
ambung, dsb.

lih ke modus perekam video
berada dalam modus kamera
beralih ke modus kamera

ktu berada dalam modus
kam video. 
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Anda dapat menekan tombol samping kamera untuk
mengambil foto atau merekam video. 
Apabila Anda mengambil foto, secara otomatis foto
akan disimpan di lokasi penyimpanan yang dipilih
(telepon atau kartu MINI SD) dengan nama file
standar. Kembali ke modus pratinjau dan Anda dapat
melanjutkan pengambilan foto yang berikutnya.
Apabila Anda merekam video, file video akan secara
otomatis disimpan dalam kartu MINI SD dengan
nama file standar. Kembali ke modus pratinjau dan
Anda dapat melanjutkan perekaman video.

Bar opsi cepat
Masuk ke modus Kamera atau Perekam Video, ketuk
ikon di samping kanan layar untuk mengaktifkan dan
memilih opsi cepat dalam Bar Opsi Cepat. Apabila
Anda memilih opsi, pengatuarn yang tersedia akan
ditampilkan pada layar secara horisontal pada layar,
Anda dapat ketuk untuk memilih pengaturan untuk
opsi ini dengan pena jarum Anda.
Bar opsi cepat menyediakan opsi berikut ini:
Resolusi foto Hanya tersedia dalam modus

kamera. Anda dapat menyetel
ukuran foto, misalnya 176*220 dsb. 

Kualitas foto Han
kam
kual

Efek warna And
foto
Han

Lingkungan And
foto
Cera

Pencahayaan Mem
untu
yang
And

Modus Han
kam
mod
Bers

Saklar
DC/DV

Bera
saat 
dan 
sewa
pere
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Hanya tersedia dalam modus
kamera. Dengan menu ini Anda
dapat menambah bingkai ke foto
dan hanya tersedia apabila foto
berukuran 176*220. Jika Anda
menambahkan bingkai, ukuran
foto Anda akan secara otomatis
diubah menjadi 176*220.
Hanya tersedia dalam modus
kamera video. Anda dapat memilih
format video. 
Hanya tersedia dalam modus kamera
video. Anda dapat memilih, apakah
akan merekam atau tidak merekam
suara sewaktu perekaman video. 
Anda dapat memilih, apakah akan
menghidupkan atau mematikan
lampu kilat sewaktu mengambil
foto atau merekam video. 
Hanya tersedia dalam modus
kamera video. Anda dapat meneytel
jumlah bingkai per detik. 
Hanya tersedia dalam modus
kamera video. Anda dapat masuk ke
folder video di bawah File saya.
Asyik

Menu opsi
Masuk ke Kamera/Perekam Video. Dalam modus
pratinjau, ketuk tombol lunak  untuk mengakses
menu opsi. Opsi yang tersedia antara lain:
P�aturan 
bersamb.

Hanya tersedia dalam modus
kamera. Menu hanya tersedia
apabila Anda pilih modus
Bersambung. Anda dapat menyetel
Nomor bidikan dan Interval bidikan.

Pilih memori Hanya tersedia dalam modus
kamera. Anda dapat memilih lokasi
untuk menyimpan foto. 

Lampu Kilat Anda dapat memilih untuk
menghidupkan atau mematikan
lampu kilat saat mengambil foto/
merekam video. Pengaturan ini
tidak akan disimpan. 

Bunyi rana Hanya tersedia dalam modus
kamera. Anda dapat memilih suara
rana pribadi melalui opsi ini.

Foto Hanya tersedia dalam modus
kamera. Dengan opsi ini Anda dapat
masuk ke File saya > Foto untuk
melihat foto yang sudah Anda ambil. 

Tbh bingkai

Format film

Rekaman 
musik 

Lampu kilat

FPS

Video



Asyik

Pemutar MP3 da dapat memilih Putar normal
au Acak.

da dapat memilih, apakah
an memutar atau tidak
emutar MP3 dalam modus
lang. 

engontrol pemutaran MP3,
perti sebelumnya/berikutnya,
da, dsb.

at daftar putar. Anda dapat
emilih untuk mendengarkan
gu-lagu dalam daftar putar,
au memilih untuk memutar
mua lagu. 

da dapat menghapus file MP3
ng dipilih.

da dapat mengubah nama file
P3 yang dipilih.

da dapat menyetel file MP3
ng dipilih sebagai pendering
nggilan. 

enampilkan rincian file yang
pilih, misalnya nama file,
uran file, dsb.
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Telepon Anda dilengkapi dengan pemutar MP3.
Anda dapat menikmati lagu-lagu MP3 melalui menu
ini. Apabila Anda masuk ke pemutar MP3, semua file
MP3 akan ditampilkan di layar secara standar. Anda
dapat melakukan pengoperasian yang berikut ini:

Anda dapat melakukan pengoperasian berikut ini
melalui menu  Opsi. Hanya ada 3 opsi yang
tersedia sewaktu pemutaran:

Tombol 
 /  

Tekan sekilas untuk memilih file
Sebelumnya/Berikutnya.
Sewaktu pemutaran, tekan sekilas
untuk menyesuaikan volume,
tekan agak lama tombol 
untuk maju cepat, tekan agak
lama tombol  untuk
mengunci/membuka kunci layar.

Tombol lunak Membuka menu opsi. Lihat
bagian berikutnya untuk opsi
yang tersedia.

Tombol lunak Ketuk tombol lunak ini untuk
beralih ke pemutar audio. 

Tombol lunak
Mundur.

Mode putar An
at

Ulang An
ak
m
U

Kontrol ptr M
se
je

Pilih lagu Bu
m
la
at
se

Hapus An
ya

Ub. Nama An
M

Setel sbg 
pendering

An
ya
pa

Rincian M
di
uk
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taran, tekan sekilas untuk
lume, tekan agak lama  untuk
n agak lama tombol  untuk
uka kunci layar. Namun, pemutaran
ile tertentu, seperti "AMR", "MIDI"

eo 
 yang mendukung fitur pemutar
at menonton film. Apabila Anda
tar video, semua file video yang
epon dan kartu MINI SD akan
gai daftar.

Menyesuaikan volume.

Ketuk untuk beralih ke pemutar
MP3. 

Membuka menu opsi. Rujuk ke
bagian berikutnya untuk
informasi lebih lanjut pada menu
Opsi. 

Mundur.
Asyik

Audio player
Telepon Anda dilengkapi dengan audio player/
pemutar audio. Anda dapat memutarkan lagu-lagu
MP3 melalui pemutar MP3 dan Anda juga dapat
memutarkan file audio lain yang didukung melalui
audio player. 
Pengoperasian audio player sama seperti pemutar
MP3. Harap merujuk ke pemutar MP3. Namun,

Opsi yang tersedia agak sedikit berbeda. Sebagian
besar opsi dalam Opsi adalah sama, yang beda
yaitu: 
• Pilih jenis: Anda dapat memilih jenis file audio

untuk diputar ulang. File audio di bawah jenis
file yang sudah Anda pilih akan diputarkan
melalui audio player. 

Sewaktu pemu
menyesuaikan vo
maju cepat, teka
mengunci/memb
cepat pada jenis f
tidak didukung.

Pemutar vid
Dengan telepon
video, Anda dap
masuk ke pemu
disimpan di tel
ditampilkan seba

Kirim Anda dapat mengirim file yang
dipilih melalui infra merah,
bluetooth atau MMS. 

Atur file Anda dapat menyalin atau
memindahkan file MP3 dari
telepon ke kartu MINI SD Anda.
Sama juga halnya apabila Anda
menyalin atau memindahkan file
dari kartu MINI SD ke telepon
Anda. 

Tombol
 /  

Tombol lunak

Tombol lunak

Tombol lunak



Asyik

Anda juga dapat ketuk tombol pada layar untuk Sewaktu memutar file video, Anda dapat melakukan
 melalui menu pemutaran.

k tombol pada layar untuk
sian yang bersangkutan.
lam modus layar penuh, layar
mutar secara horisontal. Ketuk
untuk membuka bar kontrol di
engan bar kontrol Anda dapat

sian berikut ini: Jeda/Putar, File
utnya, Setel volume, Kembali
l, Keluar pemutar dan kembali

tuk pada bar progres untuk
kan pemutaran ke lokasi yang

kan agak lama untuk putar-
au/putar-mundur cepat.

mutaran di layar penuh. 

k tersedia.

op/Mundur.
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melakukan pengoperasian seperti pemutaran ulang. 
Anda dapat melakukan pengoperasian berikut ini
melalui menu Opsi.

pengoperasian berikut

Anda juga bisa ketu
melakukan pengopera
Sewaktu memutar da
akan merotasi atau me
pada layar pemutaran 
bagian bawah layar. D
melakukan pengopera
sebelumnya, File berik
ke modus putar norma
ke daftar putar. Ke
secepatnya memposisi
sudah Anda ketuk. 

Putar Memutar file yang dipilih.

Hapus Anda dapat menghapus file yang
dipilih.

Ub. Nama Anda dapat mengubah nama file.

Rincian Menampilkan rincian file yang
dipilih, seperti nama file, ukuran
file, dsb.

Kirim Anda dapat mengirim file yang
dipilih ke perangkat lain melalui
MMS, infra merah atau bluetooth.

File mungkin tidak bisa dikirim
jika terlalu besar. 

Atur file Anda dapat menyalin atau
memindahkan file dari telepon ke
kartu MINI SD Anda. Sama juga
halnya apabila Anda menyalin atau
memindahkan file dari kartu MINI
SD ke telepon Anda.

Tombol 
 / 

Te
m

Tombol lunak Pe

Tombol lunak Ta

Tombol lunak St
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Semua gambar akan ditampilkan
pada layar sebagai daftar. 

Masuk ke layar berikutnya untuk
pratinjau gambar yang dipilih.
Anda dapat tekan 
untuk pratinjau gambar
sebelumnya/berikutnya. Anda
dapat zoom melalui menu opsi,

Menghapus gambar yang dipilih.

Mengubah nama gambar yang
dipilih. 

Menampilkan rincian gambar
yang dipilih, seperti nama file,
ukuran file, dsb.

Jika Anda memilih opsi ini, layar
akan menampilkan foto sepenuh
layar dalam bentuk tayangan
slide pada selangan waktu yang
sudah ditetapkan. 
Asyik

Catatan: Untuk memastikan kualitas pemutaran,
pilihlah file video dengan bit rate <=256kbps, laju
bingkai <=15fps. Jika Anda memutar video dengan
bit rate tinggi, alirannya dapat terpengaruhi. Anda
dapat mengecek bit rate file yang dipilih melalui
Rincian dalam menu Opsi.

Browser gambar
Dengan Browser gbr dalam telepon, Anda dapat
meramban semua gambar dalam telepon Anda. Anda
dapat mengirim gambar melalui MMS atau
menyetelnya sebagai wallpaper, dsb. 
Apabila Anda masuk ke menu Browser gbr, semua
gambar (termasuk gambar, foto, dsb) akan
ditampilkan pada layar sebagai thumbnail/bentuk
kecil. Anda dapat menggunakan tombol 
untuk memilih gambar, sedangkan dengan tombol
lunak  Opsi Anda dapat melakukan
pengoperasian berikut ini:

Tampilan daftar

Pratinjau

Hapus

Ub. Nama

Rincian

Tayangan slide



Asyik

Meramban gambar
ih gambar dari daftar atau, ketuk
  Opsi atau tombol 
r yang dipilih.
ilkan dalam modus layar penuh.
r yang sekarang lebih besar

ar akan diciutkan ke ukuran layar
ran gambar lebih kecil daripada
itampilkan dalam ukuran aktual.
uk mengakses menu opsi. Ketuk

ekan /  untuk melihat
berikutnya.
 menu  Opsi sama seperti
 bab sebelumnya, kecuali:

nda dapat pilih Perbesar, Ciutkan,
ual untuk gambar. Apabila Anda
enyimpan gambar ke ukuran

an gambar menjadi lebih besar
r, Anda dapat ketuk panah pada
agian lain dari gambar tersebut.

enyimpan, ketuk lagi  untuk
dari opsi Zoom untuk membuat
aripada ukuran layar. Fitur ini

file Gif.
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Apabila Anda memil
Pratinjau dalam menu
untuk melihat gamba
Gambar akan ditamp
Jika ukuran gamba
daripada layar, gamb
yang sesuai. Jika uku
layar, gambar akan d
Ketuk  Opsi unt

 untuk keluar. T
gambar sebelumnya/
Pengoperasian dalam
yang diuraikan dalam

Zoom
Dengan menu ini A
Paling pas atau Ukr. Akt
memperbesar atau m
aktualnya, dan ukur
daripada ukuran laya
layar untuk melihat b
Ketuk  untuk m
keluar. Pilih Ciutkan 
gambar lebih kecil d
tidak tersedia untuk 

Setel sbg gbr 
besar

Opsi ini hanya tersedia apabila
foto yang dipilih yaitu 176 * 220
atau lebih kecil. Anda dapat
mengaitkan gambar ke kontak
yang dipilih dalam buku telepon
dan menetapkannya sebagai
gambar kontak. Fitur ini hanya
berlaku untuk file JPG.

Setel sbg 
wallpaper

Opsi ini hanya tersedia apabila
foto yang dipilih yaitu 176 * 220
atau lebih kecil. Hanya file JPG
yang dapat disetel sebagai
wallpaper.

Kirim Anda dapat mengirim gambar
yang dipilih melalui infra merah,
MMS atau bluetooth.

Atur file Anda dapat menyalin atau
memindahkan gambar dari
telepon ke kartu MINI SD
Anda. Sama juga halnya apabila
Anda menyalin atau
memindahkan file dari kartu
MINI SD ke telepon Anda.
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Asyik

Perekam audio
Telepon Anda mendukung fitur perekaman dengan
durasi panjang. Anda dapat merekam klip suara
selama Anda inginkan jika tersedia ruang yang cukup
dalam telepon Anda. Masuk ke menu Perekam audio,
ketuk tombol Mulai pada layar untuk merekam.
Sewaktu perekaman, Anda dapat ketuk 
untuk jeda/lanjutkan perekaman. Ketuk  atau
tombol stop pada layar untuk menghentikan
perekaman. File rekaman yang disimpan dalam File
saya di bawah folder Bunyi dengan nama file standar.

Opsi menyediakan pengoperasian berikut:

JAVA
Ponsel Anda mendukung JAVA. Anda dapat men-
download permainan dan aplikasi lainnya ke telepon,
menginstal dan menjalankannya melalui JAVA. 

Episode baru Anda dapat merekam suara baru.

Audio player Membuka audio player untuk
memutarkan suara yang baru saja
Anda rekam.

Pilih memori Pilih lokasi untuk menyimpan
file audio Anda, antara lain
“telepon" dan "kartu MINI SD".



Alat bantu

Agenda
ah peristiwa baru, menampilkan
stiwa agenda, dsb. melalui menu

a agenda yang terjadi, telepon
etanda dan membunyikan nada

an
 ke menu agenda, kalender bulan
 akan muncul pertama. Simbol
ada hari tertentu menandakan,
pada hari itu. Anda dapat beralih
ggu dengan memilih menu
bol lunak , dan Anda juga
ilan seminggu melalui tombol

hat rincian peristiwa untuk hari
 tersebut untuk menampilkan
 hari itu. 

mbol lunak  untuk masuk
etunjuk pada layar untuk
iwa baru pada agenda. 
60

13 � Alat bantu
Jam alarm
Telepon menampilkan jam alarm 24 jam. Terdapat 3
grup jam alarm dan Anda dapat Aktifkan atau
Menonaktifkan ketiga grup ini.
1. Pilih satu alarm dan ketuk kotak tanda di bagian

depan alarm untuk mengaktifkan atau
menonaktifkannya. Masukkan waktu alarm di
dalam kotak edit dan pilih modus ulang dengan
mengetuk panah di samping untuk memilihnya.
Ada 4 jenis modus ulang:

• Mengaktifkan jam alarm pada hari dan waktu
tertentu

• Mengaktifkan jam alarm setiap hari pada waktu
tertentu

• Mengaktifkan jam alarm pada hari kerja (Senin
hingga Jumat) pada waktu tertentu

• Mengaktifkan jam alarm setiap hari selama
seminggu kecuali hari Minggu (Senin hingga
Sabtu) pada waktu tertentu

2. Ketuk tombol P�aturan dering untuk membuka
menu pendering jam Alarm. Anda dapat memilih
dan mengatur file audio sebagai pendering jam
alarm. 

Anda dapat menamb
dan menghapus peri
Agenda. 
Apabila ada peristiw
akan menampilkan p
petanda. 

Mingguan/Bulan
Apabila Anda masuk
yang sedang berjalan
yang ditampilkan p
bahwa ada peristiwa 
ke tampilan semin
Mingguan melalui tom
bisa beralih ke tamp
lunak .
Jika Anda ingin meli
tertentu, ketuk hari
daftar peristiwa pada

Tambah
Anda dapat ketuk to
dan mengikuti p
menambahkan perist
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 melihat daftar semua peirstiwa.

nghapus semua peristiwa sekaligus
dan peristiwa mendatang) melalui
der mingguan atau bulanan.

u
ghapus semua peristiwa lalu melalui
der mingguan atau bulanan.

hat status kapasitas, jumlah peristiwa
total peristiwa yang diperbolehkan

yang digunakan melalui menu opsi
an atau bulanan.

ing: 
ematikan telepon

lepon dimatikan, Anda hanya akan
g peristiwa saat Anda menghidupkan
 peristiwa pengulangan, hanya
 yang akan diberitahukan. 

engubah tanggal dan waktu ponsel,
i akan diterapkan:
eristiwa terbaru yang akan
gkan dan Anda dapat
ikan peristiwa sebagaimana biasanya.
Alat bantu

2 jenis

Jenis petanda
Anda dapat menyetel jenis petanda yang berbeda.
Opsi petanda yang tersedia antara lain: Tepat wkt, 5
mnt sebelum, 10 mnt sebelum, 1 jam sebelum, 1 hari
sebelum, 1 mgu sebelum, Tak ada pengingat. Jika Tak ada
pengingat yang dipilih, telepon tidak akan
membunyikan petanda apa pun sewaktu ada peristiwa
yang akan terjadi. Namun, peristiwa itu akan tetap
ada dalam daftar peristiwa untuk ditinjau kembali. 
Metode ulang
Anda dapat menyetel metode ulang pada peristiwa
Anda. Opsi ulang yang tersedia antara lain: Sekali,
Setiap hari, Setiap minggu, Setiap bulan, Setiap tahun.

Lihat
Anda dapat melihat daftar peristiwa untuk minggu
atau bulan yang sedang berjalan melalui opsi menu
kalender mingguan atau bulanan.

Anda dapat juga

Hapus semua
Anda dapat me
(peristiwa lalu 
menu opsi kalen

Hapus yg lal
Anda dapat men
menu opsi kalen

Kapasitas
Anda dapat meli
yang disimpan, 
dan persentase 
kalender minggu
Catatan pent
Apabila Anda m

Catatan: Jika te
diberitahu tentan
telepon. Untuk
peristiwa terbaru

Apabila Anda m
aturan berikut in
• Hanya p

dipertimban
mengoperas

Rapat Jika jenisnya adalah Rapat, maka
Anda harus menyetel Tanggal, Wkt
mulai, Waktu akhir (Waktu akhir harus
sesudah waktu mulai), Teks, Jenis
petanda dan Ulangi metode.

Memo Jika jenisnya adalah Memo, maka
Anda harus menyetel Tanggal, Waktu,
Teks, Jenis petanda dan Ulangi metode.



Alat bantu

• Peristiwa non-pengulangan tidak akan melihat rinciannya. Anda dapat menekan tombol
tuk menambahkan kata yang Anda
sa-kata Baru. 
ki kemampuan identifikasi cerdas.
masukkan kata baru dalam bahasa
annya dalam bahasa Cina akan
 apabila Anda memasukkan kata
na, terjemahannya dalam bahasa
ul di layar.

falkan kata, Anda dapat memilih
rbeda dan hafalkan kata. Tombol
rtakan antara lain: Pengaturan, Cepat,
ngaturan yang harus Anda lakukan

a: misalnya, CET4, CET6, dsb.
n: Anda dapat memilih kisaran,

 Putar otom atau Putar manual
ilan: Aktifkan atau Menonaktifkan,

lasan nanti 
ktif adalah Putar manual, modus ini
ubah ke modus Putar otom apabila
at, Sedang atau Lamban.
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dimodifikasi. Oleh sebab itu, jika ada peristiwa
tertentu yang sudah lalu dan Anda sudah
mengubah tanggal dan waktu sebelum hari
peristiwa itu terjadi, telepon akan membunyikan
lagi petanda. 

Kalkulator
Anda dapat melakukan tambah/kurang/perkalian/bagi
dengan menggunakan kalkulator. Anda dapat langsung
ketuk angka dan tanda hitung pada layar untuk
menjalankan kalkulasi.
Anda dapat memasukkan maksimum 10 digit dalam
jendela edit. 

Kamus
Dengan fitur ini Anda dapat menelusuri pencarian kata
dalam bahasa Cina dan Inggris, memilih kosa-kata
yang berbeda hingga Hafalkan kata dan membuat kata
Baru, dsb.

Telusuri
Dengan menu ini Anda dapat memasukkan kata
dalam bahasa Cina atau Inggris dalam editor. Setelah
konfirmasi, kata serupa yang ditemukan akan
ditampilkan pada layar. Ketuk pada kata untuk

lunak  un
kenal ke dalam ko
Kamus ini memili
Apabila Anda me
Inggris, terjemah
muncul di layar;
dalam bahasa Ci
Inggris akan munc

Hafalkan kata
Dengan menu Ha
kosa-kata yang be
lunak  menye
Sedang, Lamban. Pe
yaitu:
• Pilih kosa-kat
• Pilih Cakupa

misalnya, H-Z
• Modus Lihat:
• Modus Tamp

Tunjukan penje
Jika modus yang a
akan otomatis ber
Anda memilih Cep
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embuat file baru atau mengedit file,
lunak  dalam editor, Anda
 pengoperasian berikut ini: 

Melihat rincian file yang dipilih,
termasuk nama file dan ukuran, dsb.

Mengirim file yang dipilih ke
perangkat lain melalui infra merah
atau bluetooth.

File mungkin tidak bisa dikirim jika
terlalu besar. 

Memindahkan atau menyalin file
yang dipilih ke kartu MINI SD.

Menyimpan file yang sekarang aktif.

Menyimpan file yang sekarang aktif
sebagai file yang lain.

Mencari kata kunci dalam file yang
sekarang aktif.

Mencari kejadian berikutnya dari
lokasi yang sekarang aktif.

Melihat rincian file yang sekarang
aktif.
Alat bantu

Kata baru
Masuk ke menu Kata baru, kata baru yang
ditambahkan akan ditampilkan pada layar. Anda
dapat ketuk dengan pena jarum atau tekan 
untuk memilih kata, ketuk pada kata tertentu untuk
mengecek rinciannya. Tekan  untuk Tambah, Edit,
Hapus atau Hps semua.

E-book
Fitur Ebook serupa dengan Windows Notepad. Anda
dapat membuat File teks baru, Masukkan teks, Simpan,
Edit, Hapus, dsb.
Jika tidak ada file teks sewaktu Anda masuk ke E-
book, editor akan terbuka, dan Anda dapat membuat
file teks baru. Jika suda ada file teks, daftar file teks
akan ditampilkan pada layar. Tombol lunak 
menyediakan sejumlah pengoperasian berikut ini:

Apabila Anda m
dengan tombol 
dapat melalukan

Baru Buka file kosong untuk mengedit file
teks baru.

Buka Membuka file yang dipilih untuk
dilihat.

Hapus Menghapus file yang dipilih.

Ub. Nama Mengubah nama file yang dipilih. 

Rincian

Kirim

Manajemen 
file

Simpan

Simpan
sebagai

Temukan

Temukan brkt

Rincian



Alat bantu

Stopwatch Waktu universal
nda dapat mengecek waktu dari
nia. Terdapat dua baris, satu di
i bagian bawah peta dunia. Baris
aktu kota asing, sementara baris
unjukkan waktu kota asal.
ght saving time pada kota, ini
a kota tersebut sedang dalam
.
l kota asing melalui menu opsi:
e aktif atau nonaktif, atau setel
ta lokal. 
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Waktu mulai yang ditampilkan pada layar adalah
00:00.0, ketuk Mulai untuk menjalankan timer, ketuk

 untuk menghapus.
Apabila stopwatch sedang bekerja, ketuk Rekam untuk
mencatat waktu sekarang, sementara penghitungan
waktu terus berlanjut. Anda dapat mencatat hingga 6
grup pencatatan waktu. 

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

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

Dengan jam dunia, A
kota-kota besar di du
bagian atas dan satu d
atas menunjukkan w
di bagian bawah men
Jika ada ikon Dayli
menandakan, bahw
status daylight saving
Anda dapat menyete
Daylight saving tim
kota asing sebagai ko
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ambah, mengelola atau menghubung
L entri bookmark melalui menu ini.

suk ke halaman web terakhir yang
ban. 

an alamat
 situs web yang ingin Anda ramban
ramban halaman-halaman web.

gatur yang berikut ini: 

g ada akan ditampilkan. Anda dapat
pun untuk mengaktifkannya. 

ge
etapkan URL home page. 

gan
milih account jaringan dari daftar
 yang tersedia. 
WAP

14 � WAP

Telepon Anda dilengkapi browser WAP. Anda dapat
meramban isi WAP di internet melalui browser WAP. 
Sebelum bisa mulai menggunakan browser WAP,
Anda harus mengkonfigurasi pengaturan WAP. 

Catatan: Philips tidak berkewajiban untuk
memberikan pemberitahuan sebelumnya maupun
menanggung konsekuensi atas kegagalan yang muncul
dari perubahan dalam konfigurasi WAP yang dibuat
oleh operator jaringan Anda, atau perubahan dalam
alamat Wap atau isi materi yang dibuat oleh
penyedia isi internet. Silakan tanya kepada operator
jaringan Anda dan penyedia isi internet Anda
mengenai informasi yang paling baru.

Home page (Klub Philips)
Pilih menu ini untuk langsung masuk ke home page.
Anda dapat menetapkan alamat halaman home di
bawah Pengaturan.

Bookmark
Anda dapat men
langsung ke UR

Lanjutkan
Anda dapat ma
sudah Anda ram

Memasukk
Masuk ke URL
dan mulailah me

Pengaturan
Anda dapat men

Pilih profil
Daftar profil yan
ketuk profil apa 

Edit homepa
Anda dapat men

Koneksi
Account jarin
Anda dapat me
account jaringan



WAP

Alamat proxy Kotak Masuk Push
k pesan Push yang sudah Anda
urasi pengaturan Push dan
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Anda dapat memasukkan alamat proxy.
Tipe koneksi
Anda dapat menetapkan tipe koneksi jaringan. 
Port proxy
Anda dapat memasukkan port proxy. 

Opsi browser
Tunjukkan gambar                      
Jika halaman web yang sedang Anda ramban berisi
gambar-gambar, Anda dapat memilih untuk
menunjukkan atau menyembunyikan gambar dengan
menggunakan menu ini. 
Aktifkan refresh                                            
Anda dapat memilih untuk mengaktifkan atau
menonaktifkan refresh. 
Ubah nama profil
Anda dapat mengubah nama profil yang dipilih.
Nama profil tidak boleh lebih panjang dari 40 huruf. 

Cache
Modus cache                                                     
Pilih untuk mengaktifkan atau menonaktifkan cache.
Hapus cache                                                     
Anda dapat menghapus cache. 

Cookie
Anda dapat mengaktifkan atau menghapus Cookies.  

Anda dapat mengece
terima, mengkonfig
menghapus pesan.
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15.  STK

Struktur dan nama menu yang tersedia, tergantung
pada kartu SIM Anda yang sudah dikonfigurasikan
oleh penyedia jaringan Anda. Layanan akan beragam
menurut penyedia STK yang berbeda-beda (beberapa
kartu SIM tidak memiliki fitur STK) dan Anda tidak
dapat memodifikasinya. 

Dengan STK (SIM Tool Kit), kartu SIM cerdas dapat
menjalankan aplikasinya sendiri. 
Kartu STK dapat menerima dan mengirim pesan
GSM dan berfungsi sebagai antarmuka antara kartu
SIM dan pesan. Selain itu, kartu SIM dapat
menjalankan aplikasinya sendiri. Semua fitur ini
biasanya ditampilkan pada telepon yang dapat
diaktifkan melalui perangkat lunak. Fitur-fitur
tersebut disajikan dalam bentuk menu teks yang
mudah digunakan untuk menggantikan metode
mekanis "Sambung-Dengar-Jawab”, sehingga Anda
dapat mencari informasi atau melakukan
pengoperasian dengan mengunakan tekanan tombol
yang mudah. 
STK menyediakan platform pengembangan yang
sederhana dan praktis untuk layanan kartu SIM yang
memiliki nilai tambah. Telepon yang mendukung
STK akan memiliki menu STK tambahan. Isi menu

ditentukan oleh kartu SIM dan Anda tidak dapat
memodifikasinya. Sesuai jenis STK, isi menu
mungkin tidak tetap dan bisa dimodifikasi oleh
operator jaringan. 
Telepon Anda mendukung layanan nilai-tambah
STK dan jenis layanan yang tersedia, bergantung pada
operator jaringan Anda. Contohnya, Beijing
Telecoms, yang pada saat ini mendukung layanan,
antara lain: 
• Mobile chat
• Layanan lokasi
• Layanan hiburan
• Asisten pribadi
• Email



Roaming - Ditampilkan apabila telepon
aftar ke jaringan lain, bukan

nduk Anda. Kalau terdaftar ke
induk, roaming tidak akan
an. 
PRS - menunjukkan, bahwa
GPRS tersedia dan sedang
. Kalau tidak tersedia, status
akan ditampilkan (fitur ini

g pada jaringan).
2 ikon, masing-masing

kan, bahwa sekurangnya ada
S yang belum dibaca dan
MS sudah penuh. Jika ada
S yang belum dibaca dan

 yang sama, memori sudah
aka hanya ikon MMS memori
g akan ditampilkan. 

2 ikon, masing-masing
kan, bahwa sekurangnya ada

S yang belum dibaca dan
MS sudah penuh. Jika ada

S yang belum dibaca dan pada
 sama, memori sudah penuh,
ya ikon SMS memori penuh
 ditampilkan. 
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Ikon & Simbol
Tampilan Layar
Ini adalah telepon candy bar dengan satu layar LCD.
Menampilkan layar tampilan TFT 176 (lebar) x 220
(tinggi) dpi, 262K warna.
Masing-masing karakter pada layar tampilan
merupakan grafik penuh yang melambangkan blok
dan ketergantungan ukuran font.
Ikon dan simbol berikut hanya muncul dalam modus
siaga untuk menunjukkan status telepon yang
sekarang aktif, seperti tingkat baterai, sinyal jaringan,
dsb.

Baterai - Menunjukkan tingkat baterai.
Sewaktu pengisian, akan ditampilkan
ikon yang bergulir.
Jaringan - Ikon jaringan terdiri atas 2
bagian. Bagian sebelah kiri
menunjukkan, apakah telepon sudah
terdaftar ke jaringan atau belum, dan
bagian sebelah kanan menunjukkan
kekuatan sinyal dalam 5 tingkat (dari
tidak ada sinyal hingga yang terkuat).

Anda terd
jaringan i
jaringan 
ditampilk
Status G
jaringan 
digunakan
ini tidak 
bergantun
MMS - 
menunjuk
satu MM
memori M
pesan MM
pada saat
penuh, m
penuh yan
SMS - 
menunjuk
satu SM
memori S
pesan SM
saat yang
maka han
yang akan
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Pesan Suara - Menunjukkan ada pesan
suara baru.

Jam alarm - Menandakan bahwa jam
alarm diaktifkan. 

Getaran - Menandakan, bahwa telepon
akan bergetar apabila ada panggilan
masuk. 
Penerusan pgln - Menandakan bahwa
fungsi penerusan panggilan diaktifkan. 
Sunyi - Menandakan bahwa modus
sunyi diaktifkan.

Daf. hitam - Menandakan bahwa fitur
Daftar hitam sudah diaktifkan.

Daf. putih - Menandakan bahwa fitur
Daftar putih sudah diaktifkan. 



Telepon genggam selular Anda adalah tanggung jawab
ghindari kecelakaan pada diri
u telepon itu sendiri, baca dan
 keselamatan dan beritahu siapa

m telepon Anda. Selanjutnya,
nggunaan telepon Anda yang
gan:
pon Anda di tempat yang aman
ri jangkauan anak kecil.
enuliskan kode PIN Anda.
ihafalkan. 
 keluarkan baterainya jika Anda
akan telepon untuk waktu yang

anan untuk menganti kode PIN
eli telepon dan aktifkan opsi
n.
epon Anda memenuhi semua
 peraturan yang berlaku. Namun,
a dapat menyebabkan gangguan

tan elektronik yang lain. Secara
us mengikuti semua rekomendasi
at apabila menggunakan telepon

h atau saat bepergian. Peraturan
pon selular dalam kendaraan dan
snya sangat ketat.
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Pencegahan
Gelombang radio

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

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

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

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

• Telepon Anda mematuhi semua standar
keselamatan yang terkait.

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

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

Anda. Untuk men
Anda, orang lain ata
ikuti semua petunjuk
saja yang meminja
untuk mencegah pe
tidak diberi kewenan

Simpan tele
dan jauh da
Jangan m
Sebaiknya d

Matikan telepon dan
tidak akan menggun
lama.
Gunakan menu Keam
Anda setelah memb
pembatasan panggila

Desain tel
hukum dan
telepon And
pada perala

konsekuen, Anda har
dan peraturan setemp
selular, baik di ruma
atas penggunaan tele
pesawat udara khusu
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erah atmosfir berpotensi meledak
ya, pompa bensin dan juga daerah
engandung butiran debu, seperti

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

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

antung
enakan alat pacu jantung:
jaga jarak telepon lebih dari 15 cm
cu apabila telepon dihidupkan, demi
ri gangguan potensial.
mbawa telepon dalam saku dekat
Sejak lama kekhawatiran masyarakat berfokus pada
kemungkinan adanya gangguan kesehatan bagi para
pemakai telepon selular. Riset baru mengenai
teknologi gelombang radio, antara lain teknologi
GSM, telah ditinjau ulang dan standar keselamatan
telah disusun untuk memastikan perlindungan
terhadap paparan pada energi gelombang radio.
Telepon selular Anda mematuhi semua standar
keselamatan dan Radio Equipment and
Telecommunications Terminal Equipment Directive
(Panduan Perlengkapan Radio dan Perlengkapan
Terminal Telekomunikasi) 1999/5/EC.

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

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

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

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

Di da
(misaln
yang m
serbuk

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

Tanyak
apakah
diguna
akan te

Alat pacu j
Jika Anda meng
• Selalu men

dari alat pa
menghinda

• Jangan me
dada.



• Gunakan telinga yang berlawanan arah dengan alat • Jangan merendam telepon dalam cairan apa pun;
da lembab, matikan, keluarkan
kan mengering selama 24 jam
an kembali.
ihkan telepon, seka dengan kain

 dilakukan atau diterima,
nergi baterai dalam jumlah yang
elepon ini mengkonsumsi energi
dalam kondisi layar siaga apabila
empat yang sama. Apabila berada
yar siaga dan ketika Anda sedang
n mengkonsumsi energi untuk
formasi lokasi yang terbaru ke
tur cahaya latar untuk jangka
h pendek maupun menghindari
am menu yang tidak perlu, juga
 menghemat energi baterai untuk
pon dan kinerja siaga yang lebih

g ditampilkan pada 

ayakan oleh baterai isi ulang.
 pengisi baterai yang sudah
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pacu untuk meminimalkan gangguan potensial.
• Matikan telepon jika Anda menduga terjadi

gangguan.

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

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

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

• Jangan memaparkan telepon Anda ke suhu yang
ekstrim.

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

jika telepon An
baterai dan biar
sebelum digunak

• Untuk members
yang lembut.

• Panggilan yang
mengkonsumsi e
sama. Namun, t
yang berkurang 
tetap berada di t
dalam kondisi la
bergerak, telepo
mentransmisi in
jaringan. Menga
waktu yang lebi
penavigasian dal
akan membantu
penggunaan tele
lama.

Informasi yan
baterai
Telepon Anda diberd
• Hanya gunakan

ditentukan.



73

turan lokal di negara tempat Anda
i dan menggunakan telepon GSM

ngin menggunakan telepon di dalam
pasanglah piranti mobil bebas-

ng didesain untuk maksud itu,
Anda memberikan konsentrasi
.
wa telepon dan piranti mobil Anda

halangi kantung udara atau piranti
 lainnya yang dipasang di dalam mobil

egara melarang penggunaan sistem
mengoperasikan lampu atau klakson
ntuk menandakan adanya panggilan
lan umum. Periksa peraturan lokal.

orm
nas atau setelah lama terpaparkan ke
ya, di balik jendela atau kaca depan),

lepon dapat meningkat, apalagi bila
m. Dalam hal ini, lakukan dengan

apabila mengambil telepon Anda dan
 penggunaannya pada lingkungan
C.
• Jangan dibakar.
• Jangan membengkokkan atau membuka baterai.
• Jangan membiarkan benda logam (seperti kunci

dalam saku baju Anda) memendek-hubungkan
kontak baterai.

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

Gunakan hanya Aksesori Asli Philips, karena
jika menggunakan aksesori lain dapat
merusak telepon dan membatalkan semua
jaminan Philips Anda.

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

Ponsel dan mobil Anda
Berbicara telepon sambil mengemudi akan
menurunkan konsentrasi Anda, yang bisa
membahayakan. Patuhilah panduan berikut
ini:

• Curahkan perhatian Anda sepenuhnya pada
pengemudian. Menepi dan parkir mobil Anda
sebelum menggunakan telepon.

• Patuhi pera
mengemud
Anda.

• Jika Anda i
kendaraan, 
pegang ya
pastikan 
sepenuhnya

• Pastikan bah
tidak meng
pengamanan
Anda.

• Sejumlah n
alarm yang 
kendaraan u
masuk, di ja

EN 60950 N
Dalam cuaca pa
matahari (misaln
suhu bingkai te
ada lapisan loga
sangat hati-hati 
juga hindarkan
suhu di atas 40°



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

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

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

Bahan kemasan berlabel dapat didaur
ulang.

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

Bahan plastik dapat didaur ulang (juga
menandai jenis plastiknya).
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a tidak kembali ke layar 

a tombol  atau matikan telepon,
artu SIM dan baterai telah dipasang

an hidupkan lagi.

an tidak ditampilkan
gan hilang. Mungkin Anda berada
 radio (dalam terowongan atau di
tinggi) atau berada di luar area

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

ntuan/informasi.

ereaksi (atau reaksinya 
bila tombol ditekan
ebih lamban pada suhu yang sangat
i normal dan tidak mempengaruhi
lepon. Bawalah ke tempat yang lebih
 lagi. 
ain, silakan menghubungi supplier
Menyelesaikan masalah
PC tool tidak dapat dikoneksi dengan 
berjaya
Jika PC tool gagal dikoneksi, harap periksa apakah
Penyimpanan massa hanya fitur dalam menu
Pengaturan telepon telah diaktifkan. Jika fitur ini
telah diaktifkan, harap nonaktifkannya dan matikan
telepon. Kemudian, hidupkan lagi telepon untuk
koneksi ulangan.

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

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

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

Telepon And
siaga
Tekan agak lam
periksa apakah k
dengan benar, d

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

Layar tidak b
lamban) apa
Layar bereaksi l
rendah. Hal in
pengoperasian te
hangat dan coba
Dalam kasus l
telepon Anda.



Baterai Anda mungkin terlalu panas Anda merasa ada sejumlah panggilan 
ab

an panggilan Anda.

aterai telepon, ikon 
nunjukkan balok-balok 
 berkedip
alam lingkungan di mana suhu

dari 0°C (32°F) atau melebihi
alam kasus lain, silakan

er telepon Anda.

kan SIM gagal
M telah disisipkan di posisi yang
berlanjut, mungkin kartu SIM
i operator jaringan Anda.

 menggunakan fasilitas 
epon menampilkan 
N
merupakan ketergantungan

 fasilitas tertentu hanya tersedia,
tau kepelangganan Anda

Hubungi operator untuk
asi lebih lanjut mengenai hal ini.
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Anda mungkin menggunakan pengisi baterai yang
bukan ditujukan untuk telepon Anda. Pastikan Anda
selalu menggunakan aksesori asli Philips yang
disertakan dengan telepon Anda.

Telepon tidak menampilkan nomor 
telepon panggilan masuk
Fungsi ini merupakan ketergantungan kepelangganan
dan jaringan. Jika jaringan tidak mengirimkan nomor
penelepon, telepon akan menampilkan Pgln 1 atau
Ditahan sebagai gantinya. Hubungi operator untuk
mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal ini.

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

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

yang tidak terjaw
Periksa opsi pengalih

Ketika mengisi b
baterai tidak me
dan garis luarnya
Isilah baterai hanya d
tidak lebih rendah 
50°C (113°F). D
menghubungi suppli

Layar menampil
Cek apakah kartu SI
benar. Jika masalah 
Anda rusak. Hubung

Ketika mencoba
dalam menu, tel
TIDAK DIIZINKA
Sejumlah fasilitas 
jaringan. Karena itu,
jika jaringan a
mendukungnya. 
mendapatkan inform
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a tidak mengisi
da kosong sama sekali, mungkin
rapa menit untuk pra-isi (hingga 5
umlah kasus tertentu) sebelum ikon
pilkan pada layar.
Layar menampilkan SISIPKAN KARTU 
SIM ANDA
Cek apakah kartu SIM telah disisipkan di posisi yang
benar. Jika masalah ini tetap berlanjut, mungkin kartu
SIM Anda rusak. Hubungi operator jaringan Anda.

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

Telepon tidak berfungsi baik di dalam 
mobil Anda
Mobil mengandung banyak benda logam yang
menyerap gelombang elektromagnetik, yang dapat
mempengaruhi kinerja telepon. Ada piranti mobil
yang menyediakan antena eksternal dan
memungkinkan Anda untuk menggunakan telepon
tanpa pegangan.

Tanyakan kepada pihak setempat yang berwenang,
apakah Anda boleh menggunakan telepon sewaktu
mengemudi.

Telepon And
Jika baterai An
diperlukan bebe
menit dalam sej
pengisian ditam



Kabel Data
ungkan ponsel dan PC dengan
ncurkan perangkat lunak PC
d nada dering MIDI dan
ansfer foto dari telepon ke PC.
t menggunakan telepon sebagai

an kinerja telepon Philips dan
aminan, belilah selalu Aksesori
us dirancang untuk digunakan
. Belilah Aksesori Asli Philips

Philips. Philips Consumer
at dikenakan tanggung jawab
pun yang diakibatkan oleh

ang tidak sah.

 pemeliharaan

pon terkena debu dan kotoran
usak bagian-bagian yang bisa
onen elektroniknya. 
an atau menggunakan telepon
tinggi karena ini akan
masa pakai perlengkapan
k baterai, melengkungkan atau

onen plastik. 
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Aksesori Asli Philips
Aksesori Asli Philips memaksimalkan kinerja telepon
Philips Anda. Akesesori berikut ini adalah untuk
digunakan dengan ponsel Anda, yang mungkin
disertakan sebagai bagian dari isi kemasan telepon
Anda. Mungkin ada beberapa aksesori yang tidak
tersedia di sejumlah negara tertentu. 

Pengisi Baterai
Hubungkan pengisi baterai, lampu latar akan
diaktifkan dan telepon akan mengeluarkan nada
petanda. Telepon akan masuk ke modus pengisian
daya dan ikon baterai akan mulai bergulir. Sewaktu
pengisian daya, semua getaran akan dinonaktifkan. 
Baterai terisi penuh apabila ikon baterai berhenti
bergulir.
Sewaktu Anda mencabut pengisi baterai, lampu latar
akan diaktifkan dan telepon akan mengeluarkan nada
petanda. Telepon akan kembali ke modus normal
secara otomatis. 
Pengisian daya bisa dilakukan pada telepon yang
dihidupkan atau dimatikan. 

Anda dapat menghub
kabel data dan melu
untuk men-downloa
wallpaper atau mentr
Selain itu, Anda dapa
modem. 

Untuk memaksimalk
tidak membatalkan j
Asli Philips yang khus
dengan telepon Anda
dari dealer resmi 
Electronics tidak dap
atas kerusakan apa 
penggunaan aksesori y

Perawatan dan

1. Jangan sampai tele
karena akan mer
dilepas serta komp

2. Jangan memapark
dalam suhu 
memperpendek 
elektronik, merusa
melelehkan komp
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3. Jangan berupaya untuk memperbaiki sendiri
telepon atau baterai Anda. Serahkan perbaikan
telepon Anda kepada pusat perbaikan resmi
Philips. 

4. Pakailah selalu baterai dan pengisi baterai asli
Philips selamanya. 

5. Jangan sampai menjatuhkan, membenturkan atau
menggoyang-goyangkan telepon Anda.
Penggunaan telepon yang sembarangan akan
merusak papan sirkuit dan struktur jalinan di
bagian dalam. 

6. Simpanlah telepon dan aksesorinya, jauh dari
jangkauan anak kecil.

7. Jangan membersihkan telepon dengan produk
kimia atau cairan pembersih. Bersihkanlah
telepon Anda dengan kain kering yang bersih. 

8. Jagalah agar telepon Anda tetap kering. Air hujan,
embun dan cairan lainnya yang mengandung
mineral dapat menyebabkan karat pada sirkuit
elektronik. Jika telepon basah, segera keluarkan
baterainya. Jangan menggunakan telepon sampai
baterai betul-betul kering. 
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PEMBERITAHUAN: 
Petunjuk Penggunaan Kartu SD/MMC 

Philips menerapkan teknologi termaju dan standar kualitas dalam desain dan pembuatan produk untuk menjamin
agar pelanggan dapat melakukan sebanyak-banyaknya secara optimal. 
Oleh sebab itu, Philips telah menguji ponsel Philips Anda yang baru secara menyeluruh untuk menjamin
kompatibilitasnya dengan kartu Mini SD yang banyak tersedia di pasaran dan, bahwa ponsel ini memenuhi
spesifikasi dan standar yang berlaku. 
Namun demikian, kartu Mini SD sangat beragam dan diproduksi oleh banyak manufaktur, sehingga ada sejumlah
produk yang mungkin tidak memenuhi spesifikasi dan standar yang dapat diberlakukan. Secara konsekuen, ada
beberapa aplikasi dalam telepon Anda (seperti pemutaran Musik) mungkin tidak dapat beroperasi sebagaimana
mestinya karena penggunaan produk tersebut yang tidak memenuhi spesifikasi yang berlaku; dan hal ini di luar
kendali Philips.
Oleh sebab itu, seandainya Anda mengalami masalah yang berkaitan dengan penggunaan kartu Mini SD,
misalnya, kartu Mini SD itu tidak dapat terdeteksi sewaktu memutarkan file media atau ketika sedang meramban
album foto, harap mempertimbangkan rekomendasi berikut ini sebelum menentukan, bahwa kegagalan fungsi
tersebut disebabkan oleh telepon: 
• Pastikan, bahwa kartu Mini SD Anda memenuhi spesifikasi dan standar industri yang berlaku. 
• Periksa, apakah kartu Mini SD Anda sudah disisipkan dengan benar ke dalam slot kartu? Kembalikan

telepon ke modus siaga dan matikan. Keluarkan kartu Mini SD dan sisipkan kembali ke dalam slot kartu.
Hidupkan telepon dan periksa, apakah sekarang sudah bekerja dengan normal. 

• Harap diperhatikan, bahwa kartu Mini SD yang akan digunakan dengan Philips S900 harus diformat
dengan menggunakan FAT 16. Oleh sebab itu, kami anjurkan agar Anda menggunakan kartu Mini SD yang
memiliki fortam FAT-16. Jika kartu Mini SD Anda dalam format lain, Anda harus memformat ulang dengan
menggunakan FAT-16 melalui PC. 

Mengikuti panduan di atas akan membantu Anda menikmati Philips ponsel yang baru dengan sepenuhnya.
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Pernyataan 
Merek Dagang

JAVA adalah merek dagang
Sun Microsystems, Inc.

T9® adalah merek dagang
Tegic Communications Inc.Tegic Euro. Pat. 

App. 0842463
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Informasi SAR - Internasional (ICNIRP)
PONSEL INI MEMENUHI REKOMENDASI INTERNASIONAL TENTANG PEMAPARAN 

TERHADAP GELOMBANG RADIO
Ponsel Anda merupakan pemancar dan penerima gelombang radio. Alat ini dirancang dan dibuat agar tidak
melebihi batas paparan terhadap frekuensi radio (RF) yang ditentukan oleh standar internasional. Rekomendasi
ini telah diterapkan oleh International Commission mengenai Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) yang
memprakirakan marjin keselamatan substansial untuk menjamin perlindungan terhadap semua orang, tanpa
memandang usia dan kesehatannya.
Rekomendasi pemaparan untuk ponsel, menggunakan unit ukuran yang dikenal sebagai Specific Absorption Rate
(SAR). Batas SAR yang direkomendasikan oleh ICNIRP untuk ponsel yang digunakan oleh masyarakat umum
yaitu 2,0 W/ kg dalam 10g jaringan di kepala.
Pengujian untuk SAR sudah dilaksanakan dengan menerapkan posisi pengoperasian yang direkomendasikan saat
telepon mentransmisi pada tingkat daya tertinggi yang telah disahkan dalam semua jalur frekuensi yang diizinkan.
Walaupun SAR ditentukan pada tingkat daya tertinggi yang diizinkan, tingkat SAR ponsel yang sesungguhnya
pada saat dioperasikan bisa berada jauh di bawah nilai maksimum SAR. Hal ini disebabkan karena telepon
dirancang untuk bekerja pada beberapa tingkat daya agar hanya menggunakan daya yang diperlukan untuk
menjangkau jaringan. Secara umum, semakin Anda dekat dengan pangkalan jaringan, semakin rendah keluaran
daya telepon.
Meskipun terdapat perbedaan antara tingkat SAR dari beragam telepon dan posisi, semuanya memenuhi standar
perlindungan internasional untuk pemaparan terhadap gelombang radio. 
Nilai SAR tertinggi untuk CTS900 ini sewaktu diuji untuk memastikan kesesuaian standar, adalah 0,541 W/kg.
Meskipun terdapat perbedaan tingkat SAR di antara beragam telepon dan posisi, semuanya memenuhi pedoman
internasional untuk pemaparan RF. 
Untuk membatasi pemaparan gelombang radio, dianjurkan untuk mengurangi durasi panggilan ponsel atau
gunakanlah headset.  Yang dimaksudkan dengan pencegahan ini yaitu menjauhkan ponsel dari kepala dan tubuh.
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sa berlakunya jaminan terbatas, Philips
akilan layanan resmi, yang ditun

 akan memperbaiki atau mengganti secara
 untuk suku-cadang, tenaga kerja,
g cacat-materi dengan suku-cadang atau
aru atau yang diperbaiki, dan
ikan Produk yang sudah diperbaiki atau
ada Konsumen dalam kondisi layak-kerja.
n menahan suku-cadang, module atau
ng cacat/rusak.

g sudah diperbaiki atau diganti akan
leh jaminan terbatas ini selama masa
g masih tersisa atau sembilan puluh (90)
nggal perbaikan atau penggantian, mana
ebih lama. Perbaikan atau penggantian
s pilihan Philips merupakan ganti-rugi
ekslusif. 

idak Tercakup Oleh Jaminan Terbatas ini?
batas ini tidak mencakup:

uk yang telah disalah-gunakan,
akaan, pengiriman atau kerusakan fisik
ya, pemasangan yang tidak benar,
operasian atau penanganan yang
rmal, kelalaian, banjir, kebakaran,
sukkan air atau cairan lain; atau
uk yang rusak karena diperbaiki, diubah
dimodifikasi oleh orang yang tidak diberi
Jaminan Terbatas
1. Apa yang tercakup dalam Jaminan Terbatas ini?

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

2. Berapa lama masa berlaku Jaminan Terbatas ini?

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

3. Apa yang akan dilakukan Philips jika Terdapat Cacat
Materi dalam Bahan, Desain dan Pengerjaan Produk
Selama Masa Berlakunya Jaminan Terbatas?

Selama ma
atau perw
pilihannya,
cuma-cuma
Produk yan
Produk b
mengembal
diganti kep
Philips aka
peralatan ya

Produk yan
tercakup o
berlaku yan
hari dari ta
saja yang l
Produk ata
Anda yang 

4. Apa yang T
Jaminan ter

a) Prod
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lainn
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abno
kema

b) Prod
atau 



kewenangan oleh Philips; atau pusat layanan resmi yang terdekat.
 harus dikeluarkan dari Produk

iserahkan ke Philips. Philips tidak
ng jawab atas risiko kerusakan atau
 kartu SIM atau data yang ada di

akan Produk tidak tercakup oleh
erbatas ini, atau jaminan terbatas ini
aku, batal atau tidak sah, karena
persyaratan dan kondisi yang
an, Konsumen akan dikenakan
aikan atau penggantian dari Produk
rta biaya lainnya yang terkait dalam
 atau penggantian Produk.

 – Anda diminta mengembalikan
ersama bukti pembelian sah yang
kan pembelian tersebut, tanggal
, model Produk serta nomor seri
ng terterta dengan jelas.

minan ini merupakan Keseluruhan

JELASAN JAMINAN SEPERTI
A DI ATAS DAN SEMUA HAL
YATAKAN SECARA TAK
LEH HUKUM, YANG TIDAK
HKAN ATAU DIMODIFIKASI

ANJIAN, PHILIPS TIDAK
 JAMINAN LAIN, BAIK YANG
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c) Produk memiliki masalah penerimaan atau
pengoperasian yang disebabkan oleh kondisi
sinyal, keandalan jaringan atau sistem kabel
atau antena; atau

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

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

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

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

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

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

Philips. Anda dapat menghubungi kantor
Philips setempat untuk menanyakan lokasi

b) Kartu SIM
sebelum d
bertanggu
kehilangan
dalamnya.

c) Jika kerus
Jaminan t
tidak berl
adanya 
dicantumk
biaya perb
tersebut se
perbaikan

d) PENTING
Produk b
menunjuk
pembelian
Produk ya

6. Batasan Lain: Ja
Perjanjian.
KECUALI PEN
YANG TERTER
YANG DIN
LANGSUNG O
DAPAT DIPISA
OLEH PERJ
MEMBERIKAN
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AAN, KEHILANGAN ATAS WAKTU,
NGGUAN, KERUGIAN KOMERSIAL,

AN ATAS LABA, KEHILANGAN
 BISNIS, BIAYA PENGGANTI ATAS

ATAU LAYANAN, INVESTASI,
AN ATAS JASA BAIK ATAU
, ATAU KEHILANGAN DATA DAN
UNTUTAN OLEH PIHAK KETIGA)

KIBATKAN DARI PEMBELIAN ATAU
AAN PRODUK TERSEBUT.

SAN INI BERLAKU SEKALIPUN
MAMPU MEMENUHI TUJUAN
ARI GANTI-RUGI MANA PUN.
erbatas merupakan perjanjian yang
 dan ekslusif antara Konsumen dan
bungan dengan Produk selular tersebut,

gungguli semua perjanjian terdahulu
ua pihak, baik lisan atau tertulis, dan
unikasi antara kedua pihak mengenai
 berkaitan dengan jaminan terbatas ini.
 itu, para pembawa, pengecer, agen,
awan, atau pegawai Philips tidak diberi
untuk mengubah jaminan terbatas ini
nya Anda tidak mengandalkan pada
tersebut. 
rbatas ini tidak mempengaruhi hak

di bawah hukum nasional yang
n.
DINYATAKAN SECARA LANGSUNG ATAU
TIDAK LANGSUNG (BAIK SECARA UNDANG-
UNDANG, DI BAWAH PENGOPERASIAN
HUKUM ATAU SEBALIKNYA) DAN SECARA
SPESIFIK MENOLAK JAMINAN KEPUASAN
APAPUN ATAS MUTU BARANG LAYAK-PASAR/
DIPERDAGANGKAN ATAU KESELARASANNYA
UNTUK MAKSUD TERTENTU.
PERTANGGUNG-JAWABAN PHILIPS YANG
MEYELURUH ATAS KERUSAKAN YANG
BERKAITAN DENGAN, ATAU YANG
DITIMBULKAN OLEH PEMBELIAN ATAU
PENGGUNAAN PRODUK, TERLEPAS DARI
JENIS ATAU SEBAB KERUSAKAN TERSEBUT
ATAU BENTUKNYA, ATAU KARAKTERISTIK
TUNTUTAN YANG DIAJUKAN (KONTRAK
ATAU KERUGIAN), TIDAK AKAN MELEBIHI
HARGA BELI ASAL YANG SUDAH DILUNASI
UNTUK PRODUK TERSEBUT.
WALAUPUN BEGITU, DALAM HAL APAPUN
JUGA, APAKAH PHILIPS TELAH DIBERITAHU
ATAU TIDAK MENGENAI KEMUNGKINAN
KERUSAKAN, PHILIPS TIDAK DIKENAKAN
TANGGUNG JAWAB, DALAM PENGERTIAN
SELUAS-LUASNYA YANG DIMUNGKINKAN
SECARA HUKUM, ATAS DENDA, KERUSAKAN
KHUSUS, INSIDENTAL, TIDAK LANGSUNG
ATAU KONSEKUENSIAL, (TERMASUK TAPI
TIDAK TERBATAS PADA KEHILANGAN ATAS
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Deklarasi kepatuhan
Kami,
Philips Electronics Hong Kong Ltd     
Business Group Mobile Phone
5/F, Philips Electronics Building 
5 Science Park Avenue
Shatin New Territories 
Hong Kong

menyatakan, sebagaimana tanggung jawab sepenuhnya,
bahwa produk 

CTS900
Cellular Mobile Radio GSM 900/GSM 1800/1900
dengan fungsi Bluetooth
TAC: 359507

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

ETSI EN 301 511 V9.0.2
ETSI EN 300 328 V1.6.1
ETSI EN 301 489-1 V1.6.1
ETSI EN 301 489-7 V1.3.1
ETSI EN 301 489-17 V1.2.1
IEC 60950-1:2001
EN 50360-2001
EN 50361-2001
IEC 62209-1

Dengan ini kami menyatakan, bahwa semua
rangkaian pengujian penting atas radio, telah
dilaksanakan dan bahwa produk yang namanya
disebutkan di atas, mematuhi semua persyaratan
penting dari Directive 1999/5/EC.
Prosedur pengkajian tentang kesesuaian sebagaimana
dirujuk dalam Artikel 10 dan rincian dalam Annex V
of Directive 1999/5/EC telah dipatuhi sebagaimana
terkait ke artikel 3.1 dan 3.2 dengan melibatkan
Badan Urusan Pemberitahuan berikut ini: BABT,
Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-
Thames, Surrey KT12 4RQ, UK
Tanda pengenal: 0168

Dokumentasi teknis terkait perangkat di atas akan
disimpan di:

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

Mei 26, 2006
Manajer Kualiti
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