
s kesalahan, penghilangan
 apapun yang tertera dalam
 ini dan produk yang
t ini dimaksudkan untuk
n GSM/GPRS.

ekan agak lama lalu lepaskan
.

asukkan kode PIN Anda
engan menggunakan bantalan
ombol dan tekan , untuk
onfirmasi.

ekan agak lama *.

asukkan nomor telepon
engan menggunakan bantalan
ombol dan tekan (.

ekan ).
Kenali Telepon Anda

Philips terus-menerus berupaya memperbaiki
produknya. Oleh sebab itu, Philips berhak
memperbaiki panduan pengguna atau
menariknya dari peredaran sewaktu-waktu
tanpa pemberitahuan sebelumnya. Philips
menyediakan panduan pengguna ini �apa
adanya� dan, terkecuali bila ditentukan oleh
hukum yang berlaku, Philips tidak dikenakan

tanggung jawab ata
atau penyimpangan
panduan pengguna
diuraikan. Perangka
terhubung ke jaringa

Cara�
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alfanumerik
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 262K colour
TFT LCD

Mengakhiri dan
tombol on/off
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an Sewaktu telepon berada di
mode siaga, tekan , >
Pengaturan > Suara > Volume
dering untuk menyesuaikan
volume dering panggilan
masuk.

Tekan ( dalam mode siaga.

Tekan + dalam modes siaga.

Tekan - dalam mode siaga.

Tekan < dalam mode siaga.

Tekan > atau L dalam mode
siaga.

a
Tekan , dalam mode siaga.

Tekan R dalam mode siaga.
Menjawab 
panggilan

Apabila telepon berdering,
tekan (.

Mengaktifkan/
menonaktifkan 
mode handsfree

Dalam modus siaga, masukkan
nomor telepon dengan
menggunakan tombol atau
pilih kontak dalam buku
telepon.
Sewaktu panggilan berlangsung,
tekan R untuk mengaktifkan
mode handsfree.
Bila ada panggilan masuk,
Tekan L Opsi, kemudian pilih
Terima dgn handsfree lalu
tekan ,.

Redam 
panggilan

Apabila telepon berdering,
tekan R.

Menolak 
panggilan

Apabila telepon berdering,
tekan ).

Menyesuaikan 
volume 
percakapan

Tekan tombol samping
volume untuk menyesuaikan
volume selama panggilan
berlangsung.

Menyesuaik
volume 
pendering

Mengakses 
semua 
daftar 
panggilan

Mengakses 
Pintasan

Mengakses 
Kontak

Mengakses 
Buat Pesan

Mengakses 
File saya

Mengakses 
Menu Utam

Mengakses 
Kalender



Sewaktu panggilan berlangsung, tekan sekilas tombol
merekam atau menghentikan

agak lama untuk menutup telepon. 
ilan masuk, tekan tombol headset
panggilan; tekan agak lama untuk
. 

kses berbagai fitur telepon Xenium
 dari menu utama. Tabel berikut ini
truktur menu utama, yang
n dan nomor halaman untuk
n Anda peroleh mengenai berbagai

Browser Pemutar media

halaman 25 halaman 28

Pesan File saya

halaman 38 halaman 52
2

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

Pengoperasian headset
Pengoperasian berikut ini berlaku untuk headset
dengan hanya satu tombol. 
Apabila Anda memasukkan nomor telepon dalam
mode siaga, dengan menekan sekilas tombol
headset, akan menyambung nomor tersebut. Untuk
menghentikan penyambungan, tekan agak lama
tombol headset. 

headset untuk 
perekaman; tekan 
Apabila ada pangg
untuk menjawab 
menolak panggilan

Menu Utama
Anda dapat menga
X500 yang berbeda
menyimpulkan s
dilambangkan iko
informasi yang ingi
fungsi menu.

Kembali ke 
menu 
sebelumnya

Tekan R Kembali sewaktu
menelusuri menu atau berada
dalam mode edit.

Segera kembali 
ke siaga ketika 
meramban 
(browsing) 
menu

Tekan sekilas ).

Hiburan

halaman 24

Kamera

halaman 33
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 SIM
 mempunyai kartu SIM, item menu
pat berfungsi tanpa SIM akan
tidak dapat diakses.

aru
iwa dapat mengubah layar siaga
n tak terjawab, SMS baru, MMS
mana ada peristiwa baru, telepon
rkan bunyi tanda yang dapat
ali untuk penerimaan pesan siaran
dapat menekan , Lihat untuk

ftar panggilan tak terjawab, masuk
tau MMS yang belum dibaca, dsb.
li untuk keluar dari layar peristiwa

nda hanya dapat menghapus
u dari layar siaga dengan
mbali.
Tekan , dalam mode siaga untuk mengakses menu
utama lalu tekan +, -, < atau > untuk menavigasi melalui
ikon dan daftar, atau tekan tombol 0 - 9 , dan *
atau tombol # untuk mengakses opsi dan fungsi
secara langsung. Anda juga dapat menekan L untuk
mengatur gaya penelusuran sebagai Daftar atau Grid.
Sewaktu menavigasi melintasi daftar, bar gulir di kanan
layar akan menunjukkan posisi Anda sekarang di dalam
daftar. Tekan , Pilih untuk mengakses opsi yang sesuai
dari item yang dipilih dalam daftar. Tekan R Kembali
untuk kembali ke menu sebelumnya. 

Menu tanpa
Jika Anda belum
yang tidak da
dipudarkan dan 

Peristiwa b
Beberapa perist
(seperti panggila
baru, dsb.). Bila
akan mengelua
terdengar (kecu
selular). Anda 
menampilkan da
ke daftar SMS a
Tekan R Kemba
baru. 

Setiap saat, A
peristiwa bar
menekan R Ke

Bisnis Kontak Profil

halaman 57 halaman 63 halaman 67

Konektivitas Panggilan Pengaturan

halaman 70 halaman 73 halaman 77
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 baterai
i atas baterai lalu angkat ke atas

ilangan semua pengaturan
udah Anda buat jika Anda
aterai sewaktu telepon masih
Persiapan Awal

1. Persiapan Awal

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

Sebelum menggunakan telepon, Anda harus
menyisipkan kartu SIM yang sah, yang disediakan oleh
operator GSM Anda atau pengecer yang menjualnya.
Kartu SIM berisi informasi kepelangganan Anda,
nomor ponsel Anda, dan ada sedikit ruang memori
tempat Anda menyimpan berbagai nomor telepon
dan pesan (untuk informasi selengkapnya, lihat
�Kontak� halaman 63). 
Anda juga dapat menyisipkan kartu memori. Kartu
memori ini menyediakan kemampuan memori yang
diperluas sehingga Anda dapat menyimpan tambahan
file musik, foto dan video secara terpisah dari
memori yang terpasang di dalam telepon.

Menyisipkan kartu SIM

Lepaskan penutup belakang
Untuk menyisipkan kartu SIM, Anda harus
melepaskan dulu penutup belakang. Tekan penutup
belakang dengan ibu jari Anda dan sorong ke bawah.
Kemudian, gunakan tangan Anda yang satunya lagi
untuk mengangkat penutup belakang seperti
diperlihatkan di bawah ini.

Mengeluarkan
Taruh jari Anda d
dari slotnya.

Anda bisa keh
pribadi yang s
mengeluarkan b
hidup.



Persiapan Awal

Menyisipkan kartu SIM

ali penutup belakang
penutup baterai dengan

alam slotnya, sampai berhenti.

an baterai, lakukan dengan
k sampai merusak konektor
IM.
8

Pastikan sudut kartu SIM yang terpotong
menghadap ke arah yang benar (sudut yang
terpotong di kiri atas) dan kontak logam
menghadap ke bawah. Geser kartu SIM ke dalam
slot kartu sampai berhenti. Apabila mengeluarkan
kartu SIM untuk pertama kali, pastikan Anda
menghaluskan bagian pinggirnya karena dapat
menyulitkan sewaktu kartu disorong masuk.

Mengganti baterai
Bagian kontak logam harus menghadap ke bawah,
lalu tekan baterai ke dalam slotnya sampai mengunci
di tempatnya.

Memasang kemb
Tutup kembali 
menyorongnya ke d

Apabila menyisipk
hati-hati agar tida
logam slot kartu S
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an penutup baterai dipasang
pat mengisi baterai telepon.
r seperti ditunjukkan di bawah.
n ujung satunya lagi ke dalam
C (Arus bolak-balik).
enunjukkan status pengisian.
, indikatornya bergulir; dan
ng sekitar 4 jam hingga baterai
semua bilah berhenti bergulir,
dah terisi penuh. Anda dapat
aterai.
ringan dan kondisi penggunaan,
aktu siaga, masing-masing dapat
 jam* dan 1440 jam (2 bulan)*.
Persiapan Awal

Menghidupkan telepon
Untuk menghidupkan telepon, tekan agak lama tombol
). Masukkan kode PIN jika diminta (yaitu, kode
rahasia kartu SIM Anda, terdiri dari 4 hingga 8 digit).
Kode ini sudah dikonfigurasikan sebelumnya dan
disampaikan kepada Anda oleh operator jaringan atau
pengecer. Untuk informasi selengkapnya mengenai
kode PIN, lihat �Keamanan� halaman 78.

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

Mengisi baterai
Telepon Anda diberdayakan oleh baterai isi ulang.
Baterai baru terisi sebagian. Akan diperdengarkan
bunyi untuk memperingatkan Anda apabila baterai
mulai melemah. 

Kami anjurkan agar Anda tidak mengeluarkan
baterai apabila telepon sedang dihidupkan karena
Anda bisa kehilangan semua pengaturan pribadi
Anda. Jika Anda mengeluarkan baterai, memori
pengaturan tanggal dan waktu hanya akan ditahan
sebentar. Oleh sebab itu, Anda harus menyetel
ulang informasi setelah memasang lagi baterainya.

Setelah baterai d
kembali, Anda da
Colokkan konekto
Kemudian colokka
stopkontak listrik A
Simbol baterai m
Sewaktu pengisian
pengisian berlangsu
terisi penuh. Bila 
artinya baterai su
mencabut pengisi b
Tergantung pada ja
waktu bicara dan w
bertahan hingga 16



Persiapan Awal

2. Dengan hati-hati selipkan kartu ke dalam slot
 dan tekan ke bawah sampai
i dalam tempatnya.

kan kartu micro-SD, tekan
e dalam slot dan lepaskan.
ar keluar slot.

dukung micro-SD dengan
m hingga 2GB.

otkey
nfigurasi tombol numerik 2 -
an R untuk mengakses fitur
h tombol diatur, Anda tinggal
gka agak lama untuk mengakses
tan.
10

*Tergantung pada kondisi jaringan,
pengaturan pengguna, cara penggunaan, dsb.,
hasil aktualnya bisa berbeda-beda. 

Charger yang tetap terhubung ke ponsel
sewaktu baterai sudah terisi penuh, tidak akan
merusak baterai. Satu-satunya cara untuk
mematikan charger adalah mencabutnya dari
stopkontak listrik, karena itu, gunakanlah
stopkontak listrik yang mudah dijangkau. 

Jika Anda tidak menggunakan telepon selama
beberapa hari, kami anjurkan Anda
mengeluarkan baterainya.

Anda dapat menggunakan telepon sewaktu
sedang mengisi baterai. Apabila baterai kosong
sama sekali, ikon baterai hanya akan muncul
kembali beberapa menit kemudian setelah
pengisian berlangsung.

Menyisipkan Kartu micro-SD
1. Angkat penutup kartu micro-SD di samping kiri

telepon seperti diperlihatkan di bawah. Jika
dipegang dengan cara yang benar, kontak emas
kartu akan menghadap ke atas.

kartu micro-SD
kartu terkunci d

Untuk mengeluar
kartu ke bawah k
Kartu akan terlont

X500 dapat men
kapasitas maksimu

Pengaturan H
Anda dapat mengko
9, +, -, <, >, L d
favorit Anda. Setela
menekan tombol an
fitur yang bersangku
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 0, 1, # dan * masing-
 dikonfigurasi sebagai tombol
 memasukkan �+�, mengakses
uara, mengaktifkan profil Rapat
a kunci tombol, dan tidak dapat
Persiapan Awal

Sebagian besar hotkeys/tombol cepat sudah disetel
sebelumnya dan dikonfigurasi. Untuk memeriksa
pengaturan hotkey, tujukan ke Pengaturan > Umum >
Pintasan > Papan tombol. Untuk mengubah
pengaturan hotkey, tekan tombol angka yang ingin
Anda ubah lalu tekan , Ubah, kemudian pilih fitur
yang akan dikaitkan dengan tombol angka dari daftar
berikut ini:

Tombol angka
masing sudah
standar untuk
kotak pesan s
serta membuk
diubah.

� Alarm � Bluetooth

� Kalkulator � Kalender

� Lihat pgln � Kamera

� Kontak � Buat pesan

� Firewall � Mode penerbangan

� Game � Homepage

� Kotak masuk � Bahasa

� Menu � Pesan

� Rapat � Musik

� File saya � Profil

� Nada dering � Pintasan

� Tugas � Pengkonversi unit

� Sambung cepat � Perekam suara

� Seketaris OTG � Kosong



Memanggil

minta kode PUK dari operator Anda. Jika Anda
kode PUK sebanyak 10 kali
SIM Anda akan diblokir

k dapat digunakan lagi. Jika
ah operator jaringan Anda.

epon
a dapat menekan agak lama )
pon.

ggilan

kukan panggilan, hanya
an muncul di layar. 

or telepon.
 menyambung nomor; atau
ntuk masuk ke menu opsi,
mbung.

 panggilan 

berlangsung, Anda dapat
aktifkan/batal Handsfree atau
elakukan hal berikut ini:

 panggilan
12

2. Memanggil
Bab ini menjelaskan berbagai fitur dan opsi yang
berkaitan dengan cara melakukan panggilan dan
menerima panggilan.

Menghidupkan telepon
Tekan agak lama ) untuk menghidupkan telepon.
Anda dapat menyetel kode keamanan (kode PIN)
pada telepon Anda untuk melindunginya dari
penggunaan yang tidak berwenang. Apabila Anda
sudah menyetel kode keamanan, Anda akan
diperintahkan untuk memasukkan nomor PIN yang
sesuai ketika menghidupkan telepon. 
1. Memasukkan kode PIN. Jika Anda sudah

memasukkan angka yang keliru, tekan R Hapus
untuk menghapusnya.

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

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

Jika Anda salah memasukkan kode PIN
sebanyak 3  kali berturutan, kartu SIM Anda
diblokir. Untuk membukanya, Anda harus

salah memasukkan 
berturutan, kartu 
selamanya dan tida
ini terjadi, hubungil

Mematikan tel
Pada setiap saat, And
untuk mematikan tele

Melakukan pan

Anda dapat mela
apabila nama jaring

1. Memasukkan nom
2. Tekan ( untuk

tekan L Opsi u
kemudian pilih Sa

Pilihan sewaktu
berlangsung
Sewaktu panggilan 
menekan R untuk 
tekan L Opsi untuk m

- Tunda panggilan
- Redam/Bunyikan
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anggilan
lan berlangsung, tekan L Opsi dan
uk mengakses 3 opsi perekaman ;
duanya (standar), Rekam pihak lawan
i (berlaku untuk panggilan dua-pihak
ulti-pihak).
mengakhiri panggilan, perekaman
an disimpan secara otomatis dalam
bawah File saya > Suara.

as panjang rekaman; perekaman
erhenti apabila Anda menekan

tuk menghentikan rekaman, jika
cukup atau apabila panggilan

. 

i panggilan
 mengakhiri panggilan.

 panggilan internasional
lama 0 sampai "+" muncul di layar.
ode negara.
ode area (biasanya tanpa 0 di
ti oleh nomor telepon. 
tuk memanggil langsung.
Memanggil

- Rekam percakapan telepon (yang
menyertakan 3 sub-opsi: Rekam keduanya,
Rekam pihak lawan dan Rekam sendiri)

- Melakukan Pgln baru
- Mengakhiri panggilan aktif

Mute (meredam) atau unmute 
(membunyikan) panggilan
Sewaktu panggilan berlangsung, tekan LOpsi lalu
pilih Redam atau Bunyikan. Jika Anda memilih Redam,
mikrofon akan dinonaktifkan. 
Apabila Anda beralih dari satu panggilan ke
panggilan yang lain, redam suara akan dibatalkan. 

Menyesuaikan volume pengeras 
suara/sisi dengar
Sewaktu panggilan berlangsung, panggilan tunda
atau panggilan tunggu, Anda dapat menekan tombol
samping +/- untuk menambah atau mengurangi
volume (jika Anda tidak sedang menelusuri menu
opsi panggilan).
Apabila volume sudah disetel, volume panggilan
akan langsung berlaku dan pengaturan akan
diterapkan ke panggilan Anda selanjutnya. 

Merekam p
Sewaktu panggi
pilih Rekam unt
yaitu, Rekam ke
dan Rekam sendir
atau panggilan m
Setelah Anda 
akan berhenti d
format AMR di 

Tidak ada bat
hanya akan b
tombol R un
memori tidak 
sudah berakhir

Mengakhir
Tekan ) untuk

Melakukan
1. Tekan agak 
2. Masukkan k
3. Masukkan k

depan) diiku
4. Tekan ( un



Memanggil

Melakukan panggilan darurat Melakukan Panggilan Konferensi 
an jaringan)
dukung panggilan multi-pihak

yar akan menampilkan Pgln konf.
ulti-pihak sedang berlangsung.
 yang menunggu sewaktu Anda
panggilan aktif, Anda dapat
goperasian berikut untuk
gilan multi-pihak:
k menjawab panggilan kedua.
ama akan ditunda secara

dari menu panggilan. Kedua
digabungkan dan panggilan

sungkan. 
multi-pihak berlangsung, Anda
nggilan masuk yang baru atau
ota baru ke dalam panggilan
bungkan anggota baru (panggilan
dang berlangsung akan ditunda
etelah panggilan terjalin, pilih

 dari menu panggilan untuk
ta baru ke panggilan multi-pihak
ahkan hingga lima anggota).
an satu anggota dari panggilan,
lih Pisah pgln konf. sewaktu
14

Anda dapat melakukan panggilan darurat setiap saat,
meskipun ponsel belum terdaftar pada jaringan. 
1. Dalam mode siaga, masukkan nomor panggilan

darurat (nomor khusus di negara si pemanggil)
2. Tekan (.

Perhatikan bahwa panggilan darurat tidak
akan disimpan dalam catatan panggilan. 

3. Jika tidak ada kartu SIM, menekan R SOS juga
dapat menayangkan layar panggilan darurat.
Selanjutnya tekan ( atau tombol lunak OK
untuk langsung membuat panggilan darurat dan
animasi penyambungan panggilan akan
ditampilkan.

Melakukan panggilan kedua 
(Ketergantungan jaringan)
Anda dapat melakukan panggilan kedua dengan
menunda dulu panggilan yang aktif: 
1. Sewaktu melakukan panggilan dengan Pihak A,

Anda dapat memasukkan nomor Pihak B
dengan menggunakan bantalan tombol. 

2. Tekan ( untuk menyambungkan nomor Pihak
B. Pihak A akan secara otomatis ditunda. 

(Ketergantung
Telepon Anda men
hingga 5 anggota. La
sewaktu panggilan m
Apabila ada panggilan
sudah menangani 
meneruskan pen
melangsungkan pang
1. Tekan ( untu

Panggilan pert
otomatis. 

2. Pilih Pgln konf. 
panggilan akan 
konferensi dilang

Sewaktu panggilan 
dapat menjawab pa
menambahkan angg
dengan cara menyam
multi-pihak yang se
secara otomatis). S
Menjalin pgln konf.
menambahkan anggo
(Anda dapat menamb
Jika ingin memisahk
Anda dapat memi
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nggilan
 menolak panggilan.

panggilan kedua 
ungan jaringan) 
 mengaktifkan Pgln tunggu, Anda akan
t tanda apabila ada panggilan masuk
a dapat: 

untuk menjawab panggilan kedua.
ang aktif akan ditunda secara

ntuk menolak panggilan kedua dan
 panggilan aktif.
 satu panggilan aktif dan satu
unda, Anda dapat menekan , Tukar
si untuk melakukan pengoperasian

� Transfer 
panggilan 

� Handsfree

� Rekam � Akhiri semua 
panggilan

� Lihat kontak � Menu
Memanggil

panggilan multi-pihak sedang berlangsung. Untuk
memutuskan anggota dari panggilan, pilih Akhiri pgln.

Bertukar panggilan 
(Ketergantungan jaringan)
Apabila Anda sedang menangani satu panggilan aktif
dan satu panggilan ditunda, Anda dapat menekan ,
Tukar untuk bertukar di antara 2 panggilan. 

Telepon Handsfree
Sewaktu panggilan berlangsung, tekan R Handsfree.

Sambung IP (jika tersedia)
Anda dapat memilih Sambung IP. Apabila Anda
memilih opsi Sambung IP, ponsel akan otomatis
menambahkan nomor layanan khusus IP yang sudah
ditetapkan oleh Anda di depan nomor telepon
kemudian melakukan sambung IP. Anda juga dapat
menekan agak lama ( untuk mengaktifkan
sambung IP.

Menjawab panggilan
Tekan ( untuk menjawab panggilan.

Menolak pa
Tekan ) untuk

Menjawab 
(Ketergant
Jika Anda sudah
diberitahu lewa
yang kedua. And
1. Tekan ( 

Panggilan y
otomatis.

2. Tekan ) u
melanjutkan

3. Apabila ada
panggilan dit
atau L Op
berikut:

� Pgln Konf.

� Redam

� Akhiri pgln



Memanggil
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Jika Anda menekan tombol angka, editor
catatan akan terbuka di bawah mode
panggilan tunggu. 

Gambar Kontak
Dengan fitur ini Anda dapat mengaitkan nama
kontak dalam buku telepon ke foto yang diambil
dengan menggunakan fungsi kamera atau gambar
yang sudah Anda download melalui WAP atau kabel
data. Sewaktu panggilan berlangsung, jika kartu
nama pihak yang lain dikaitkan ke gambar, latar
belakang panggilan masuk akan menampilkan
gambarnya. Fitur ini dirujuk sebagai Gbr kontak.

Gbr kontak hanya tersedia pada memori
telepon. Ukuran foto tidak boleh lebih besar
dari 176 x 220 piksel.
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dit teks, Anda dapat menekan *
mode masukan; bar status pada
ampilkan mode masukan yang

 menandakan mode masukan
erhana;  menandakan mode
oresan aksara China Sederhana/
andakan mode masukan BoPoMo
al; menandakan mode masukan
ksara China Tradisional;『en』
de masukan T9 Inggris;『abc』
de masukan abjad bahasa Inggris;
kan mode masukan angka. Selain
menekan # untuk memasukkan

 ingat metode masukan terakhir
gunakan sebelum keluar dari layar
da mengakses lagi editor, maka
akan memilih metode masukan
rakhir. 

n teks dan angka
asukkan teks dalam editor dengan
asukan T9 Inggris, abjad Inggris,
 Aksara China Sederhana atau
China Tradisional. Selain itu, ada
kan yang bisa Anda gunakan untuk
Entri teks dan angka

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

*Sewaktu menge
untuk bertukar 
layar akan men
sekarang aktif.  
Pinyin China Sed
masukan tanda g
Tradisional; men
China Tradision
tanda goresan a
menandakan mo
menandakan mo
『123』 menanda
itu, Anda dapat 
tanda baca.
Editor teks akan
yang sudah Anda 
edit. Apabila An
secara otomatis 
yang digunakan te

Memasukka
Anda dapat mem
menggunakan: M
Pinyin, Goresan
Goresan Aksara 
dua metode masu

� T9 pinyin Memasukkan aksara China dengan
T9 Pinyin;

� T9 Stroke (Goresan): Memasukkan karakter
China dengan T9 wubi dan komponen
goresan; 

� T9 Traditional Chinese stroke: Memasukkan
karakter China Tradisional dengan Wubi atau
komponen goresan;

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

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

� 123: Memasukkan angka
Telepon ini mendukung metode masukan yang
berkaitan dengan T9 Simplified Chinese [China
Sederhana].



Entri teks dan angka

memasukkan angka dan tanda baca. Ikon yang Masukan T9® Inggris

tif T9® adalah mode edit cerdas
yertakan kamus lengkap. Dengan
 cepat memasukkan teks. Anda
kan satu kali tombol yang
 setiap huruf yang diperlukan
ta: masukan tanda goresan akan

yang diusulkan oleh T9® akan
a munculan. Jika ada lebih dari 3
r akan ditunjukkan, tekan + atau -
ftar dan memilih dari kata yang
 terpadu (lihat contoh di bawah).
 kata, tekan , atau L untuk

ggunakannya?
imbol dilambangkan oleh setiap
kut:

emasukkan huruf.

menelusuri kata kandidat
 atau yang berikutnya. 

engkonfirmasi huruf atau kata.
18

ditampilkan pada layar menunjukkan metode masukan
yang aktif. Anda dapat menekan * untuk bertukar
dari satu mode ke mode yang lain. Tekan agak lama
untuk mengaktifkan atau menonaktifkan T9. Tekan
sekilas # untuk memasukkan tanda baca atau tekan
agak lama untuk memilih bahasa masukan.

Memasukkan simbol
Dalam mode masukan apapun, tekan # untuk
buka/tutup layar masukan simbol. Jika simbol
menempati lebih dari satu layar, tekan +/- untuk
menggulir ke atas/bawah halaman. Tekan , untuk
mengkonfirmasi masukan simbol.

Mengganti huruf besar/kecil
Tekan * untuk menggantikan huruf besar/kecil
dalam editor masukan Inggris. 

Hapus
Apabila ada isi dalam baris masukan, tekan R

Hapus untuk menghapus karaker atau simbol yang
paling kanan sampai baris masukan kosong. Tekan
agak lama R Hapus untuk menghapus baris
masukan.

Apa ini?
Masukan Teks predik
untuk pesan yang men
fitur ini, Anda dapat
hanya perlu mene
bersangkutan dengan
untuk membentuk ka
dianalisa dan kata 
ditampilkan di jendel
kandidat kata, bar guli
untuk menelusuri da
diusulkan kamus T9®

Setelah memasukkan
konfirmasi.
Bagaimana men
Abjad dan berbagai s
tombol sebagai beri

0 hingga 
9

Untuk m

+ atau - Untuk 
terakhir

, Pilih Untuk m



19

nekan tombol beberapa kali sesuai
ufnya.
an kata «Home» dalam mode
a harus menekan tombol 4, 4

 (MNO), 6 (MNO), 3, 3 (DEF).
simbol berada pada setiap tombol

uruf dan angka
ace 1 @ _ # = < > ( ) & £ $ ¥ 

b c 2 à ä å æ ç

e f 3 é è D F

h i 4 G ì

 l 5 L

 n o 6 ñ ò ö ø

q r s 7 b P Q S

u v 8 ü ù

 x y z 9 W X Y

emasukkan spasi

enukar mode masukan teks

emasukkan simbol
Entri teks dan angka

Contoh: Cara memasukkan kata "Home":
1. Tekan 4 6°6 3, layar menampilkan kata

pertama pada daftar: Good.
2. Tekan - untuk menelusuri dan memilih Home.
3. Tekan , Pilih untuk mengkonfirmasi Home.

Masukan teks dasar
Jika Anda ingin menggunakan mode masukan teks
dasar, tekan * untuk memilih masukan teks dasar
"ABC". Dengan cara ini Anda harus menekan tombol
lebih dari satu kali untuk mencapai karakter yang
dikehendaki: huruf "h" adalah huruf kedua pada tombol
4 , jadi Anda harus menekan tombol 4 dua kali
untuk memasukkan "h". Dengan menggunakan modus

ini, Anda harus me
dengan urutan hur
Untuk memasukk
masukan teks, And
(GHI) 6, 6, 6
Huruf, angka dan 
sebagai berikut:

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

* Tukar huruf besar-kecil, memilih mode
masukan. Tekan agak lama untuk
mengaktifkan/menonaktifkan fitur T9.

# Tekan sekilas untuk mengaktifkan/
menonaktifkan mode tanda baca, tekan
agak lama untuk memilih bahasa masukan.

Tombol H
1 Sp
2 a 

3 d 

4 g 

5 j k

6 m

7 p 

8 t 

9 w

0 M

* M

# M



Entri teks dan angka

Masukan Pinyin Langkah umum penggunaan mode Pinyin adalah

Pinyin 2 hingga 9

R Hapus untuk

menghapus

inyin < atau >

inasi Pinyin , 

kandidat < atau > / + atau - 

(gulir daftar)

pilihan , 

n karakter terkait, atau kembali 

memasukkan kata baru.

Batal untuk keluar dari mode

erkait, kemudian tekan , untuk
20

Tekan * dan memilih mode masukan Pinyin.
Setiap huruf Pinyin dilambangkan oleh salah satu
tombol angka seperti ditunjukkan di bawah:
(Perhatikan, bahwa mode masukan Pinyin semata-
mata dimaksudkan untuk masukan aksara China
Sederhana. Anda tidak dapat memasukkan aksara
China Tradisional).

sebagai berikut:

1 2 ABC 3 DEF

4 GHI 5 JKL 6 MNO

7 PQRS 8 TUV 9 WXYZ 

* Mode 0 # Tanda baca

1. Masukkan huruf 

2. Pilih kombinasi P

3. Konfirmasi komb

4. Pilih dari daftar 

5. Mengkonfirmasi 

6. Pilih dan masukka

ke langkah 1 untuk 

7. Atau tekan R 

masukan karakter t

menyelesaikan. 
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oresan
k memilih mode masukan goresan.
angkan pada masing-masing tombol
 

2   Vertikal 3  Jatuh kiri

5  Gores atas-
bawah (Over-down)

6  Khusus

8 9 

0 # Tanda 
baca
Entri teks dan angka

Masukkan huruf pinyin yang sesuai. Tekan satu kali
tombol yang bersangkutan dengan huruf pinyin
tanpa harus mempertimbangkan posisinya pada
tombol. Metode masukan pinyin akan secara
otomatis memilih dan mencantumkan semua
kemungkinan kombinasi untuk Anda pilih. 
Contohnya, untuk memasukkan karakter『王』 ,
dengan huruf Pinyin『wang』 , tekan 9 2 6 4

dan gunakan > untuk memilih kombinasi pinyin yang
dikehendaki untuk 『wang』 , kemudian tekan ,
untuk mengkonfirmasi kombinasi. 
Setelah Anda memilih dan memasukkan karakter,
daftar kandidat akan memperbarui dan daftar
karakter terkait akan ditampilkan. Tekan < atau >
untuk memilih karakter terkait yang dikehendaki
dan tekan , untuk mengkonfirmasi entri. Cara ini
lebih mempercepat proses masukan.
Setelah mengedit nama pada buku telepon atau
SMS, tekan R Batal untuk keluar dari mode
masukan karakter terkait dan tekan , untuk
mengkonfirmasi bahwa proses edit sudah selesai. 

Masukan g
Tekan * untu
Goresan dilamb
sebagai berikut:

1  
Horisontal

4  Jatuh 
kanan

7 

* 

Mode



Entri teks dan angka

Langkah dasar masukan Goresan adalah sebagai tekan tombol yang bersangkutan dengan goresan yang
tan untuk mendapatkan karakter
etode masukan goresan dalam
ngkan aksara China ke dalam 5
ontal, vertikal, goresan jatuh kiri,
dan gores atas-bawah) maupun
ila penekanan yang Anda perlukan
penekanan dasar, gantilah dengan

 membuat Anda lebih memahami
akan metode masukan goresan:

  + 3  + 4  

  + 1  + 2  + 1  

  + 2  + 5  + 1 

 + 4  + 1  + 2  + 

  + 6  + 3   + 4 

  + 1  + 6  + 6  + 
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berikut:

Prinsip masukan goresan adalah untuk memotong dan
memisahkan setiap goresan aksara China menurut
urutannya. Apabila Anda ingin memasukkan karakter,

diperlukan sesuai uru
yang dikehendaki. M
telepon ini menggolo
goresan dasar: (horis
goresan jatuh kanan 
goresan khusus. Apab
tidak sesuai dengan 5 
penekanan khusus. 
Contoh di bawah akan
tentang cara menggun

1.木∶1  + 2

2.田∶2  + 5

+   

3.加∶6  + 3

4.凉∶4  + 6 

5  + 1

5. 陈∶6  + 2

3  + 4 

1. Masukkan goresan 1 to 6 (kecuali 

7 dan 9) R 

Hapus untuk 

menghapus.

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

(gulir daftar)

3. Mengkonfirmasi pilihan ,

4. Pilih dan masukkan karakter terkait, atau 

kembali ke langkah 1 untuk memasukkan 

goresan baru.

5. Atau tekan R Batal untuk keluar dari mode

masukan karakter terkait, kemudian tekan ,

untuk menyelesaikan edit.
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Entri teks dan angka

Pada umumnya, Anda dapat menemukan karakter
yang dikehendaki sebelum Anda selesai
memasukkan semua goresannya. Setelah
memasukkan nama buku telepon atau SMS,
tekanR Batal untuk keluar dari daftar karakter
terkait dan tekan , untuk mengkonfirmasi
penyelesaian edit. 

Mode masukan untuk goresan China
Tradisional dan goresan China Sederhana
memang serupa, dengan pengecualian
pengkodean karakter. 
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4. Hiburan

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

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

Game

Game standar
Menu ini menampilkan beberapa game yang sudah
diinstal sebelumnya dalam ponsel Anda. Tekan ,

untuk masuk ke menu utama dari mode siaga lalu
pilih Hiburan > Game.

Java
Ponsel Anda dilengkapi lingkungan waktu
kelangsungan Java yang memungkinkan Anda untuk
menjalankan aplikasi Java seperti game yang di-
download dari jaringan. Anda juga dapat men-
download game dan aplikasi lain melalui WAP atau
USB kemudian menjalankannya di lingkungan Java.

Bila menginstal permainan melalui kabel data USB,
pastikan file aplikasi berada di bawah folder file yang
sama, seperti file .jar dan .jad.
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konsekuensi atas segala
ang timbul dari perubahan
ng dibuat oleh Anda atau oleh
gan. Harap menanyakan kepada
gan Anda mengenai informasi

ntuk mengakses homepage secara
 juga dapat menetapkan alamat
 menu pengaturan. 

yimpan halaman web sekarang atau
n web yang sering Anda kunjungi ke
 mengatur dan menyusunnya. 
masuk ke menu, daftar entri

mpilkan. Untuk menghubung ke
 entri bookmark tertentu, pilih entri
nakan + ataur - lalu tekan ,.
tri, Anda dapat memilih opsi berikut
h dan mengatur bookmark Anda:

Mengedit judul dan alamat web. 
Browser

5. Browser

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

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

WAP 

Biasanya, telepon sudah dikonfigurasikan
sebelumnya. Jika Anda ingin menambah atau
memodifikasi parameter konfigurasi, Anda
harus mendapatkan informasi yang diperlukan
dari operator jaringan Anda sebelum
melanjutkan. Philips tidak berkewajiban untuk
memberikan pemberitahuan di muka maupun

menanggung 
kegagalan y
konfigurasi ya
operator jarin
operator jarin
yang terbaru.

Homepage
Pilih menu ini u
langsung. Anda
homepage dalam
Bookmark
Anda dapat men
sejumlah halama
daftar Bookmark,
Apabila Anda 
bookmark dita
alamat web dari
dengan menggu
Jika tidak ada en
untuk menamba

Tbh 
bookmark



Browser

Untuk menambah bookmark baru: Riwayat
Anda dapat cepat mengakses
ir yang dikunjungi. 
ih menu ini, halaman web yang
kunjungi sebelumnya akan

eb pada daftar lalu tekan ,.
n LOpsi untuk mengakses opsi

Anda dapat mengkonfigurasi
tuk menelusuri web. Telepon
ah dikonfigurasi sebelumnya

operator jaringan tertentu. Jika
rator jaringan itu, Anda dapat

n browser WAP Anda. Kalau
s mengkonfigurasi kembali

Info

Keluar
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Untuk mengedit bookmark:

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

Dengan menu ini 
halaman web terakh
1. Jika Anda memil

sudah Anda 
dicantumkan.

2. Pilih halaman w
Selanjutnya teka
berikut ini:

Pengaturan
Dengan menu ini 
pengaturan web un
Anda mungkin sud
dengan pengaturan 
Anda pelanggan ope
segera menggunaka
tidak, Anda haru
pengaturannya. 

Ke menu Bookmark Tekan , untuk masuk
ke menu utama dari
mode siaga dan pilih
Browser > Bookmark.

Pilih Tbh bookmark Tekan ,.

Menambah bookmark 
baru 

Masukkan URL dan Judul
bookmark baru lalu
tekan , Simpan.

Ke menu Bookmark Tekan , untuk masuk
ke menu utama dari
mode siaga dan pilih
Browser > Bookmark.

Pilih bookmark yang
ingin Anda edit

Tekan + atau - dan tekan
LOpsi. Kemudian pilih
Edit dan tekan , Pilih.

Mengedit bookmark Edit Judul dan URL
bookmark lalu tekan ,.

Buka

Navigasi

Kerjakan

Riwayat

Simpan sebagai

Kirim sebagai SMS
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h
mengecek pesan Push dan

i pengaturan Push, seperti, memilih
nerima atau tidak menerima pesan
s pesan Push, dsb. 
Browser

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

Tersedia sejumlah opsi berikut:

Kt Msk Pus
Anda dapat 
mengkonfiguras
apakah akan me
Push, menghapu

Profil WAP Anda dapat mengkonfigurasi Profil
WAP.

Hapus cache Anda dapat mengatur Hapus cache. 

Hapus 
riwayat

Anda dapat menghapus riwayat
web.

Opsi Anda dapat Tunj. gambar, Keluar dari
info atau Aktifkan cookie. 



Pemutar media

Pengoperasian tombol
bol sewaktu penyiaran radio
ut: 

 FM

goperasian

n agak lama untuk Mulai/Stop
utaran radio.

ar dari menu radio dan
ali ke mode siaga.

n sekilas untuk memilih
un radio sebelumnya atau yang
utnya dari daftar pra-atur. 

esuaikan volume. Setelah Anda
tapkan volume, pengaturan akan
pan sampai waktu berikutnya
 menyesuaikannya lagi. 

buka menu opsi.

bali ke menu sebelumnya. 

yimpan frekuensi radio saat ini
a-atur yang dipilih.
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6. Pemutar media

Radio FM
Pada menu ini Anda dapat mendengarkan radio di
telepon. Hubungkan konektor headset ke telepon
Anda. Ada 2 cara untuk menala ke stasiun: Stasiun
pra-atur dan Pra-atur otomatis.

Stasiun pra-atur
Anda dapat menggunakan < atau > untuk pencarian
stasiun radio. 

Pra-atur otomatis
Tekan + akan melakukan pencarian stasiun radio.
Pencarian akan berhenti setelah ditemukan stasiun
terdekat dan layar akan menunjukkan tempat
frekuensi berhenti. 

Bila Anda memilih Pra-atur otomatis, saluran
akan dicari secara otomatis. Sewaktu pra-atur
otomatis sedang berlangsung, semua tombol
menjadi tidak tersedia kecuali ) dan R. 

Pengoperasian tom
adalah sebagai berik

Menu opsi radio

Tombol Pen

- Teka
pem

) tombol Kelu
kemb

< atau > Teka
stasi
berik

Tombol
samping
Volume

Meny
mene
disim
Anda

L Opsi Mem

R Kembali Kem

Simpan 
sebagai 
pra-atur

Men
ke pr
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usik
Anda dapat men-download musik
nyimpan file audio, mengedit daftar
tar musik. Telepon mendukung file
rmat MP3 dan AAC. Namun

format MP3 yang didukung dengan
th.

 Anda dapat memutar musik yang
Memori telepon atau Kartu memori
 Suara). Dari trek yang tercantum,
uk memilih file musik yang ingin
mudian tekan , Buka untuk

tar musik dan memutar trek yang
n L Opsi.

eskripsi

embuka daftar putar, memilih
aftar putar lalu menambahkan trek
ang dipilih ke daftar putar.

enghapus trek yang dipilih.

elihat rincian informasi trek yang
ipilih.
Pemutar media

RDS (tergantung pada layanan stasiun 
radio)
Fitur RDS (Radio Data System) adalah layanan yang
memungkinkan stasiun FM mengirim informasi
tambahan bersama dengan sinyal radio FM reguler.
Apabila Anda sedang mendengarkan stasiun RDS,
informasi teks yang diterima akan bergulir di layar,
yang meliputi nama stasiun, jenis program,
(misalnya, Berita, Olahraga, dan Info), serta
frekuensi. Jendela pop-up akan muncul bila pesan
teks radio diterima.

Pemutar m
Dengan fitur ini 
dari jaringan, me
putar dan memu
audio dalam fo
demikian, hanya 
headset bluetoo

Trek
Dengan fitur ini
di-download di 
(di bawah folder
gunakan +/- unt
Anda putar ke
membuka pemu
dipilih, atau teka

Stasiun 
pra-atur

Menampilkan daftar pra-atur
frekuensi radio. Bila menyorot
stasiun pra-atur, Anda dapat
memilih Putar, Ubah nama atau
Hapus stasiun yang dipilih.

Pra-atur 
otomatis

Mencari frekuensi radio secara
otomatis dan menyimpannya ke
daftar saluran pra-atur.

Mati Menghentikan radio. 

Putar di 
latar 
belakang

Anda dapat mendengarkan stasiun
radio apabila Anda keluar dari
aplikasi radio.

Opsi D

Tbh ke 
daftar putar

M
d
y

Hapus trek M

Rincian M
d



Pemutar media

Daftar putar Artis
nyi ditampilkan di layar. Anda
ntuk memilih artis tertentu lalu
ampilkan semua trek dari artis

rcantum, gunakan +/- untuk
yang ingin Anda putar. Anda
uka untuk membuka pemutar

 trek yang dipilih, atau tekan L

kripsi

buka daftar putar, memilih
ar putar lalu menambahkan
 yang dipilih ke daftar putar.

ghapus trek yang dipilih.

ghapus semua trek dari artis
 sama

ihat rincian informasi trek yang
lih.
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Daftar putar yang tersimpan akan ditampilkan di
layar. Untuk membuat daftar putar baru, pilih Daftar
putar baru. Masukkan nama daftar putar dan tekan
,. Kemudian gunakan +/- untuk memilih daftar
putar, tekan ,. Kemudian tekan , Edit dan pilih
trek yang ingin Anda tambahkan ke daftar putar.
Kemudian tekan , Selesai untuk mengkonfirmasi
dan menyimpan lagu dalam daftar putar.
Anda dapat membuat hingga 10 daftar putar. Anda
dapat menekan , Buka untuk membuka pemutar
musik dan memutar trek yang dipilih, atau tekan L
Opsi. 

Daftar nama penya
dapat menekan +/- u
tekan , untuk men
yang dipilih.
Dari trek yang te
memilih file musik 
dapat menekan , B
musik dan memutar
Opsi. 

Opsi Deskripsi

Edit daftar 
putar

Mengedit daftar putar.

Ubah nama 
daftar putar

Memodifikasi nama daftar putar.

Hapus daftar 
putar

Menghapus daftar putar yang ada
sekarang.

Urutan trek Memodifikasi urutan putar dari
daftar putar yang sekarang aktif.

Rincian Melihat rincian informasi file yang
dipilih.

Opsi Des

Tbh ke 
daftar putar

Mem
daft
trek

Hapus trek Men

Hapus artis Men
yang

Rincian Mel
dipi
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n tombol
antalan tombol sewaktu pemutaran
bagai berikut: 

Pengoperasian

Tekan sekilas untuk Mulai/Jeda/
lanjutkan pemutaran musik.

Tekan sebentar untuk memilih lagu
sebelumnya/lagu berikutnya.
Tekan agak lama untuk mundur
cepat/maju cepat trek sewaktu
pemutaran. 

Menyesuaikan volume. Setelah
Anda menetapkan volume,
pengaturan akan disimpan sampai
waktu berikutnya Anda
menyesuaikannya lagi. 

Membuka menu opsi.

Kembali ke menu sebelumnya.
Sewaktu keluar dari pemutar musik,
pemutaran musik akan berhenti.
Pemutar media

Terakhir diputar
Mencantumkan 10 trek terakhir yang sudah diputar
dan trek yang terakhir diputar ditampilkan paling
atas dalam daftar.

Pengaturan
Pilihan yang tersedia antara lain: 

Sedang diputar
Laya menampilkan lagu yang terakhir diputar. Fungsi
ini memungkinkan Anda untuk terus memutarkan
daftar putar terakhir yang Anda dengar.

Pengoperasia
Pengoperasian b
musik adalah se

Opsi Deskripsi

Putar di latar 
belakang

Anda dapat mendengarkan musik
apabila Anda keluar dari aplikasi
pemutar musik. Anda dapat memilih
Tanya saat keluar, Selalu atau Jangan.

Mode putar Pilih antara Ulang sekali, Ulang
daftar putar, Acak dan ulang, Acak
atau Mati.

Bantuan Menampilkan penjelasan tentang
cara menggunakan pemutar musik.

Refresh semua
daftar

Semua trek yang disimpan dalam
memori telepon dan kartu
memori akan disusun kembali.

Tombol

, tombol

< atau >

+ atau -

L Opsi

R Kembali



Pemutar media

Tekan L Opsi untuk melaksanakan pengoperasian
32

berikut ini:

Putar di latar 
belakang

Anda dapat mendengarkan musik
apabila Anda keluar dari aplikasi
pemutar musik. Anda dapat
memilih Tanya saat keluar, Selalu
atau Jangan.

Tbh ke 
daftar putar

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

Mode putar Pilih antara Ulang sekali, Ulang
daftar putar, Acak dan ulang, Acak
atau Mati.

Mati Mematikan pemutar musik.

Rincian Melihat rincian informasi trek yang
dipilih.
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 Anda dapat menekan tombol )
alkan pengoperasian yang sedang
ali ke mode siaga.

Tekan +/-.

Hanya tersedia untuk
gambar dengan resolusi
640*480 atau lebih kecil.

Tombol samping +/ -

Tingkat kecerahan yaitu -3
hingga +3. Tingkat standar 0. 

Tekan ,.

Gambar akan otomatis
disimpan dan ditempatkan
dalam File Saya > Gambar. 

e 

Tekan tombol ) atau R

Kembali dua kali.
Kamera

7. Kamera

Kamera
Ponsel Anda dilengkapi dengan kamera digital 1,3
mega piksel sehingga Anda dapat mengambil gambar
dan merekam video, menyimpannya dalam telepon
dan kartu memori, menggunakannya sebagai
wallpaper atau mengirimkannya kepada teman
Anda.

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

Mode Kamera
Lihat tabel di bawah mengenai cara yang umum
mengoperasikan kamera.
Cara�

Dari manapun,
untuk membat
aktif dan kemb

Meluncurkan 
kamera

Tekan , untuk masuk ke
menu utama dari mode siaga
lalu pilih Kamera. Kemudian
alihkan ke mode kamera.

Perbesar/
perkecil 

Menyesuaikan 
kecerahan

Memotret

Keluar dari 
Kamera dan 
kembali ke mod
siaga



Kamera

Menu opsi Kamera

au foto
ktifkan kamera, cukup tekan ,
gambar. Gambar otomatis
pilkan di layar. Anda dapat
irim gambar via Bluetooth atau

 Opsi untuk melakukan yang

s waktu 8 detik. 

idik: Hidup atau Mati

gambar dapat diambil pada
u yang bersamaan.

i penyimpanan: File saya atau
 memori
 standar: memodifikasi nama
ar foto.
ensi: 50Hz atau 60Hz
jau layar penuh: Hidup atau Mati

ripsi

hapus gambar yang sekarang.

ubah nama gambar.
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Apabila mode kamera diaktifkan dan sebelum
mengambil gambar, Anda dapat mengubah sejumlah
pengaturan dengan menekan L Opsi.

Menu opsi pratinj
Setelah Anda menga
untuk mengambil 
disimpan dan ditam
menekan , untuk K
via MMS, atau L

berikut ini: 

Opsi Deskripsi

Resolusi
gambar

Memilih ukuran gambar: 1280*1024,
1024*768, 640*480 dan 176*220.

Kualitas 
gambar

Memilih kualitas gambar: Super halus,
Halus dan Normal.

Opsi yang terakhir dipilih akan
tetap aktif sampai Anda
mengubahnya lagi.

Lihat
gambar

Masuk ke File Saya > Gambar untuk
menampilkan gambar yang sudah
diambil.

Mode 
kamera

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

Efek warna yang dipilih akan
ditampilkan pada layar dalam
waktu nyata. 

Mode malam: Hidup atau Mati
Self-timer: Hidup atau Mati

Bata

Multib

Tiga 
wakt

Tingkat 
lanjut

Lokas
Kartu
Nama
stand
Freku
Pratin

Opsi Desk

Hapus Meng

Ubah
nama

Meng
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ideo
ini Anda dapat merekam video
a dapat memutar video,
di telepon Anda atau di kartu

juga dapat mengirim video kepada
MS atau Bluetooth. 

Tekan , untuk masuk ke menu
utama dari mode siaga dan pilih
Kamera. Selanjutnya, tekan < atau
> untuk beralih ke mode video.

Tekan tombol samping +/-.

Tingkat kecerahan yaitu -3
hingga +3. Tingkat standar 0. 

Tekan tombol , satu kali. Tekan
lagi untuk menghentikan
perekaman.

Video akan otomatis disimpan
dan ditempatkan dalam File Saya
> Video. 
Kamera

Apabila ruang memori tidak cukup, Anda tidak
dapat menyimpan gambar dan akan
ditampilkan pesan peringatan. Anda harus
menghapus gambar yang ada sebelum dapat
menyimpan yang baru. 

Perekam v
Dengan opsi 
pendek. And
menyimpannya 
memori. Anda 
teman melalui M
Cara�

Ambil Kembali ke layar jendela bidik untuk
mengambil gambar baru.

Atur sbg 
gbr kontak

Menghubungkan gambar ke kontak di
ponsel Anda sehingga gambar itu akan
ditampilkan sewaktu kontak tersebut
memanggil Anda.

Hanya tersedia untuk gambar
dengan resolusi 176*220.

Atur sbg 
wallpaper

Menetapkan gambar sebagai
wallpaper di layar siaga.

Atur 
sebagai 
screen 
saver

Menetapkan gambar sebagai screen
saver.

Rincian Melihat rincian informasi gambar.

Meluncurkan 
perekam 
video

Menyesuaikan 
kecerahan

Merekam 
video



Kamera

asi penyimpanan: File saya atau
rtu memori.
ma standar: memodifikasi
ma standar video
dam: Hidup atau Mati

a Anda memilih Hidup, suara
ak akan direkam.

njang video: Panjang MMS
andar) atau Tak terbatas.

a Anda memilih Panjang MMS,
uran rekaman video yang
ih kecil daripada ukuran

MS maksimum yang
entukan pada saat itu.
rekaman akan berhenti
abila sudah mencapai batas
ksimum ukuran MMS dan
eo akan otomatis disimpan.
a Anda memilih Tak terbatas,
ka ukuran video yang
ekam tidak terbatas. Ukuran
ksimum akan ditentukan
h kapasitas memori ponsel
u kartu memori Anda.
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Menu pilihan Video
Apabila mode video diaktifkan dan sebelum mulai
merekam, Anda dapat mengubah sejumlah
pengaturan dengan menekan L Opsi.

Keluar dari 
mode Video 
dan kembali 
ke mode siaga

Tekan tombol ) atau R

Kembali dua kali.

Opsi Deskripsi

Kualitas video Memilih kualitas video: Halus atau
Normal.

Opsi yang terakhir dipilih akan
tetap aktif sampai Anda
mengubahnya lagi.

Lihat
video

Masuk ke File Saya > Video untuk
melihat rekaman video.

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

Efek warna yang dipilih akan
ditampilkan di layar. 

Format video: MPEG4 atau H263
FPS: 5, 10 atau 15 bingkai per detik.

Tingkat lanjut Lok
Ka
Na
na
Re

Jik
tid

Pa
(st

Jik
uk
leb
M
dit
Pe
ap
ma
vid
Jik
ma
dir
ma
ole
ata
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Kamera

Pemutaran Video
Setelah Anda mengaktifkan mode video, cukup
tekan , untuk mulai merekam. Tekan lagi untuk
menghentikan perekaman. Video otomatis
disimpan dan adegan yang direkam terakhir akan
ditampilkan di layar. Anda dapat menekan , Putar/
Jeda untuk memutar rekaman video atau menjeda
pemutaran, atau tekan L Opsi untuk melakukan hal
berikut ini:

Apabila ruang memori tidak cukup, Anda tidak
dapat menyimpan rekaman video dan akan
ditampilkan pesan peringatan. 

Opsi Deskripsi

Kirim Mengirim rekaman video: 
Via Bluetooth dan Via MMS.

Hapus Menghapus rekaman video.

Rekam baru Kembali ke mode video untuk
merekam klip video baru.

Rincian Melihat rincian informasi video yang
direkam.



Pesan

1. Dalam mode siaga, tekan , untuk masuk ke

at Pesan > SMS dan tekan ,.
kan muncul. 
S dalam editor SMS dan tekan
elakukan yang berikut ini: 

ghapus teks pada layar edit. 

an sebagai konsep: menyimpan
 sebagai konsep.
an sebagai template:
yimpan SMS sebagai template.

asukkan nama dari daftar buku
on.

yisipkan pesan pra-atur.

ar dari editor SMS.

ilih metode masukan pinyin
a.

ampilkan pintasan untuk
gedit.
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8. Pesan

Buat pesan

SMS
Melalui SMS Anda dapat mengirim pesan teks
kepada pihak lain, dan ini merupakan cara
komunikasi yang nyaman dengan harga terjangkau.
Anda dapat menggunakan menu SMS untuk
mengirim pesan ke ponsel atau perangkat lain yang
dapat menerima SMS. 
Telepon Anda dapat menyimpan hingga 1000 pesan.
Setelah pesan mencapai angka 1000, layar akan
mengilaskan ikon untuk mengingatkan Anda. Anda
harus menghapus beberapa pesan agar dapat
menerima pesan yang baru. 
Membuat, mengedit dan mengirim SMS
Anda harus memasukkan nomor pusat pesan
yang benar sebelum dapat mengirim SMS.
Nomornya dapat diperoleh dari operator
jaringan Anda. 

menu utama. 
2. Pilih Pesan > Bu

Layar edit SMS a
3. Masukkan isi SM

L Opsi untuk m

Hapus teks Men

Simpan Simp
teks
Simp
men

Sisipkan 
kontak

Mem
telep

Gunakan 
template

Men

Keluar dari 
editor

Kelu

Eja kata Mem
Chin

Bantuan Men
men
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emberitahu Anda. Anda harus
erapa MMS agar dapat menerima
.

 dapat mengirim MMS, Anda
kkan nomor Pusat MMS yang
mastikan, bahwa profil jaringan
dah dikonfigurasi dengan benar.

memperoleh informasi dari
gan Anda. 

engedit dan mengirim MMS
e siaga, tekan , untuk masuk ke
.
 Buat Pesan > MMS dan tekan ,.
MS akan muncul. 
onten MMS dalam editor MMS dan
elanjutnya, tekan L Opsi untuk
ang berikut ini: 

enyisipkan gambar, video, melodi,
alaman atau objek. 

anya gambar, melodi dan video
ang dapat disisipkan pada satu
alaman. Jika ketiganya ada
ada waktu yang bersamaan,
anya satu yang dapat disimpan.
Pesan

Jika SMS Anda tidak berhasil dikirim, Anda dapat
mengirim ulang pesan Anda. Jika SMS Anda tidak
berhasil dikirim setelah beberapa kali
diupayakan, silakan periksa, apakah nomor
pusat SMS Anda sudah diatur dengan benar. 

Sewaktu mengedit SMS, karena sejumlah
alasan tertentu (seperti panggilan masuk, daya
baterai habis), Anda dipaksa keluar dari layar
edit SMS sebelum berhasil mengirim atau
menyimpan pesan Anda, maka pesan yang
sudah diedit akan disimpan secara otomatis.
Pada waktu berikutnya Anda masuk ke editor
SMS, pesan akan ditampilkan di layar. 

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

MMS untuk m
menghapus beb
pesan yang baru

Sebelum Anda
harus memasu
benar dan me
MMS Anda su
Anda dapat 
operator jarin

Membuat, m
1. Dalam mod

menu utama
2. Pilih Pesan >

Layar edit M
3. Masukkan k

tekan ,. S
melakukan y

Sisipkan 
objek

M
h

H
y
h
p
h



Pesan

4. Tekan , Kirim untuk mengakses menu opsi

impan pesan yang sudah Anda

ga, tekan , untuk masuk ke

ak masuk dan tekan ,.
alam Kotak masuk, pesan akan
ada layar dalam urutan

(pesan yang paling baru akan
utan daftar paling atas).

ilih nama kontak dari daftar
k.

lih grup dari daftar Grup.

kkan nomor telepon dengan
 penerima.

ilih dari daftar pihak penerima
pesannya sudah Anda terima.

kkan alamat e-mail pihak
ima.
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Apabila terdapat lebih dari satu halaman, Anda dapat
menekan </> untuk melihat halaman MMS yang
berbeda-beda. Pada saat yang sama, palang judul di
bagian atas layar akan menampilkan halaman yang
sekarang Anda lihat dan jumlah halaman dalam MMS
Anda. 

berikutnya:

Kotak Masuk
Kotak Masuk meny
terima. 
1. Dalam mode sia

menu utama.
2. Pilih Pesan > Kot
3. Jika ada pesan d

dicantumkan p
penerimaannya 
muncul dalam ur

Edit subjek Mengedit subjek MMS.

Pratinjau Menampilkan pratinjau MMS yang
sekarang.

Waktu 
halaman

Menetapkan waktu putar slide MMS.
Nilai standarnya adalah 30 detik.

Simpan Simpan sebagai konsep: menyimpan
MMS sebagai konsep.
Simpan sebagai template: menyimpan
MMS sebagai template.

Keluar dari 
editor

Keluar dari editor MMS.

Eja kata Memilih metode masukan pinyin
China.

Bantuan Menampilkan pintasan untuk
mengedit.

Kontak Mem
Konta

Grup Memi

Nomor 
telepon

Masu
pihak

Daftar 
terbaru

Mem
yang 

Alamat 
email

Masu
pener
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Mengeluarkan nomor pengirim
dari pesan dan menyambung ke
nomor itu.

Mencari pesan menurut nama
pengirim, nomor atau waktu.

Anda dapat menentukan untuk
Pilih satu per satu atau Pilih semua.
Anda dapat tekan , untuk Pilih/
Tak jadi mengoperasikan beberapa
pesan.
Kotak centang akan ditandai di kiri
pesan yang dipilih. Tekan L Opsi
untuk menghapus pesan yang
dipilih, atau Anda dapat
memindahkannya ke Favorit saya. 
Pesan

4. Tekan +/- untuk memilih pesan. Setelah pesan
dipilih, isi pesan akan ditampilkan di layar. Tekan
, Lihat untuk melihat pesan yang dipilih atau
tekan L Opsi untuk melakukan yang berikut
ini:

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

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

Hapus Menghapus pesan dari Kotak masuk.

Tbh ke 
daftar hitam

Bila menambahkan kontak ke
daftar hitam, Anda tidak akan
menerima lagi panggilan/pesan dari
kontak ini.

Pindahkan ke 
favorit saya

Memindahkan pesan yang dipilih ke
Favorit saya.

Rincian Melihat informasi pesan, seperti
tanggal, waktu dan pengirimnya.

Sambung

Pencarian 
cerdas

Pilih bbrp



Pesan

5. Tekan , untuk masuk ke layar berikutnya yang

Anda dapat menyimpan pesan
dikirim. 
ga, tekan , untuk masuk ke

irim dan tekan ,.
alam kotak Dikirim, pesan akan
ayar. 

Tbh ke Bila menambahkan kontak ke
ar hitam, Anda tidak akan
erima lagi panggilan/pesan dari
tak ini.
indahkan pesan yang dipilih ke 
k spam.

ihat informasi pesan, seperti
gal, waktu dan pengirimnya.
geluarkan nomor pengirim
 pesan dan menyambung ke
or itu.
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menampilkan rincian pesan. Tekan , Balas
pesan melalui SMS atau MMS atau tekan L

Opsi untuk melakukan yang berikut ini:

Dikirim
Pada kotak Dikirim, 
yang sudah berhasil 
1. Dalam mode sia

menu utama.
2. Pilih Pesan > Dik
3. Jika ada pesan d

dicantumkan di l

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

Hapus Menghapus pesan dari Kotak
masuk.

Pindahkan 
ke favorit 
saya

Memindahkan pesan yang dipilih ke
Favorit Saya.

Ambil nomor Membuka daftar nomor yang
tersedia di dalam pesan. Di dalam
daftar ini, opsi L membuka
jendela munculan yang
menunjukkan sejumlah opsi
berikut:
� Simpan 
� Perbarui yang ada 
� Sambung 
� Kirim pesan 

daftar hitam daft
men
kon

Pindahkan 
ke kotak 
spam

Mem
Kota

Rincian Mel
tang

Sambung Men
dari
nom
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tuk masuk ke layar berikutnya yang
n rincian pesan. Tekan , Kirim
 mengirim ulang pesan yang dipilih
L Opsi untuk melakukan yang

ar
ar, Anda dapat menyimpan pesan

hasil dikirim. 
e siaga, tekan , untuk masuk ke
.
 Kotak keluar dan tekan ,.
an dalam Kotak keluar, pesan akan
 di layar. 

pabila Anda memilih Trskan ke, isi
san yang dipilih akan muncul di
itor pesan. Anda dapat mengedit
san sebelum mengirimkannya. 

enghapus pesan dari Dikirim.

emindahkan pesan yang dipilih ke
vorit saya.

elihat informasi pesan, seperti
nggal dan waktu.
Pesan

4. Tekan +/- untuk memilih pesan. Setelah pesan
dipilih, isi pesan akan ditampilkan di layar. Tekan
, Lihat untuk melihat pesan yang dipilih atau
tekan L Opsi untuk melakukan yang berikut ini:

5. Tekan , un
menampilka
ulang untuk
atau tekan 
berikut ini: 

Kotak Kelu
Pada Kotak kelu
yang belum ber
1. Dalam mod

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

dicantumkan

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

Hapus Menghapus pesan dari kotak Dikirim.

Rincian Melihat informasi pesan, seperti
tanggal dan waktu.

Pilih bbrp Anda dapat memilih beberapa pesan
satu per satu atau sekaligus. Anda
dapat menekan , untuk memilih/
membatalkan pengoperasian pada
beberapa pesan. Kotak tanda
centang akan ditandai di kiri pesan
yang dipilih. Tekan L Opsi untuk
menghapus pesan yang dipilih.

Trskn ke A
pe
ed
pe

Hapus M

Pindahkan 
ke favorit 
saya

M
Fa

Rincian M
ta



Pesan

4. Tekan +/- untuk memilih pesan. Setelah pesan Konsep
an yang sudah Anda buat dan
m dikirim, dan pesan yang
 sebelum Anda sempat
engirimkannya sewaktu Anda
san. 
ak Konsep dan tekan L Opsi
Hapus, Rincian, Pilih bbrp. Jika
t, prosedur selanjutnya akan
erasian Kotak Masuk.

ua pesan yang diterima dan
emori telepon melalui opsi
saya. 
ga, tekan , untuk masuk ke

orit saya dan tekan ,.
alam Favorit saya, pesan akan

ayar. 
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dipilih, isi pesan akan ditampilkan di layar. Tekan
, Lihat untuk melihat pesan yang dipilih atau
tekan L Opsi untuk melakukan yang berikut ini:

5. Tekan , untuk masuk ke layar berikutnya yang
menampilkan rincian pesan. Tekan , Edit untuk
mengedit pesan yang dipilih atau tekan L Opsi
untuk melakukan yang berikut ini. 

Mencantumkan pes
simpan tetapi belu
otomatis disimpan
menyimpan atau m
keluar dari editor pe
Pilih pesan dari kot
untuk: Kirim, Edit, 
Anda memilih Liha
sama dengan pengop

Favorit saya
Menu ini berisi sem
disimpan dalam m
Pindahkan ke favorit 
1. Dalam mode sia

menu utama. 
2. Pilih Pesan > Fav
3. Jika ada pesan d

dicantumkan di l

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

Hapus Menghapus pesan dari kotak Dikirim.

Rincian Melihat informasi pesan, seperti
tanggal dan waktu.

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

Hapus Menghapus pesan dari Kotak Keluar.

Rincian Melihat informasi pesan, seperti
tanggal dan waktu.
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tuk masuk ke layar berikutnya yang
n rincian pesan. Tekan L Opsi
ukan yang berikut ini:

nda dapat memilih beberapa pesan
tu per satu atau sekaligus. Anda
pat menekan , untuk memilih/
embatalkan pengoperasian pada
berapa pesan. Kotak tanda centang
an ditandai di kiri pesan yang dipilih.

ekan L Opsi untuk menghapus
san yang dipilih.

elihat informasi pesan, seperti
nggal, waktu dan pengirimnya.

omor pihak pengirim akan
igunakan sebagai nomor tujuan
tomatis dan editor pesan akan
iaktifkan. Masukkan balasan Anda dan
irim pesannya.

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

enghapus pesan dari Favorit saya.
Pesan

4. Tekan +/- untuk memilih pesan. Setelah pesan
dipilih, isi pesan akan ditampilkan di layar.
Tekan , Lihat untuk melihat pesan yang dipilih
atau tekan L Opsi untuk melakukan yang
berikut ini:

5. Tekan , un
menampilka
untuk melak

Rincian Melihat informasi pesan, seperti
tanggal, waktu dan pengirimnya.

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

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

Hapus Menghapus pesan dari Favorit saya.

Pulihkan 
lokasi

Memindahkan pesan ke lokasi semula
tempat pesan dikirim atau diterima.

Sambung Mengeluarkan nomor pengirim dari
pesan dan menyambung ke nomor
itu.

Pilih bbrp A
sa
da
m
be
ak
T
pe

Rincian M
ta

Balas N
d
o
d
k

Trskn ke A
p
e
p

Hapus M



Pesan

da dapat memilih pesan yang
mplate SMS atau MMS. Anda
mengirim, memodifikasi dan
a-atur.

enambahkan kontak ke daftar
, Anda tidak akan menerima
nggilan/pesan dari kontak ini.

ndahkan pesan yang dipilih ke
t saya.

at informasi pesan, seperti
al, waktu dan pengirim, dsb.

nggil pengirim pesan.

 dapat menekan , untuk
lih/membatalkan
perasian pada beberapa pesan.
 tanda centang akan ditandai di
esan yang dipilih. Anda dapat
hapus pesan yang dipilih.
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Kotak spam
Pada menu ini Anda dapat menyaring pesan setelah
mengatur firewall. Setelah firewall diaktifkan, setiap
pesan dari orang yang tercantum dalam daftar hitam
akan masuk ke kotak SMS spam secara otomatis.

Arsip SIM
Dalam menu, Anda dapat melihat pesan yang sudah
dibaca dan yang belum dibaca, yang disimpan di
Kartu SIM. Tekan , Lihat untuk melihat pesan yang
dipilih atau tekan L Opsi untuk melakukan yang
berikut ini:

Template
Pada menu ini, An
disimpan sebagai te
dapat membuat, 
menghapus pesan pr

Pulihkan 
lokasi

Memindahkan pesan ke lokasi semula
tempat pesan dikirim atau diterima.

Sambung Mengeluarkan nomor pengirim dari
pesan dan menyambung ke nomor
itu.

Opsi Deskripsi

Balas Membalas pesan.

Trskn ke Meneruskan pengiriman pesan kepada
penerima lain.

Hapus Menghapus pesan.

Tbh ke 
daftar 
hitam

Bila m
hitam
lagi pa

Pindahkan 
ke favorit 
saya

Memi
Favori

Rincian Melih
tangg

Sambung Mema

Pilih bbrp Anda
memi
pengo
Kotak
kiri p
meng
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ntumkan semua e-mail yang sudah
tetapi belum dikirim. Tekan L

t, Hapus, Hps semua.

ntumkan semua e-mail yang sudah
an L untuk: Edit, Lihat, Hapus, Hps

Anda dapat menghubung ke kotak
 men-download e-mail. Ini dapat
esan yang meminta airtime. Pilih Ya
an dan menerima e-mail baru.

 Anda dapat mengedit Pengaturan
tau Aktifkan salah satu profil yang
 menekan L. Gunakan tombol +/
kses daftar menu, tekan , atau

k untuk mengedit konten. Di layar
untuk kembali, tekan L untuk
 untuk Hapus. Anda dapat mengedit
Pesan

E-mail
Telepon Anda dapat mengirim dan menerima pesan
e-mail, asalkan layanan ini termasuk dalam
kepelangganan Anda. Anda harus sudah memiliki
account e-mail dan menerima pengaturan dari
penyedia layanan email Anda. Dalam sejumlah
kasus, penyedia layanan ponsel dapat juga
menyediakan layanan e-mail.

Buat e-mail
Untuk menulis e-mail, pilih Email > Buat. Masukkan
alamat (Ke), salinan (Cc), atau blind copy (Bcc),
Subjek dan Isi e-mail. Setelah selesai menulis e-mail,
tekan L untuk mengakses yang berikut ini:

Kotak Masuk
Pada menu ini Anda dapat menghubung ke kotak
surat Anda dan men-download judul e-mail. Tekan
L untuk Menerima e-mail. Selanjutnya, Anda
dapat memilih judul e-mail, kemudian tekan L

untuk mengakses opsi berikut ini: Lihat, Hapus,
Balas, Balas semua, Trskn ke, Hapus semua, Terima.

Konsep
Menu ini menca
Anda simpan 
untuk: Edit, Liha

Kotak Keluar
Menu ini menca
Anda kirim. Tek
semua.

Cek surat
Pada menu ini 
surat Anda dan
memunculkan p
untuk melanjutk

Pengaturan
Pada menu ini
account email, a
tersedia dengan
- untuk menga
tombol numeri
edit, tekan , 
Simpan dan R
rincian berikut:

Simpan Menyimpan pesan dalam kotak draf
tanpa mengirimkannya.

Kirim Mengirim e-mail.



Pesan

Lanjutan

 jaringan dan Anda dapat
s yang isinya beragam, seperti
-lintas, dsb. Pesan-pesan ini
gan bagi para pelanggan dalam

tentu. Jika layanan ini tersedia,
eri Anda nomor saluran siaran.
da akses ke sejumlah opsi yang

 ini.

kripsi

 opsi ini untuk menghidupkan/
atikan penerimaan pesan
n selular baru.

ambah, mengubah atau
ghapus saluran.
 baru>: Tekan , Tambah
k menambahkan saluran baru.
: Mengedit nomor saluran.

us: Menghapus saluran dalam
r saluran. 
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Keluar
Anda akan keluar dari menu e-mail.

Info Sel
Ini adalah layanan
menerima pesan tek
berita, laporan lalu
disediakan oleh jarin
wilayah jaringan ter
jaringan akan memb
Fitur ini memberi An
tercantum di bawah

Menu Deskripsi

Nama profil Untuk memberi nama pada profil.

Alamat e-mail Untuk memasukkan alamat e-mail.

ID Pengguna Untuk memasukkan nama login.

Sandi Untuk memasukkan sandi.

Jumlah surat 
yg diterima 
setiap kali

Untuk menentukan jumlah surat
yang diterima setiap kali.

Server masuk Untuk menetapkan informasi POP
yang digunakan untuk menerima
e-mail.

Server keluar Untuk menetapkan informasi
SMTP yang digunakan untuk
mengirim e-mail.

Otentikasi 
SMTP

Untuk menghidupkan/mematikan
otentikasi.

Jenis Untuk memilih POP3 atau IMAP.

Opsi Des

Penerimaan Pilih
mem
siara

Topik Men
men
<Tbh
untu
Ubah
Hap
dafta
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 layar rincian pesan, Anda dapat
im untuk mengirim pesan kepada

 secara langsung atau tekan L Opsi
n yang berikut ini: 

a
ni Anda dapat menetapkan nomor
a dan mendengarkan pesan suara
en yang sudah meninggalkan pesan

eneruskan panggilan Anda ke
ra Anda (nomor telepon untuk
ar bisa meninggalkan pesan)
nerusan panggilan. 

san suara
enerima pesan suara, telepon akan
da kepada Anda. Selanjutnya Anda
il nomor kotak pesan suara untuk
pesannya. 
siaga, tekan agak lama 1 untuk
or kotak pesan suara Anda secara

Anda dapat mengedit konten,
kontak atau tanggal.

Menghapus pesan.
Pesan

Status memori
Dengan fitur ini Anda dapat melihat berapa banyak
sisa memori untuk pesan dalam telepon dan kartu
SIM Anda.

Timer SMS
Anda dapat menetapkan waktu tertentu untuk
mengirim pesan teks yang sudah diedit ke kontak
tertentu.
Pada menu ini Anda dapat memilih Tambah untuk
mengirim pesan teks pada waktu tertentu dan
menampilkan pesan tersebut dalam daftar di layar. 
Pilih Tambah untuk masuk ke layar edit SMS. Tekan ,
untuk membuka daftar kontak dan memilih kontak,
atau masukkan langsung nomor teleponnya dan
tetapkan opsi pengiriman pesan. Anda dapat mengatur
tanggal dan waktu untuk mengirim pesan.
Bila memilih pesan dari daftar pesan teks yang
dikonfigurasi untuk dikirim pada waktu tertentu, Anda
dapat menekan , Lihat untuk melihat rincian pesan
atau tekan L Opsi untuk melakukan yang berikut ini: 

Bila masuk ke
menekan , Kir
pihak penerima
untuk melakuka

Pesan suar
Dengan menu i
kotak pos suar
dari korespond
untuk Anda.

Anda dapat m
kotak pos sua
pemanggil ag
melalui fitur Pe

Memanggil pe
Apabila Anda m
memberi petan
dapat memangg
mendengarkan 
Dalam mode 
memanggil nom

Hapus Menghapus pesan.

Hapus semua Menghapus semua pesan.

Edit

Hapus



Pesan

langsung. Jika nomornya kosong, Anda akan Opsi ini berguna apabila pihak penerima tidak
gan dan tidak dapat segera
da. 

g pada kepelangganan. 

an
 , untuk mengatur opsi ini ke
Dengan opsi ini Anda dapat
h Anda ingin diberitahu atau
tus pengiriman pesan Anda:
epada penerima, atau tidak

g pada kepelangganan. 

 , untuk mengatur opsi ini ke
Standarnya adalah Mati). Jika
kan membuka editor di mana
kkan tanda tangan Anda. Tanda
ahkan pada akhir pesan Anda
im. 

rlalu panjang setelah
nda tangan, tanda tangan
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diperintahkan untuk memasukkan nomor. 
Nomor pesan suara
Pada umumnya, Anda dapat memperoleh dua
pasang nomor dari penyedia layanan Anda: 
� nomor untuk pemanggil agar dapat meninggalkan

pesan (nomor ini juga digunakan untuk
penerusan panggilan)

� nomor untuk mendengarkan pesan suara Anda

Pengaturan

SMS
Pilih Pesan > Pengaturan > SMS untuk membuka
daftar account SMS. Tekan L Atur ulang untuk
mengedit pengaturan SMS:
Nomor pusat layanan
Dengan menu ini Anda dapat menyimpan dan
mengedit nomor pusat layanan SMS jaringan induk
Anda. Jika nomor pusat layanan kosong, Anda tidak
akan dapat mengirim SMS apa pun.
Masa Berlaku
Anda dapat memilih durasi penyimpanan pesan
Anda di pusat layanan. Anda dapat memilih dari: 1
jam, 12 jam, 1 hari, 1 minggu dan Maksimum
(standar). Tekan +/- untuk memilih nilainya. 

terhubung ke jarin
menerima pesan An

Fitur ini bergantun

Laporan pengirim
Anda dapat memilih
Hidup atau Mati. 
menetapkan, apaka
tidak mengenai sta
berhasil dikirim k
berhasil dikirim. 

Fitur ini bergantun

Tanda Tangan
Anda dapat memilih
Hidup atau Mati (
disetel ke Hidup, a
Anda dapat memasu
tangan akan ditamb
sebelum pesan dikir

Jika SMS te
menambahkan ta
akan diabaikan. 
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ni Anda dapat menyetel tingkat
Anda. Anda dapat menyetel ke

 (standar) atau Tinggi.
iriman

nekan , Ubah untuk mengatur opsi
au Mati. Apabila disetel ke Hidup,
ikirim untuk memberitahu Anda,
sudah dibaca atau belum oleh

ca
nekan , Ubah untuk mengatur opsi
au Mati. Apabila disetel ke Hidup,
ikirim untuk memberitahu Anda,
sudah dibaca atau belum oleh

ilih durasi penyimpanan MMS Anda
Anda dapat memilih dari 6 jam, 12
inggu atau Maksimum (standar). 

milih Otomatis, Ditunda, Otomatis di
 men-download pesan MMS.
Pesan

Lokasi penyimpanan
Anda dapat menekan , Ubah untuk mengubah
pilihan lokasi penyimpanan pesan Anda: Kartu SIM
(Standar) atau Ponsel.
Kirim dam simpan
Anda dapat tekan ,, Pilih untuk memilih Hidup atau
Mati.

MMS
Melalui menu ini, Anda dapat menetapkan pusat
MMS dan memberikan sentuhan pribadi pada
pengaturan MMS Anda. Opsinya antara lain: 
Profil
Anda dapat memilih atau mengedit parameter.
Visibilitas pengirim
Anda dapat menekan , Ubah untuk mengatur opsi
ini ke Hidup atau Mati. Ini digunakan untuk
menetapkan, apakah identitas Anda akan terlihat
sewaktu MMS dikirim.

Prioritas
Dengan opsi i
prioritas MMS 
Rendah, Normal
Laporan peng
Anda dapat me
ini ke Hidup at
laporan akan d
apakah MMS 
penerimanya. 
Laporan diba
Anda dapat me
ini ke Hidup at
laporan akan d
apakah MMS 
penerimanya. 
Kedaluwarsa
Anda dapat mem
di pusat MMS. 
jam, 1 hari, 1 m
Pengambilan
Anda dapat me
jar. asal sewaktu

Hidup Surat Anda juga disimpan dalam kotak
Dikirim setiap kali terkirim.

Mati Surat Anda hanya dikirim.



File saya

ripsi

irim file yang dipilih: via
oth dan via MMS.

g: Sama seperti menyalin,
i file asli akan dihapus.
Menyalin file yang dipilih ke
 yang lain.

odifikasi nama file yang dipilih.

mpilkan rincian informasi dari
yang dipilih, seperti tanggal

fikasi terakhir, ukuran file, dsb. 

D kontak: Jika Anda memilih
ini, daftar buku telepon akan
pilkan. Setelah memilih kontak
buku telepon, tekan L Pilih
 mengaitkan gambar ke kontak
dipilih. 

a tersedia untuk gambar/
dengan resolusi 176*220

 lebih kecil.
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9. File saya

Pada menu ini Anda dapat menyimpan file dalam
folder yang berbeda (Gambar, Video, Suara, Lainnya)
untuk memberi lebih banyak lagi kemudahan dalam
mengelola file secara efisien di telepon dan kartu
memori Anda . Selain itu, Anda dapat memperoleh
informasi mengenai telepon dan kartu memori,
seperti ketersediaan memori yang belum dipakai,
memori yang sudah terpakai, dan total jumlah
memori melalui opsi Status memori. 

Gambar
Apabila Anda masuk ke menu ini, foto yang sudah
diambil dengan menggunakan kamera telepon serta
foto yang sudah Anda download melalui MMS,
WAP, BT, atau USB, akan ditampilkan dalam daftar. 
1. Pilih File saya > Gambar dan tekan , untuk

masuk ke menu.
2. Tekan , Lihat/Buka untuk melihat gambar yang

dipilih/membuka folder yang dipilih atau tekan
L Opsi untuk melakukan yang berikut ini ke
file yang dipilih:

Opsi Desk

Kirim Meng
blueto

Tingkat
lanjut

Poton
tetap
Salin: 
folder

Ubah
nama

Mem

Rincian Mena
foto 
modi

Gunakan Sbg I
opsi 
ditam
dari 
untuk
yang 

Hany
foto 
atau
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antara lain: 

e menu ini, suara yang sudah Anda
nload melalui MMS, WAP, BT, atau

pilkan dalam daftar. 
 > Suara dan tekan , untuk masuk

tar/Buka untuk memutar file audio
membuka folder yang dipilih atau
Opsi untuk melakukan yang

ke file yang dipilih:

emodifikasi nama folder yang
ipilih.

enampilkan rincian informasi
lder yang dipilih. 

enghapus folder yang dipilih.

emilih Tampilan daftar atau
ampilan grid.

enyortir gambar dan folder
enurut nama atau tanggal.
File saya

3. Opsi folder 

Suara
Apabila masuk k
simpan atau dow
USB akan ditam
1. Pilih File saya

ke menu.
2. Tekan , Pu

yang dipilih/
tekan L 
berikut ini 

Sbg wallpaper: Jika foto yang dipilih
yaitu 176*220 atau lebih kecil, foto
akan ditampilkan sebagai wallpaper
dalam ukuran aslinya. 

Hapus Menghapus gambar yang dipilih.

Tayangan
slide

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

Ubah
tampilan

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

Sortir Menyortir gambar dan folder
menurut nama atau tanggal.

Pilih bbrp Pilih satu per satu: memilih gambar
satu per satu kemudian, pilih Potong,
Salin atau Hapus gambarnya.
Pilih semua: memilih semua gambar
kemudian, pilih Potong, Salin atau
Hapus gambarnya.

Ub. nama M
d

Rincian M
fo

Hapus M

Ubah
tampilan

M
T

Sortir M
m



File saya

pengoperasiannya sama seperti

 ke menu ini, video yang sudah
enggunakan kamera telepon

dah di-download melalui MMS,
, akan ditampilkan dalam daftar.
ideo dan tekan , untuk masuk

uka untuk memutar video yang
 folder yang dipilih atau

untuk melakukan yang
ile yang dipilih:

satu per satu: memilih file audio
 per satu kemudian, pilih
ng, Salin atau Hapus file
onya.
semua: memilih semua file

o kemudian, pilih Potong, Salin
 Hapus file audionya.

ripsi

irim file yang dipilih: via
oth dan via MMS.
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3. Opsi folder dan 
menu Gambar.

Video
Apabila Anda masuk
direkam dengan m
serta video yang su
WAP, BT, atau USB
1. Pilih File saya > V

ke menu.
2. Tekan , Putar/B

dipilih/membuka
tekanL Opsi 
berikut ini ke f

Kirim Opsi yang tersedia: Via bluetooth
dan Via MMS.

Tingkat
lanjut

Potong: Sama seperti menyalin,
tetapi file asli akan dihapus.
Salin: Menyalin file yang dipilih ke
folder yang lain

Gunakan Anda dapat menyetel file audio: Sbg
nada dering atau Sbg ID Kontak. 

Ubah nama Memodifikasi nama file yang dipilih.

Rincian Menampilkan rincian informasi dari
file audio yang dipilih, seperti
tanggal modifikasi terakhir, ukuran
file, dsb. 

Hapus Menghapus file audio yang dipilih.

Ubah
tampilan

Memilih Tampilan daftar atau
Tampilan grid.

Sortir Menyortir audo dan folder
menurut nama atau tanggal.

Pilih bbrp Pilih 
satu
Poto
audi
Pilih 
audi
atau

Opsi Desk

Kirim Meng
blueto
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di bagian tengah layar. Bar status
bagian atas layar. Pengoperasian

u pemutaran video adalah sebagai

yimpan semua file lainnya ke dalam
Opsi file dan folder serta
ya sama seperti menu Gambar.

ori
s memori, kapasitas memori yang
dan kapasitas memori yang belum
ra semua kapasitas memori yang
 ponsel serta kartu memori akan

Pengoperasian

Mulai/jeda pemutaran.

Tekan agak lama untuk mundur.

Tekan agak lama untuk maju cepat.

Keluar/kembali ke tingkat menu di
atasnya.

Kembali ke layar siaga
File saya

3. Opsi folder dan pengoperasiannya sama seperti
menu Gambar.

Video diputar 
ditampilkan di 
tombol sewakt
berikut: 

Lainnya
Anda dapat men
folder ini. 
pengoperasiann

Status mem
Semua kapasita
sudah terpakai 
dipakai di anta
digunakan dalam
ditampilkan.

Tingkat
lanjut

Potong: Sama seperti menyalin,
tetapi file asli akan dihapus.
Salin: Menyalin file yang dipilih ke
folder yang lain.

Ubah
nama

Memodifikasi nama file yang dipilih.

Rincian Menampilkan rincian informasi dari
video yang dipilih, seperti tanggal
modifikasi terakhir, ukuran file, dsb. 

Hapus Menghapus video yang dipilih.

Ubah
tampilan

Anda dapat memilih untuk
menampilkan file video dalam
Tampilan daftar, Tampilan grid.

Sortir Menyortir video dan folder menurut
nama, tanggal atau ukuran.

Pilih bbrp Pilih satu per satu: memilih video satu
per satu kemudian, pilih Potong, Salin
atau Hapus videonya.
Pilih semua: memilih semua video
kemudian, pilih Potong, Salin atau
Hapus videonya.

Tombol

, 

<

>

R

)



File saya

Pengaturan
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Telepon dilengkapi dengan slot kartu memori SD
untuk meningkatkan memori telepon. Telepon
mendukung format FAT16 dan FAT32 untuk
kapasitas 1GB, dan mendukung format FAT32
untuk kapasitas 2GB.  Anda dapat memlih Copot-
instal untuk mengeluarkan kartu memori secara
aman dari telepon, lalu pilih Format untuk
memformatnya.
Untuk kapasitas 2GB, agar kartu dapat dikenali oleh
telepon, silakan menghubungkan kartu ke
komputer lalu memformatnya ke FAT32 sebelum
menggunakannya untuk pertama kali dengan X500.
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u
wa akan ditampilkan. Apabila

peristiwa baru, Anda harus
formasi yang bersangkutan dengan
eperti subjek, lokasi, tanggal mulai,

tanggal selesai, waktu selesai,
etode pengulangan.

emori untuk peristiwa sudah
on akan memberitahu Anda,
 sudah habis. 

edit tanggal dan waktu, telepon
ilkan tanggal dan waktu standar
ilih. Anda dapat mengedit atau
sinya secara langsung. 

simum peristiwa adalah 100

nt sebelum, 15 mnt sebelum, 1 jam
ari sebelum.

iakan sejumlah metode pengulangan
 Harian, Mingguan, Bulanan dan
Bisnis

10. Bisnis

Kalender
Menu ini menampilkan kalender. Anda dapat memilih
tampilan Hari, tampilan Minggu atau tampilan Bulan.
Anda dapat membuat perjanjian baru, melihat daftar
perjanjian, menghapus atau memodifikasi perjanjian
dalam kalender. Kalender menyimpan tanggal dan
waktu alarm dari setiap peristiwa. Jika tanggal dan
waktu sekarang, sesuai dengan tanggal dan waktu
peristiwa, telepon akan mengeluarkan bunyi
peringatan alarm (jika diperlukan), dan layar akan
menampilkan prompt yang menandakan, bahwa ada
peristiwa baru yang masuk. 
Anda dapat membuat hingga maksimum 30
peristiwa. Daftar akan menampilkan sebagian isi
peristiwa. Setelah Anda memilih peristiwa, Anda
dapat menekan , untuk melihat rincian
informasinya.
1. Masuk ke menu. Tekan , untuk mengakses

Tampilkan atau tekan Luntuk mengakses
menu opsi.

2. Opsinya antara lain: Lihat minggu, Peristiwa baru,
Ke tanggal, Lanjutan.

Peristiwa bar
Daftar peristi
menambahkan 
memasukkan in
peristiwa itu, s
waktu mulai, 
pengingat dan m

Jika ruang m
penuh, telep
bahwa tempat

Sewaktu meng
akan menamp
atau yang dip
mengkonfirma

Panjang mak
karakter. 

Pengingat
Tepat wkt, 5 m
sebelum dan 1 h
Metode ulang
Telepon menyed
berikut: Sekali,
Tahunan.



Bisnis

engkapi dengan kalkulator.
gan tombol.

g alarm yang berulang
rut hari yang Anda tentukan
 seminggu. Atur status alarm
dup atau Mati dengan menekan
ah. Apabila diatur ke Hidup,
harus menentukan Waktu dan
langan. Contohnya, jika Anda
lih hari Minggu dan Senin, jam
 akan berdering setiap hari
u dan Senin. Kemudian tekan
uk konfirmasi.

lih nada alarm.

idup atau Mati.

kripsi

mbahan

urangan

alian

bagian
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Apabila Anda mengubah tanggal dan waktu
telepon, petanda berikutnya akan diulangi
berdasarkan tanggal dan waktu telepon yang
sudah dimodifikasi. 

Apabila Anda mematikan telepon, tanda
peringatan agenda akan ditunda sampai waktu
berikutnya Anda menghidupkan telepon. Untuk
peristiwa pengulangan, hanya peristiwa terbaru
yang akan diberi tanda peringatan. 

Alarm
Telepon ini mendukung alarm 24-jam.
Opsi yang tersedia:

Kalkulator
Ponsel Anda dil
Masukkan angka den

Opsi Deskripsi

Alarm 
sederhana

Alarm sederhana hanya berdering
satu kali. Atur status alarm ke Hidup
atau Mati dengan menekan , Ubah.
Apabila diatur ke Hidup, Anda harus
menentukan waktu alarm dan
menekan , untuk konfirmasi.

Alarm 
berulang

Derin
menu
dalam
ke Hi
, Ub
Anda 
Pengu
memi
alarm
Mingg
, unt

Nada 
alarm

Memi

Snooze Pilih H

Opsi Des

+ Pena

- Peng

> Perk

< Pem
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rekaman, tekan , dan file akan
 File saya > Suara. Selanjutnya, Anda
, untuk memutar file yang direkam
psi untuk mengakses opsi berikut: 

TG
ini Anda dapat membuat rekaman
Dari menu utama, pilih Bisnis >

erekam, tekan , Baru. Selama
gsung, waktu rekaman akan

dalam waktu nyata. Untuk
erekaman, tekan , dan file akan

utnya Anda dapat mengedit Tanggal
ulai, dan Pengingat untuk perekaman
rsedia:

eskripsi

embuat rekaman yang lain.

enghapus file yang dipilih.

engirim file yang dipilih.

engubah nama file yang dipilih.
Bisnis

Panjang maksimum angka dan hasilnya adalah
9 digit. Hasil hitungan kalkulator hanya sebagai
indikasi.

Perekam suara
Dengan menu ini Anda dapat merekam memo
suara.
Dari menu utama, pilih Bisnis > Perekam suara.
Kemudian Anda dapat menekan L untuk mengatur
Ukr. MMS lalu pilih Lokasi penyimpanan. Bila
mengatur ukuran MMS ke Hidup, perekaman akan
berhenti jika melampaui batas ukuran MMS.
Untuk mulai merekam, tekan , Rekam. Selama
proses berlangsung, waktu rekaman akan
ditampilkan dalam waktu nyata. Untuk

menghentikan 
disimpan dalam
dapat menekan 
atau tekan L O

Seketaris O
Dengan menu 
yang panjang. 
Seketaris OTG.
Untuk mulai m
proses berlan
ditampilkan 
menghentikan p
disimpan. Selanj
mulai, Waktu m
ini. Opsi yang te

, Sama dengan

* Untuk bergantian antara angka
negatif dan positif.

L Opsi > 
Persen 

Menambahkan simbol persen.

LOpsi 
> Modular

Menghitung sisa pembagian.

# Menambahkan titik desimal.

Opsi D

Episode 
baru

M

Hapus M

Kirim M

Ub. nama M



Bisnis

Hitung mundur
upa dengan jam alarm, kecuali
tkan mengenai sisa waktu, dan
bunyikan alarm pada akhir

a alarm sama seperti jam alarm

itu 1 menit. Format waktu yaitu
ukan waktu maksimum yaitu 23
ik. 
dit timer waktu dan memulai
ngan menekan , Mulai. Untuk
g-mundur, tekan , Jeda, untuk
an LAtur Ulg dan Anda dapat
ngan menekan R Kembali.

ndur akan aktif secara
mbunyikan alarm di akhir
 meskipun telepon berada
.

unit
a dapat mengkonversi berbagai
aktu, kurs, area, energi, massa,
dan volume.
asukkan angka kemudian tekan
hitung hasilnya.
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Stopwatch
Telepon Anda menampilkan stop watch dan unit
terkecilnya yaitu 0,1 detik.
Waktu mulai yaitu 00:00.0, dalam format
�mm:ss.n�, di mana mm menandakan menit jam,
yang nilainya bisa berkisar dari 0 s.d. 59; ss adalah
singkatan untuk detik, angkanya berkisar antara 0
dan 59; n singkatan untuk 0,x detik, x berkisar
antara 0 s.d. 9. Stopwatch akan mulai menghitung
waktu saat Anda menekan , Mulai. Anda dapat
menjeda waktu yang sedang berjalan, tekan , Jeda,
untuk melanjutkan, tekan , Go, untuk
menghentikan waktu yang sedang berjalan, tekan
R Stop.

Fitur ini sangat ser
Anda akan diperinga
telepon akan mem
hitung-mundur. Nad
Anda.
Waktu minimum ya
HH:MM:SS, dan mas
jam 59 menit 59 det
Anda dapat menge
hitungan mundur de
menghentikan hitun
mengatur ulang, tek
keluar dari menu de

Timer hitung-mu
otomatis dan me
hitungan mundur
dalam mode siaga

Pengkonversi 
Pada aplikasi ini And
jenis unit seperti, w
daya, tekanan, suhu 
Pilih jenis unit lalu m
, Ubah untuk meng

Opsi Deskripsi

Hapus Menghapus file yang dipilih.

Kirim Mengirim file yang dipilih.

Ub. nama Mengubah nama file yang dipilih.

Edit Edit Tanggal mulai, Waktu mulai dan
Pengingat dari file yang dipilih.

Rincian Melihat rincian informasi file yang
dipilih.
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mengedit, tekan , untuk Simpan
. 

gas
i Anda dapat mengelola tugas Anda.

udian tekan , untuk Lihat tugas atau
(tergantung apakah ini merupakan
ggilan telepon) atau tekan LOpsi
s opsi berikut ini: 

Atur ke Hidup atau Mati untuk
memilih, apakah peristiwa akan
ditampilkan di layar dalam mode
siaga.

Atur ke Hidup atau Mati untuk
memilih, apakah Anda ingin
menerima tanda pringatan. Apabila
diatur ke Hidup, Anda harus
mengatur tanggal dan waktu tanda
peringatan. Tekan , untuk
konfirmasi.

Menandai tanda centang pada
tugas sebagi sudah selesai atau
tidak tandai untuk yang belum
selesai

Mengedit tugas yang dipilih.
Bisnis

Tekan tombol # untuk memasukkan titik
desimal.

Tugas 
Dengan menu ini Anda dapat membuat, menyimpan
dan mengatur berbagai peristiwa dalam daftar tugas
Anda. 

Membuat tugas
Dengan menu ini Anda dapat membuat tugas baru.
Terdapat 2 jenis tugas: Panggilan telepon dan Tugas.
Pilih Tugas baru dan tekan , Pilih untuk mengakses
opsi berikut: Setelah selesai 

tugas baru Anda

Mengelola tu
Dengan menu in
Pilih tugas, kem
Panggil kontak 
Tugas atau Pan
untuk mengakse

Jenis Anda dapat membuat Panggilan
telepon atau Tugas. 

Subjek Membuat subjek untuk tugas
Anda.

Panggil 
nomor 
(Hanya 
tersedia 
dalam 
panggilan 
Telepon)

Masukkan nomor telepon secara
langsung, atau tekan , Pilih untuk:
� Kontak: Menampilkan daftar

kontak untuk panggilan.
� Masukkan nomor: Memasukkan

nomor. 

Tampilkan 
saat siaga

Atur 
pengingat

Tandai sudah 
(belum) 
selesai

Edit



Bisnis
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Hapus Menghapus tugas yang dipilih.

Hapus semua Menghapus semua tugas pada
daftar.
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u
t kontak baru di SIM/ponsel:

buat kontak, Anda harus
ekurangnya satu nomor telepon.

ak Tekan , lalu pilih Kontak
baru

Masukkan yang berikut ini
untuk kontak kartu SIM.
� Nama
� Nomor
Masukkan yang berikut
untuk kontak buku telepon
ponsel:
� Nama
� Umum
� Ponsel
� Rumah
� Kantor dan dsb.

tak Tekan , Simpan.
Kontak

11. Kontak

Telepon Anda dilengkapi dengan dua buku telepon.
Buku telepon SIM berada di kartu SIM Anda dan
jumlah entri yang dapat Anda simpan, tergantung
pada kartu SIM. Buku telepon kedua (Buku telepon
Cerdas) terpadu dalam memori telepon dan jumlah
maksimum kartu nama yang dapat disimpan adalah
2000 (kartu nama bisa terdiri dari nama, 4 nomor
telepon, grup, alamat email, alamat, kode pos, dsb).
Kartu SIM adalah buku telepon standar, tetapi entri
di kedua buku telepon digabung, disortir dan
ditampilkan sebagai daftar. Apabila Anda menambah
kontak baru ke buku telepon, kontak yang baru itu
hanya akan ditambahkan ke buku telepon yang
sudah Anda pilih.

Anda dapat menyimpan hingga 2000 kartu
nama, asalkan fitur lainnya di dalam telepon,
seperti Kalender, Suara, Gambar dan Video,
dsb., tidak menggunakan ruang memori
telepon dalam jumlah besar.

Kontak bar
Untuk membua

Untuk mem
memasukkan s

Masukkan kont
baru 

Memasukkan 
rincian kontak

Menyimpan kon
baru



Kontak

Sebagian besar kolom merupakan kolom teks

p Anda dapat mengatur kontak
 pesan kepada semua anggota

ntak, pilih Lihat grup dan daftar
n.

nggil kontak dengan mode
free.

hapus kontak.

mbahkan kontak ke daftar
.

irim file yang dipilih: via SMS
ia Bluetooth.

alin entri SIM/telepon ke
n/SIM.

seperti menyalin, tetapi data
er akan dihapus setelah disalin.

lih satu kontak setiap kali atau
lih semua kontak.
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bebas, artinya, Anda dapat memasukkan data
alfanumerik dengan menggunakan fungsi entri teks
dari ponsel Anda (untuk informasi lebih lanjut
mengenai entri teks, lihat �Entri teks dan angka�
halaman 17).

Lihat kontak
Di buku telepon, Anda dapat menampilkan rincian
kontak dengan cara memilih kontaknya. Kemudian
tekan , Lihat untuk melihat rincian kontak yang
dipilih atau tekan L Opsi untuk melakukan yang
berikut ini:

Lihat grup
Melalui fitur Lihat gru
agar dapat mengirim
grup. Dari menu Ko
grup akan ditampilka

Opsi Deskripsi

Kontak 
baru

Membuat kontak baru.

Kirim
pesan

Mengirim SMS atau MMS kepada
kontak.

Panggilan Memanggil kontak.

Edit 
sebelum 
memanggil

Mengubah informasi kontak
sebelum memanggilnya.

Panggilan 
handsfree 

Mema
hands

Hapus Meng

Tbh ke 
daftar 
hitam

Mena
hitam

Kirim 
kontak

Meng
atau v

Salin ke 
Tlp/SIM

Meny
telepo

Pindahkan 
ke Tlp/SIM

Sama 
sumb

Pilih
bbrp

Memi
memi
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yediakan berbagai fitur lanjutan
dapat melihat dan mengedit kontak

Menyambungkan nomor
penyedia layanan pesan suara
Anda.

Menampilkan nomor telepon
darurat.

Deskripsi

� Daftar kontak standar:
Bertukar daftar kontak
antara SIM, Telepon atau
Semua.

� Lokasi kontak standar: Pilih
entri kontak baru yang
disimpan pada SIM atau
memori telepon.

Salin ke SIM: Menyalin semua
entri ke SIM.
Salin ke Tlp: Menyalin semua
entri ke Telepon.
Kontak

Lihat
Pilih grup dan , Lihat untuk menampilkan anggota
grup atau tekan L Opsi untuk mengakses opsi
grup berikut ini:

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

Lanjutan
Menu ini men
sehingga Anda 
Anda:

Opsi Deskripsi

Ubah nama Mengubah nama grup.

Kirim pesan Mengirim SMS atau MMS ke
anggota grup.

Atur Ulg Memulihkan grup ke
pengaturan standar.

Opsi Deskripsi

Nomor saya Lihat, edit atau hapus nomor
telepon Anda sendiri.

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

Surat suara 

Darurat

Opsi

Pilih daftar 
kontak

Salin kontak 



Kontak
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Pindahkan 
kontak

Pdhkan ke SIM: Memindahkan 
semua entri ke SIM. 
Pdhkan ke Tlp: Memindahkan
semua entri ke Telepon.

Hapus semua 
kontak

Menghapus semua kontak.
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Volume dering Tingkat 8

Nada dering Standar

Jenis penanda Dering & Getar

Nada tombol Hidup

Tingkat lampu 
latar Tingkat 4

Volume dering Tak ada vol.

Jenis penanda Tidak ada

Nada tombol Mati

Tingkat lampu 
latar Tidak ada

Volume dering Tingkat 4

Nada dering Standar

Jenis penanda Dering & Getar

Nada tombol Hidup

Tingkat lampu 
latar Tingkat 3
Profil

12. Profil

Ponsel Anda sudah dikonfigurasi sebelumnya
dengan sejumlah mode berikut ini: 

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

� Pribadi (standar) � Mobil � Penerbangan
 

� Rumah � Rapat � Luar ruang

� Diam

Pribadi Volume dering Tingkat 9

Nada dering Standar

Jenis penanda Dering & Getar

Nada tombol Hidup

Tingkat lampu 
latar Tingkat 3

Mobil

Pener-
bangan

Rumah



Profil

Pemilihan profil
il yang berbeda:

sikan pengaturan
 antara lain:

Rapat Volume dering

ekan , untuk masuk ke menu
tama dari mode siaga dan pilih
ofil. 

ekan + atau -.

ekan L Opsi. Anda dapat
emilih:
Aktifkan: Untuk mengaktifkan
profil.
Personalisasi: Untuk
memodifikasi pengaturan
dalam profil.

eskripsi
ilih dari 9 tingkat volume.

ilih nada dering untuk
nggilan, Alarm, Kalender, Pesan
au Info Sel.
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Untuk memilih prof

Mempersonalisa
Pilihan yang tersedia

Diam

Nada dering Standar

Jenis penanda Hanya getar

Nada tombol Mati

Tingkat lampu 
latar Tingkat 2

Luar ruang Volume dering Tingkat 9

Nada dering Standar

Jenis penanda Dering & Getar

Nada tombol Hidup

Tingkat lampu 
latar Tingkat 4

Diam Volume dering Diam

Jenis penanda Tidak ada

Nada tombol Mati

Tingkat lampu 
latar Tidak ada

Ke menu Profil T
u
Pr

Pilih kontak 
yang 
dikehendaki.

T

Masuk ke 
menu Ubah

T
m
�

�

Opsi D
Volume dering P

Nada dering P
Pa
at
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Profil

Jenis penanda Pilih jenis petanda: Hanya dering,
Hanya getar, Dering & Getar,
Getar lalu dering atau Diam.

Nada tombol Mengatur nada tombol ke Hidup
atau Mati.

Tingkat lampu 
latar

Memilih tingkat lampu latar dari
tingkat 1 hingga 4.



Konektivitas

Melangsungkan koneksi Bluetooth
, tekan , untuk masuk ke menu
ga kemudian pilih Konektivitas >
ar Bluetooth, pilih Aktifkan.
ari perangkat. Setelah daftar
ilih perangkat yang ingin Anda

enggunakan fitur Bluetooth
aktu lamanya, Anda harus

ur ini agar menghemat daya

ripsi

atur fitur Bluetooth ke hidup
ati. 

ari perangkat eksternal yang
 Anda hubungkan.
70

13. Konektivitas

Menu ini menyediakan lebih banyak fitur bagi Anda
untuk mengatur koneksi dengan perangkat
eksternal ini.

Bluetooth
Telepon Anda mendukung teknologi nirkabel
Bluetooth, yang memungkinkan koneksi ke
perangkat Bluetooth yang kompatibel. Untuk
memastikan inter-operabilitas antara perangkat
Bluetooth lainnya, tanyakanlah kepada produsen
perangkat yang lain itu. Koneksi Bluetooth dapat
terkena gangguan dari sejumlah rintangan seperti
dinding atau perangkat elektronik yang lain.
Untuk menggunakan koneksi Bluetooth, perangkat
yang ingin Anda sambungkan harus mendukung
fungsi Bluetooth. Hubungi produsen perangkat atau
baca dokumen yang menyertainya.

Untuk mengaktifkan
utama dari mode sia
Bluetooth. Pada lay
Berikutnya, pilih C
perangkat muncul, p
hubungkan.

Jika Anda tidak m
untuk beberapa w
menonaktifkan fit
baterai.

Menu Bluetooth
Opsi Desk

Aktifkan Meng
atau m

Cari 
perangkat

Menc
dapat
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Anda akan diperintahkan untuk
unci pas agar dapat dipasangkan
at. Kunci pas ini disediakan oleh
ngkat Bluetooth yang lain. Baca
 untuk mendapatkan informasi
r kunci pas menjamin, bahwa hanya
g diperbolehkan untuk menghubung
nda atau ke perangkat yang dipilih.

pon ke PC via kabel USB, dan
pon Anda akan berfungsi seperti
a dapat mengakses memori telepon
ori. Anda dapat meng-upload dan
musik, video serta gambar via kabel
 file yang ditransfer dibatasi hingga

enuh.

r selesai, harap pastikan bahwa
melepaskan perangkat Anda

erdasarkan petunjuk komputer.
Konektivitas

Sewaktu mencari perangkat, Anda akan
diperlihatkan daftar perangkat apapun yang
ditemukan dalam jangkauan telepon Anda yang
berkemampuan Bluetooth. Segera setelah Anda
memilih perangkat dan koneksi/sambungan sudah

dilangsungkan, 
memasukkan k
dengan perangk
produsen pera
dokumentasinya
lebih lanjut. Fitu
koneksi sah yan
ke perangkat A

Fungsi USB
Hubungkan tele
selanjutnya tele
drive USB. And
dan kartu mem
men-download 
USB dan ukuran
memori Anda p

Setelah transfe
Anda sudah 
secara aman b

Perangkat 
saya

Menampilkan perangkat bluetooth
yang dapat Anda hubungkan.
Anda dapat memilih perangkat yang
dikehendaki dengan menekan L

dalam daftar perangkat. Anda juga
dapat membuka menu Opsi
perangkat. Opsi yang tersedia: 
Browse file (jika berlaku)
Hapus

Pengaturan Pilih opsi ini untuk menampilkan
lebih banyak fitur:
� Nama saya: mengedit nama

perangkat
� Visibilitas: menentukan untuk

menunjukkan atau
menyembunyikan perangkat
dengan memilih toggle Hidup atau
Mati

� Profil saya: mencantumkan profil
telepon yang tersedia



Konektivitas

Menggunakan PhilipsPhoneTools Menghubungkan Telepon Anda ke PC
wizard Setup Telepon mulai
perlu, klik dua kali ikon
ls.

lepon Anda ke PC saat

lih Konektivitas > Fungsi USB >
menu utama. Menu fungsional
a layar PC.
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Di samping itu, telepon Anda dapat melakukan
koneksi PC dengan  PhilipsPhoneTools yang
disediakan. PhilipsPhoneTools menawarkan
sinkronisasi seketika antara telepon dan komputer
serta memungkinkan Anda untuk membuat
cadangan data ponsel serta memulihkan data yang
disimpan dalam komputer, menerima SMS dan
mengedit kontak ponsel Anda.
Menginstal PhilipsPhoneTools pada PC
1. Masukkan PhilipsPhoneTools yang tersedia ke

dalam drive CD.
2. Jalankan program Setup.exe.
3. Buat pilihan saat diperintahkan, dan

penginstalan akan memulai secara otomatis.

Sewaktu Penginstalan sedang berlangsung,
mungkin terjadi interupsi bila sistem PC
mendeteksi ada perangkat lunak baru. Tekan
Tetap lanjutkan berulang kali sampai
penginstalan dilanjutkan kembali.

1. Periksa, apakah 
berjalan. Jika 
PhilipsPhoneToo

2. Hubungkan te
diperintahkan.

3. Pada telepon, pi
Sinkron PC dari 
akan muncul pad
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Menyimpan nomor jika nomor itu
tidak ada dalam daftar kontak.

Menyimpan nomor di dalam daftar
kontak yang ada sekarang.

Mengirim pesan ke nomor yang
dipilih. Anda dapat mengirim
melalui SMS atau MMS.

Menghapus nomor yang dipilih
dari daftar.

Menghapus semua nomor dari
daftar.

Memanggil nomor yang dipilih.

Untuk menambahkan nomor
telepon ke dalam daftar hitam,
lihat �Tugas� halaman 61.

Membuka daftar kontak dan
mengedit nomor jika ada dalam
daftar kontak.
Panggilan

14. Panggilan

Sebagian opsi yang dijelaskan dalam bab ini
bergantung pada operator dan/atau kepelangganan
dan memerlukan salah satu kode, kode PIN2 atau
kode telepon. Untuk informasi selengkapnya
mengenai kode PIN, lihat �Umum� halaman 77.

Melihat panggilan
Menu ini menyediakan daftar panggilan yangtidak
terjawab, yang dijawab dan yang Anda lakukan.
Panggilan termasuk, Semua panggilan, Pgln tak terjwb,
Pgln dijawab, Pgln keluar dan Panggilan ditolak, yang
ditampilkan secara kronologis, dan panggilan yang
terbaru dicantumkan paling dulu. Pilih panggilan dari
salah satu daftar lalu tekan , Sambung untuk
memanggil atau tekan L Opsi untuk mengakses
yang berikut ini:

Opsi Deskripsi

Lihat Melihat rincian informasi panggilan
yang dipilih.

Simpan

Simpan ke 
yang ada

Kirim pesan

Hapus

Hapus 
semua

Sambung

Tbh ke daftar 
hitam

Edit nomor 
sebelum 
menyambung



Panggilan

Opsi panggilan ihan yang tersedia antara lain:
aktu pgln: Menampilkan

urasi panggilan Anda dan
iayanya: Total pgln masuk,
otal pgln keluar dan Total pgln.
gln tunggu: Pilih Aktifkan atau
atal, atau periksa Status.

ur ini merupakan
tergantungan jaringan/
pelangganan.

D Diri: Pilih Tunj. ID atau Semb.
D atau Diatur jaringan untuk
enentukan apakah nomor

elepon atau identitas Anda
itampilkan atau tidak kepada
ihak yang dipanggil.
D Pemanggil: Untuk memeriksa
engaturan operator Anda,
pakah menunjukkan identitas
emanggil.

ur ini merupakan
tergantungan jaringan/
pelangganan.
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Dengan menu ini Anda dapat mengkonfigurasi
pengaturan panggilan:

Opsi Deskripsi

Jwb oto. Menghidupkan/mematikan Jwb
oto.. Apabila fungsi ini aktif,
panggilan masuk akan otoamtis
dijawab setelah 10 detik.

Jawab
cepat

Menghidupkan/mematikan Jawab
cepat. Apabila fungsi ini aktif,
Anda dapat menjawab panggilan
masuk dengan menekan
sembarang tombol, kecuali
tombol ), R.

Pengingat
menit

Memilih Hidup atau Mati untuk
mengaktifkan atau
menonaktifkan pengingat menit
sewaktu panggilan berlangsung.
Standarnya yaitu Mati dan
pengaturan standarnya yaitu 45
detik.

Layanan 
panggilan

Pil
� W

d
b
T

� P
B

Fit
ke
ke

� I
I
m
t
d
p

� I
p
a
p

Fit
ke
ke
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Mengatur opsi pengalihan
panggilan berikut: Semua
panggilan, Tak dijawab, Tak
terjangkau, Jika sibuk. 
� Apabila Semua panggilan aktif,

maka semua panggilan yang
masuk akan dialihkan ke nomor
pra-atur tanpa memberikan
peringatan apapun. 

� Apabila Tak dijawab aktif, maka
panggilan masuk akan dialihkan
jika pengguna tidak menjawab.

� Apabila Tak terjangkau aktif,
maka panggilan masuk akan
dialihkan ke nomor pra-atur
apabila pengguna tidak
terhubung ke jaringan. 

� Apabila Jika sibuk aktif, maka
panggilan akan dialihkan jika
pengguna sudah menangani
panggilan atau jika panggilan
ditolak.

� Anda juga dapat memeriksa
Status pengalihan panggilan Anda
atau Batalkan semua pengalihan
panggilan.
Panggilan

� Pengaturan biaya: Opsi ini
hanya tersedia apabila
informasi tagihan disertakan
dalam kartu SIM. Anda dapat
melihat informasi panggilan
yang sekarang dan semua
panggilan yang sekarang. Anda
harus memasukkan kode PIN2
untuk mengatur, kredit biaya
maksimum dan tarif unit. 

Teruskan pgln



Panggilan

da dapat menghapus riwayat
ua/Pgln tak terjwb/Pgln dijawab/
 ditolak. Tekan , Pilih untuk
usan dan R Kembali untuk
apusan.

da menu ini Anda dapat
ngatur sandi untuk mencegah

lepon digunakan oleh orang
n.

nyambung ke prefiks atau
mor awal IP operator jaringan.
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Hapus riwayat
Pada menu ini An
panggilan: Hapus sem
Pgln keluar/Panggilan
konfirmasi penghap
membatalkan pengh

Cegah pgln Dengan menu ini Anda dapat
membatasi penggunaan telepon
Anda ke sejumlah panggilan
tertentu, dan Anda juga dapat
mencegah penerimaan atau
melakukan panggilan yang
jenisnya berbeda. Untuk
mengaktifkan pencegahan
panggilan, Anda harus
memasukkan kode batas
komunikasi. Kode PIN2 akan
dikirim ke jaringan untuk validasi.

Perhatikan, bahwa
pengoperasian ini hanya
mendukung panggilan GSM. 

Berikut adalah jenis panggilan
yang dapat Anda cegah:
� Semua pgln keluar
� Semua pgln intl
� Hanya pgln lokal
� Semua pgln masuk
� Pgln msk jika di lr neg.
Anda juga dapat memeriksa
Status cegah dari pencegahan
panggilan Anda atau Batalkan
cegah. 

Penyambungan 
dibatasi

Pa
me
te
lai

Nomor IP Me
no



77

Waktu tampilan: Pilih Hidup atau
Mati. Apabila Anda memilih
Hidup, informasi waktu akan
ditampilkan di layar siaga.
Atur waktu: Mengtur waktu dalam
format HH:MM.
Atur tanggal: Mengatur tanggal.
Format waktu: Mengatur format
waktu ke 24 jam atau 12 jam.
Format tanggal: Mengatur format
tanggal ke TTTT/BB/HH,
TTTT.BB.HH, HH.BB.TTTT, TTTT-
BB-HH atau HH-BB-TTTT.
Jam internasional: Ke menu jam
dunia dan mengubah zona waktu.
Waktu hidup: Mengatur waktu
telepon dihidupkan. Anda dapat
memilih Hidup atau Mati. Apabila
Anda memilih Hidup, Anda harus
memasukkan waktu yang
diinginkan untuk menghidupkan
telepon. 
Waktu mati: sama seperti di atas.
Pengaturan

15. Pengaturan

Anda dapat mengkonfigurasi ponsel Xenium X500
yang paling sesuai dengan pilihan penggunaan Anda.
Anda dapat mengkonfigurasi pengaturan berikut ini:
Umum, Tampilan, Suara dan Konektivitas.

Umum
Dengan menu ini Anda dapat mengkonfigurasi
beberapa pengaturan umum:

Masuk ke 
menu

Tekan , untuk masuk ke menu
utama dari mode siaga dan pilih
Pengaturan.

Memilih 
menu 
pengaturan

Tekan + atau -.

Opsi Deskripsi

Bahasa Mengatur bahasa tampilan telepon.

Waktu & 
tanggal

�

�

�
�

�

�

�

�



Pengaturan

untuk mengaktifkan fitur ini
h 60 detik, 30 detik, 15 detik
ati.

mpilkan daftar fitur pintasan.
dapat menetapkan tombol

an baru dengan mengaitkan
gan antara fitur tertentu
n tombol angka atau tombol
si. Anda juga dapat mengubah
menghapus tombol pintasan
da.

tapkan lokasi penyimpanan
ar: Memori telepon atau Kartu
ri untuk aplikasi yang berbeda-

dapat mengecek status
ri Kontak, Pesan dan File saya.
juga dapat memeriksa status
ri dari Kartu memori jika kartu
ukkan.

aya browse sebagai Daftar atau

lihkan pengaturan telepon ke
tandar. 
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Keamanan � Proteksi PIN: Pilih Hidup atau
Mati. Jika diatur ke Hidup, Anda
harus memasukkan kode PIN
apabila menghidupkan telepon. 

Kode PIN standar bergantung
pada jaringan dan penyedia
layanan Anda. Silakan
menghubungi operator layanan
Anda untuk mendapatkan
informasi PIN.

� Ubah PIN/PIN2: Anda dapat
memodifikasi sandi untuk PIN,
PIN2, pengaman dan kunci
telepon.

� Pengaman: Anda dapat melindungi
informasi penting seperti pesan,
kontak pada telepon dengan
mengaktifkan fitur pengaman.
Anda juga dapat mengubah sandi
pengaman.

� Atur ulang sandi: Anda dapat
memodifikasi sandi untuk PIN,
PIN2, pengaman dan kunci telepon.

Sandi standar pengaman dan
kunci telepon adalah 1234.

Kunci 
tombol 
otomatis

Pilih 
setela
atau M

Pintasan Mena
Anda 
pintas
hubun
denga
naviga
atau 
yang a

Penyimpan-
an
standar

Mene
stand
memo
beda.

Status 
memori

Anda 
memo
Anda 
memo
dimas

Gaya menu 
utama

Pilih g
Grid.

Pengaturan 
pabrik

Memu
nilai s
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engatur telepon untuk beroperasi
ara yang berbeda. Untuk rinciannya,
laman 79.

eskripsi

nda dapat memilih Hanya dering,
anya getar, Dering & Getar, Getar
lu dering atau Diam.

ilih nada dering untuk Panggilan,
alender, Pesan, Info sel dan Alarm.

ilih dari 9 tingkat volume.

engatur nada tombol ke Hidup
tau Mati.

emilih dari 3 bunyi rana. Anda juga
apat mengaturnya ke Mati.

engatur peringatan ke Hidup atau
ati.
Pengaturan

Tampilan
Anda dapat mengkonfigurasi telepon dengan
pengaturan layar yang berbeda:

Suara
Anda dapat m
dengan profil su
lihat �Suara� haOpsi Deskripsi

Wallpaper Mengatur tampilan wallpaper ke
Hidup atau Mati.

Screen 
saver

Mengatur tampilan screen saver ke
Hidup atau Mati.

Tema Pilih dari 2 tema.

Tingkat 
lampu latar

Pilih dari 4 tingkat lampu latar. Anda
dapat memilih tingkat lampu latar
dengan menekan tombol + atau -.
Tekan , untuk konfirmasi. 

Durasi 
lampu latar

Pilih durasi lampu latar dari 60 detik,
30 detik dan 15 detik.

Sambutan Mengatur sambutan ke Hidup atau
Mati. Apabila memilih Hidup, Anda
dapat mengedit pesan sambutan. 

Maksimum panjang kata
sambutan yaitu 20 kata dalam
bahasa China atau 40 karakter
bahasa Inggris.

Opsi D

Jenis 
penanda

A
H
la

Nada 
dering

P
K

Volume 
dering

P

Nada 
tombol

M
a

Bunyi rana M
d

Tanda 
baterai 
lemah

M
M



Pengaturan

jaringan akan dicari secara otomatis. Jika memilih
hanya akan dilakukan apabila
si pencarian tersebut. 

 Otomatis atau Manual.

an disimpan dalam kartu SIM.
tumkan prioritas pendaftaran
an yang tersedia sewaktu
an otomatis. 
ga, tekan , untuk masuk ke

 > Konektivitas > P�aturan
n pilihan.
ntuk masuk ke daftar jaringan
pilihan yang paling disukai akan
utan daftar paling atas. 
memilih jaringan tertentu.
a dapat menekan , untuk

kan L Opsi dan pilih Tbh di
 jaringan yang dipilih.

 yang berkaitan ke browser
i bawah opsi ini, termasuk

n pesan Push.
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Jika sudah men-download nada dering Anda
sendiri dan memilih nada dering tersebut untuk
menjadi tanda alarm, maka setelah mengatur
alarm dan mematikan telepon, nada tanda
peringatan akan diubah kembali ke pengaturan
asal pabrik. Ini tidak berlaku jika nada dering
yang Anda pilih adalah nada dering yang
disertakan sebagai standar pada telepon Anda.

Konektivitas
Opsi panggilan
Untuk informasi selengkapnya, lihat �Opsi
panggilan� halaman 74.
Pengaturan pesan
Untuk informasi selengkapnya, lihat �Pengaturan�
halaman 50.

Pengaturan jaringan
Nama jaringan akan ditampilkan pada layar siaga.
Jika telepon tidak dapat mengenali nama jaringan,
telepon akan menampilkan kode negara dan kode
jaringan dari jaringan yang tidak diketahui.
Pilih jaringan
Jaringan akan berbeda menurut mode pencarian
yang sudah Anda pilih. Jika memilih Otomatis,

Manual, pencarian 
Anda mengkonfirma
Modus cari
Anda dapat memilih
Jaringan Pilihan
Daftar jaringan pilih
Daftar ini mencan
telepon ke jaring
melakukan pendaftar
1. Dalam mode sia

menu utama. 
2. Pilih Pengaturan

jaringan > Jaringa
3. Tekan , Pilih u

pilihan. Jaringan 
muncul dalam ur

4. Tekan +/- untuk 
5. Selanjutnya And

Sisipkan atau te
akhir atau Hapus

Browser
Berbagai parameter
dapat ditetapkan d
parameter WAP da
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Pengaturan

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

Info GPRS
Dengan fitur ini Anda dapat memonitor jumlah data
yang ditransfer selama sambungan GPRS.

Opsi Deskripsi

Nama profil Untuk memberi nama pada profil
yang sekarang

APN Untuk memasukkan APN GPRS.

Login Untuk memasukkan nama login.

Sandi Untuk memasukkan sandi.



Ikon & Simbol

internasional - Ditampilkan
telepon Anda terdaftar ke
lain, bukan jaringan langganan

kan log ke GPRS - Ada 2 status
 yang sama-sama eksklusif:
GPRS tersedia tetapi tidak
igunakan; atau jaringan GPRS
dan sedang digunakan. Ikon
pilkan hanya setelah Anda log

enandakan ada pesan MMS.

AP Push - Menandakan ada
AP push. Tujukan ke Browser >
ush untuk memeriksanya.

ra - Menandakan ada pesan
g belum didengar.

 - Menandakan bahwa jam
ktifkan.

 Telepon akan bergetar apabila
gilan masuk atau jam alarm
.
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Ikon & Simbol
Dalam mode siaga, beberapa ikon dan simbol dapat
ditampilkan pada layar utama. Ikon status, jaringan
dan baterai ditampilkan setiap saat. Ikon lainnya
ditampilkan jika fitur tersedia dan tidak ditampilkan
jika fitur tidak tersedia.

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

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).

Baterai - Menunjukkan tingkat baterai
dengan 5 bar indikator. Sewaktu
pengisian, akan ditampilkan ikon yang
bergulir.

Roaming 
apabila 
jaringan 
Anda.

Apakah a
2 GPRS
Jaringan 
sedang d
tersedia 
akan ditam
ke GPRS.

MMS - M

Pesan W
pesan W
Kt. msk p

Pesan sua
suara yan

Jam alarm
alarm dia

Getaran -
ada pang
berdering
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Ikon & Simbol

Firewall - Menandakan bahwa fitur
firewall diaktifkan.

Pgln tak terjwb - Menandakan ada
panggilan yang tidak terjawab.

Alihan panggilan - Menandakan bahwa
fungsi pengalihan panggilan diaktifkan.

Senyap - Menandakan bahwa mode
senyap diaktifkan.

Jwb oto. - Menandakan bahwa Jawab
otomatis aktif.

Tombol Dikunci - Menandakan bahwa
tombol dikunci.

Kartu memori - Menandakan bahwa
kartu memori digunakan.

Bluetooth - Fitur diaktifkan.



Kewaspadaan

siapa saja yang meminjam telepon Anda. Selain itu,
enggunaan telepon yang tidak

pon Anda di tempat yang aman
ri jangkauan anak kecil.

enuliskan kode PIN Anda.
ihafalkan. 
 keluarkan baterainya jika Anda
akan telepon untuk waktu yang

a setelah membeli telepon dan
tasan panggilan.
epon Anda memenuhi semua
n peraturan yang berlaku.
epon Anda dapat menyebabkan
ada peralatan elektronik yang
kuen, Anda harus mengikuti
si dan peraturan setempat

n telepon selular, baik di rumah
ergian. Peraturan atas
lepon selular dalam

pesawat udara khususnya

tiran masyarakat berfokus pada
 gangguan kesehatan bagi para
elular. Riset baru mengenai
84

Kewaspadaan
Gelombang Radio

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

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

radio pada frekuensi GSM (900/1800/1900 MHz).
� Jaringan GSM mengendalikan daya transmisi (0.01

hingga 2 watt).
� Telepon Anda mematuhi semua standar

keselamatan yang terkait.
� Tanda CE pada telepon Anda menunjukkan

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

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

untuk mencegah p
sah:

Simpan tele
dan jauh da
Jangan m
Sebaiknya d

Matikan telepon dan
tidak akan menggun
lama.
Ganti kode PIN And
aktifkan opsi pemba

Desain tel
hukum da
Namun, tel
gangguan p

lain. Secara konse
semua rekomenda
apabila menggunaka
atau saat bep
penggunaan te
kendaraan dan 
sangat ketat.
Sejak lama kekhawa
kemungkinan adanya
pemakai telepon s
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aerah atmosfir berpotensi
ak (misalnya, pompa bensin dan
aerah yang mengandung butiran
eperti serbuk logam).
an yang mengangkut produk yang
 (walaupun kendaraan itu sedang
endaraan yang menggunakan LPG,
 kendaraan mematuhi peraturan
g berlaku.

g mengharuskan Anda mematikan
ncar radio, seperti daerah
atau di tempat di mana sedang
rasi peledakan.
an pada manufaktur kendaraan
 perlengkapan elektronik yang
kan dalam kendaraan Anda tidak
rpengaruh oleh energi radio.

antung
enakan alat pacu jantung:
 jarak telepon lebih dari 15 cm dari

bila telepon dihidupkan, demi
angguan potensial.
awa telepon di dalam saku dekat
Kewaspadaan

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 d
meled
juga d
debu, s

Dalam kendara
mudah menyala
diparkir) atau k
pastikan bahwa
keselamatan yan
Di daerah yan
piranti pema
pertambangan 
berlangsung ope

Tanyak
apakah
diguna
akan te

Alat pacu j
Jika Anda meng
� Selalu menjaga

alat pacu 
menghindari g

� Jangan memb
dada.



Kewaspadaan

� Gunakan telinga yang berlawanan arah dengan � Jangan memaparkan telepon Anda ke suhu yang

ngan hati-hati. Setiap penyalah-
atalkan Jaminan Internasional.

 telepon dalam cairan apapun;
a lembap, matikan, keluarkan
an mengering selama 24 jam
 kembali.
kan telepon, seka dengan kain

dilakukan atau diterima,
ergi baterai dalam jumlah yang
epon ini mengkonsumsi energi
lam kondisi layar siaga apabila
pat yang sama. Apabila berada

r siaga dan ketika Anda sedang
 mengkonsumsi energi untuk
rmasi lokasi yang terbaru ke
r cahaya latar untuk jangka
 pendek maupun menghindari
 menu yang tidak perlu, juga

enghemat energi baterai untuk
n dan kinerja siaga yang lebih
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alat pacu untuk meminimalkan gangguan
potensial.

� Matikan telepon jika Anda menduga terjadi
gangguan.

Pengguna alat bantu dengar
Jika Anda pengguna 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 mode bebas-pegang atau
aksesori bebas-pegang).

ekstrem.
� Jagalah telepon de

gunaan akan memb
� Jangan merendam

jika telepon And
baterai dan biark
sebelum digunakan

� Untuk membersih
yang lembut.

� Panggilan yang 
mengkonsumsi en
sama. Namun, tel
yang berkurang da
tetap berada di tem
dalam kondisi laya
bergerak, telepon
mentransmisi info
jaringan. Mengatu
waktu yang lebih
penavigasian dalam
akan membantu m
penggunaan telepo
lama.
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ggunakan telepon 
engemudi
ara di telepon sambil mengemudi
enurunkan konsentrasi Anda, yang
embahayakan. Patuhilah panduan

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

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

 melarang penggunaan sistem alarm
sikan lampu atau klakson kendaraan
an adanya panggilan masuk, di jalan
eraturan lokal.
Kewaspadaan

Informasi baterai
� Telepon Anda diberdayakan oleh baterai isi

ulang.
� Hanya gunakan pengisi baterai yang sudah

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

dalam saku baju Anda) memendek-hubungkan
kontak baterai.

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

Gunakan hanya baterai dan aksesori Asli
Philips, karena jika menggunakan aksesori
lain dapat merusak telepon serta
membahayakan dan akan membatalkan
semua jaminan untuk telepon Philips Anda.

Penggunaan jenis baterai yang tidak benar juga
dapat menyebabkan ledakan.
Pastikan, bahwa bagian yang rusak segera diganti
oleh teknisi yang memenuhi syarat dan, bahwa
bagian tersebut diganti dengan suku cadang
pengganti Philips yang asli.

Jangan men
sewaktu m

Berbic
akan m
bisa m
beriku

� Curahkan pe
pengemudian.
sebelum meng

� Patuhi peratu
mengemudi 
Anda.

� Jika Anda ing
kendaraan, pa
yang didesain 

� Pastikan bahw
tidak mengha
pengamanan la
Anda.

Sejumlah negara
yang mengopera
untuk menandak
umum. Periksa p
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EN60950 Norm

pada DFU: 
gi Konsumen�
k lama
ain dan dimanufaktur dengan
n berkualitas tinggi, yang dapat
unakan-ulang. 
bol tong sampah beroda yang
a silang ini diterakan pada
 itu berarti bahwa produk
 tercakup oleh European
e 2002/96/EC
informasi mengenai sistem

pat yang terpisah untuk produk
.

peraturan setempat dan jangan
lama bersama limbah rumah-

emasan berlabel dapat didaur

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

lastik dapat didaur ulang (juga
i jenis plastiknya).
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Dalam cuaca panas atau setelah pemaparan yang
berkepanjangan ke matahari (misalnya, di balik jendela
atau kaca depan), suhu bingkai telepon dapat
meningkat, apalagi bila ada lapisan logam. Dalam hal
ini, ambil telepon Anda dengan sangat hati-hati dan
hindarkan juga penggunaannya pada lingkungan suhu
di atas 40°C.
Stopkontak soket telepon harus dipasang dekat
telepon dan mudah dijangkau. 

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

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

Tanda WEEE 
�Informasi ba
Membuang produ
Produk Anda dides
bahan dan kompone
didaur-ulang dan dig

Bila sim
bertand
produk,
tersebut
Directiv
Carilah 

pengumpulan setem
listrik dan elektronik
Bertindaklah sesuai 
membuang produk 

Bahan k
ulang.

Sumbang
untuk pe
dan sis
terkait.

Bahan p
menanda



89

arah atau memindahkan antena

jarak antara peralatan dan alat

kan peralatan ke stopkontak pada
beda dari yang digunakan oleh alat

n atau modifikasi yang secara tegas
leh pihak yang bertanggung jawab

 kepatuhan, dapat membatalkan
ngguna untuk mengoperasikan

emenuhi Peraturan FCC Pasal 15.
ini berdasarkan dua ketentuan

(1) Perangkat ini tidak akan
angguan yang merugikan, dan (2)
harus dapat menerima gangguan,
guan yang dapat menyebabkan
ang tidak dikehendaki.
Kewaspadaan

tangga biasa. Membuang produk lama dengan cara
yang benar akan membantu mencegah akibat yang
berpotensi negatif terhadap lingkungan dan
kesehatan manusia.

Pernyataan Kepatuhan FCC
Peralatan ini telah diuji dan ternyata mematuhi
batas yang ditetapkan untk perangkat digital Kelas
B, sesuai dengan Peraturan FCC Pasal 15. Batasan
ini dirancang untuk memberikan perlindungan yang
wajar terhadap gangguan yang merugikan pada
instalasi pemukiman. Peralatan ini membangkitkan,
menggunakan dan dapat meradiasikan energi
frekuensi radio, dan jika tidak diinstal serta
digunakan sesuai dengan petunjuk, dapat
menyebabkan gangguan yang merugikan pada
komunikasi radio. Namun demikian, tidak ada
jaminan bahwa gangguan tidak akan terjadi pada
instalasi tertentu. 
Jika peralatan ini ternyata menyebabkan gangguan
yang merugikan terhadap penerimaan radio atau
televisi, yang dapat ditentukan dengan cara
mematikan kemudian menghidupkan kembali
peralatan ini, dan pengguna dianjurkan untuk
mengatasi gangguan tersebut dengan melakukan
satu atau beberapa tindakan berikut ini: 

- Mengubah 
penerima. 
- Menambah 
penerima. 
-  Menghubung
sirkuit yang ber
penerima. 
Setiap perubaha
tidak disetujui o
atas peraturan
wewenang pe
peralatan ini.
Perangkat ini m
Pengoperasian 
berikut ini: 
menyebabkan g
perangkat ini 
termasuk gang
pengoperasian y



Layar tidak bereaksi (atau reaksinya 
bol ditekan

 lamban pada suhu yang sangat
mal dan tidak mempengaruhi
on. Bawalah ke tempat yang
a lagi. Dalam kasus lain, silakan

er telepon Anda.

ngkin terlalu panas.
ggunakan charger yang bukan
pon Anda. Pastikan Anda selalu
ori asli Philips yang disertakan
a.

enampilkan nomor 
ggilan masuk
erupakan ketergantungan

 jaringan. Jika jaringan tidak
r penelepon, telepon akan
 atau Tahan sebagai gantinya.
untuk mendapatkan informasi
i hal ini.

t mengirim pesan
tidak mengizinkan pertukaran
ngan lain. Pertama, pastikan
Anda sudah dimasukkan, atau
untuk mendapatkan informasi
nai subyek ini.
90

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

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

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

lamban) bila tom
Layar bereaksi lebih
rendah. Hal ini nor
pengoperasian telep
lebih hangat dan cob
menghubungi suppli

Baterai Anda mu
Anda mungkin men
ditujukan untuk tele
menggunakan akses
dengan telepon And

Telepon tidak m
telepon dari pan
Fungsi ini m
kepelangganan dan
mengirimkan nomo
menampilkan Pgln 1
Hubungi operator 
lebih lanjut mengena

Anda tidak dapa
Sejumlah jaringan 
pesan dengan jari
nomor pusat SMS 
hubungi operator 
selengkapnya menge
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Anda merasa ada sejumlah panggilan 
yang tidak terjawab.
Periksa pilihan pengalihan panggilan Anda.

Layar menunjukkan MASUKKAN SIM 
Periksa apakah kartu SIM sudah dimasukkan dengan
benar. Jika masalah berlanjut, mungkin kartu SIM
Anda rusak. Hubungi operator jaringan Anda.

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

Telepon Anda tidak mengisi
Jika baterai Anda kosong sama sekali, mungkin
diperlukan beberapa menit untuk pra-isi (hingga 10
menit dalam sejumlah kasus tertentu) sebelum ikon
pengisian ditampilkan pada layar.
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Aksesori Asli Philips
Sejumlah aksesori, seperti baterai standar dan
pengisi baterai, disertakan sebagai aksesori standar
dalam kemasan ponsel Anda. Aksesori tambahan
dapat juga disediakan atau dijual secara terpisah. Isi
kemasan dapat berbeda.

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

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

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

Headset Deluxe
Tombol jawab terpadu menawarkan Anda cara
mudah untuk menjawab panggilan. Anda dapat
menjawab panggilan dengan menekan tombol atau
menekan agak lama untuk menolak panggilan.
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Perniagaan 
merek dagang

T9® adalah merek dagang
Tegic Communications Inc.

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

Tegic Euro. Pat. 
App. 0842463



terbatas bagi baterai asli Philips yang dapat
g, berlaku selama enam (6) bulan
gal pembelian. 

ng Akan Dilakukan Philips jika
 Cacat Materi dalam Bahan, Desain
ngerjaan Produk Selama Masa
ya Jaminan Terbatas?

asa berlakunya jaminan terbatas,
au perwakilan layanan resmi, yang
lihannya, akan memperbaiki atau
ti secara cuma-cuma untuk suku-
tenaga kerja, Produk yang cacat-
ngan suku-cadang atau Produk baru
g diperbaiki, dan mengembalikan
yang sudah diperbaiki atau diganti
onsumen dalam kondisi layak-kerja.
an menahan suku-cadang, module
latan yang cacat/rusak.

yang sudah diperbaiki atau diganti
cakup oleh jaminan terbatas ini
asa berlaku yang masih tersisa atau

puluh (90) hari dari tanggal
 atau penggantian, mana saja yang

ma. Perbaikan atau penggantian
tas pilihan Philips merupakan ganti-
 yang ekslusif. 
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Jaminan Terbatas
1. Apa yang tercakup dalam Jaminan Terbatas

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

2. Berapa lama masa berlaku Jaminan Terbatas
ini?

Masa berlaku jaminan terbatas bagi Produk
ini adalah SATU (1) TAHUN dari tanggal
pembelian Produk sebagaimana tercantum
dalam bukti pembelian aslinya. Jaminan

diisi ulan
sejak tang

3. Apa Ya
Terdapat
dan Pe
Berlakun
Selama m
Philips at
ditun pi
menggan
cadang, 
materi de
atau yan
Produk 
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uk tersebut, atau digunakan untuk
sud komersial atau institusional

asuk namun tidak terbatas pada
uk yang digunakan untuk tujuan
-menyewa); atau
uk dikembalikan tanpa bukti
belian yang sah atau bukti
beliannya sudah diubah atau dibuat
erbaca; 
sangan normal (usia-pakai sudah
s) atau Force Majeure. 

 Anda Mendapatkan Layanan

balikan Produk ke pusat layanan
i Philips. Anda dapat menghubungi

or Philips setempat untuk
anyakan lokasi pusat layanan resmi
 terdekat.
u SIM harus dikeluarkan dari
uk sebelum diserahkan ke Philips.

ps tidak bertanggung jawab atas
o kerusakan atau kehilangan kartu
atau data yang ada di dalamnya.
kerusakan Produk tidak tercakup
 Jaminan terbatas ini, atau jaminan
atas ini tidak berlaku, batal atau tidak

karena adanya persyaratan dan
isi yang dicantumkan, Konsumen
 dikenakan biaya perbaikan atau
4. Apa yang Tidak Tercakup Oleh Jaminan
Terbatas Ini?
Jaminan terbatas ini tidak mencakup:

a) Produk yang telah disalah-gunakan,
kecelakaan, pengiriman atau kerusakan
fisik lainnya, pemasangan yang tidak
benar, pengoperasian atau penanganan
yang abnormal, kelalaian, banjir,
kebakaran, kemasukkan air atau cairan
lain; atau

b) Produk yang rusak karena diperbaiki,
diubah atau dimodifikasi oleh orang
yang tidak diberi kewenangan oleh
Philips; atau

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

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

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

f) Produk dibeli, digunakan, diperbaiki,
atau yang dikirim untuk perbaikan dari
negara yang bukan negara pembelian

prod
mak
(term
Prod
sewa

g) Prod
pem
pem
tak t

h) Keu
habi

5. Bagaimana
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a) Kem

resm
kant
men
yang

b) Kart
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SIM 
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penggantian dari Produk tersebut serta PERTANGGUNG-JAWABAN PHILIPS
LURUH ATAS KERUSAKAN
AITAN DENGAN, ATAU
BULKAN OLEH PEMBELIAN
NGGUNAAN PRODUK,
ARI JENIS ATAU SEBAB

 TERSEBUT ATAU
, ATAU KARAKTERISTIK

YANG DIAJUKAN
ATAU KERUGIAN), TIDAK
BIHI HARGA BELI ASAL
AH DILUNASI UNTUK
SEBUT.

BEGITU, DALAM HAL
A, APAKAH PHILIPS TELAH
ATAU TIDAK MENGENAI

AN KERUSAKAN, PHILIPS
KENAKAN TANGGUNG
AM PENGERTIAN SELUAS-
YANG DIMUNGKINKAN
UKUM, ATAS DENDA,
 KHUSUS, INSIDENTAL,

LANGSUNG ATAU
SIAL, (TERMASUK TAPI
ATAS PADA KEHILANGAN
GUNAAN, KEHILANGAN

KTU, KETERGANGGUAN,
KOMERSIAL, KEHILANGAN
, KEHILANGAN PELUANG
YA PENGGANTI ATAS
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biaya lainnya yang terkait dalam
perbaikan atau penggantian Produk.

d) PENTING � Anda diminta
mengembalikan Produk bersama bukti
pembelian sah yang menunjukkan
pembelian tersebut, tanggal pembelian,
model Produk serta nomor seri Produk
yang terterta dengan jelas.

6. Batasan Lain: Jaminan ini merupakan
Keseluruhan Perjanjian 
KECUALI PENJELASAN JAMINAN SEPERTI
YANG TERTERA DI ATAS DAN SEMUA
HAL YANG DINYATAKAN SECARA TAK
LANGSUNG OLEH HUKUM, YANG
TIDAK DAPAT DIPISAHKAN ATAU
DIMODIFIKASI OLEH PERJANJIAN,
PHILIPS TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN
LAIN, BAIK YANG 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.

YANG MEYE
YANG BERK
YANG DITIM
ATAU PE
TERLEPAS D
KERUSAKAN
BENTUKNYA
TUNTUTAN 
(KONTRAK 
AKAN MELE
YANG SUD
PRODUK TER
WALAUPUN 
APAPUN JUG
DIBERITAHU 
KEMUNGKIN
TIDAK DI
JAWAB, DAL
LUASNYA 
SECARA H
KERUSAKAN
TIDAK 
KONSEKUEN
TIDAK TERB
ATAS PENG
ATAS WA
KERUGIAN 
ATAS LABA
BISNIS, BIA
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BARANG ATAU LAYANAN, INVESTASI,
KERUSAKAN ATAS JASA BAIK ATAU
REPUTASI, ATAU KEHILANGAN DATA
DAN ADANYA TUNTUTAN OLEH PIHAK
KETIGA) YANG DIAKIBATKAN DARI
PEMBELIAN ATAU PENGGUNAAN
PRODUK TERSEBUT. PEMBATASAN INI
BERLAKU SEKALIPUN TIDAK MAMPU
MEMENUHI TUJUAN UTAMA DARI
GANTI-RUGI MANA PUN.
Jaminan terbatas merupakan perjanjian yang
menyeluruh dan ekslusif antara Konsumen
dan Philips sehubungan dengan Produk
selular tersebut, yang mengungguli semua
perjanjian terdahulu antara kedua pihak, baik
lisan atau tertulis, dan segala komunikasi
antara kedua pihak mengenai pokok yang
berkaitan dengan jaminan terbatas ini. Oleh
sebab itu, para pembawa, pengecer, agen,
dealer, karyawan, atau pegawai Philips tidak
diberi wewenang untuk mengubah jaminan
terbatas ini dan sebaiknya Anda tidak
mengandalkan pada perwakilan tersebut. 
Jaminan terbatas ini tidak mempengaruhi hak
Konsumen di bawah hukum nasional yang
diberlakukan.



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

menyatakan berdasarkan tanggung jawab kami
sepenuhnya, bahwa produk

Xenium X500
Radio Mobile Selular GSM 900/1800/1900
TAC: 35445302

yang mana berkaitan dengan pernyataan ini, sesuai
dengan Standar berikut ini:

KESELAMATAN: EN 60950-1:
2001+A11:2004
KELAYAKAN: EN50360: 2001
EMC: ETSI EN301 489-7 v 1.2.1; ETSI
EN 301 489-17 v1.2.1 
SPEKTRUM: ETSI EN 301 511 v9.0.2;
ETSI EN 300 328 v1.6.1
 

Dengan ini kami menyatakan bahwa semua
rangkaian pengujian radio yang penting telah
dilaksanakan dan bahwa nama produk di atas sesuai
dengan semua persyaratan penting dari Directive
1999/5/EC.
Prosedur penilaian kesesuaian yang dirujuk pada
Artikel 10 dan diuraikan secara rinci dalam Annex
V of Directive 1999/ 5/EC telah dipatuhi menurut
artikel 3.1 dan 3.2 yang melibatkan Notified Body
(Kantor Dinas): CETECOM ICT Services GmbH,
Unterturkhelmer Strabe6-10, 66117, Saarbrucken,
Germany.
Tanda pengenal: 0682

12 Juni, 2008

Manajer Kualitas
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