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gunakan bantalan tombol dan 
si.
.
 kemudian *. 
gunakan bantalan tombol dan 

 (.

layar editing. Tekan lama * 

aktifkan masukan T9. Tekan 
r daftar Aktif.

k Masuk.
san.

.

Pahami fitur telepon Anda

Bagaimana cara...
Menghidup-matikan telepon Tekan lama )..

Memasukkan kode PIN Anda Masukkan kode PIN Anda meng
tekan ,OK untuk mengonfirma

Mengunci bantalan tombol Pada layar siaga, tekan lama *
Membuka kunci bantalan tombol Pada layar siaga, tekan R dan
Melakukan panggilan Masukkan nomor telepon meng

tekan (.
Menjawab panggilan Ketika telepon berdering, tekan
Mengakhiri panggilan Tekan ).
Mengaktifkan/Menonaktifkan 
mode bebas genggam

Selama panggilan, tekan ,.

Memilih metode entri teks Tekan #.berulang-ulang pada 
untuk mengaktifkan atau menon
lama #. untuk mengakses laya

Mengakses menu utama Pada layar siaga, tekan ,Menu.
Mengakses Kotak Masuk Pada layar siaga, tekan LKota
Mengakses menu Pintasan Pada layar siaga, tekan RPinta
Kembali segera ke siaga saat 
menyusuri menu

Tekan )..

Menghidupkan/mematikan 
Getaran

Tekan lama # pada layar siaga



Pahami fitur telepon Anda

layar siaga untuk mengakses 
 +, -, < atau > untuk navigasi 
kan ,OK untuk mengakses 
ng dipilih. Tekan R Kembali 
u sebelumnya. Tekan ) 

 siaga.

Kontak Profil

halaman 33 halaman 69

Panggilan Pengaturan

halaman 64 halaman 70
2

Tombol pilih

Tombol pilih L, R dan , membolehkan 
Anda memilih pilihan di atasnya pada layar. Pilihan 
tersebut bersifat kontekstual: Pilihan berbeda-beda 
sesuai konteks saat ini.

Menu utama

Menu utama memberi Anda akses ke semua fitur 
berbeda dari ponsel Anda. Tabel berikut 
merangkum ikon fungsi pada menu utama. Untuk 
mendapatkan lebih banyak informasi mengenai 
fungsi-fungsinya, lihat halaman-halaman tersebut. 

Tekan ,Menu pada 
menu utama dan tekan
ke ikon dan daftar. Te
pilihan terkait item ya
untuk kembali ke men
untuk kembali ke layar

Hiburan dan 
Game Browser Musik

halaman 53 halaman 46 halaman 55

Kamera Pesan File Manager

halaman 48 halaman 22 halaman 61

Agenda

halaman 38
Bluetooth

halaman 66
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n

asan pada layar siaga, Anda dapat 
nu fungsional secara langsung. 
ur daftar pintasan fungsional. 
-menu fungsional yang dapat 

tar Pintasan
n > Umum > Pintasan.
 untuk mengakses daftar pilihan 

 untuk menggulung daftar 
 , untuk memberi tanda 
ilihan yang Anda inginkan.
esai untuk mengonfirmasi.

 Pintasan pada layar 

, tekan RPintasan untuk 
ar pintasan.
sional, dan tekan ,OK untuk 
-menu fungsi secara langsung.
Pahami fitur telepon Anda

Tombol khusus

Anda dapat mengonfigurasi tombol navigasi +, -, <, 
> untuk mengakses fitur favorit Anda secara 
langsung. Pada layar siaga, tekan tombol itu untuk 
mengakses fitur tersebut.
Buka Pengaturan > Umum > Tombol khusus untuk 
memeriksa pengaturan standar tombol navigasi +, -
, <, >.

Untuk mengubah pengaturan standar,
1. Pilih item yang akan diubah.
2. Tekan , Edit untuk menetapkan pintasan baru 

ke tombol tersebut.
3. Tekan + atau - untuk memilih, dan ,OK 

untuk mengonfirmasi.

Menu pintasa

Dengan pilihan Pint
mengakses sub-me
Anda dapat mengat
Paling banyak 8 sub
diatur. 

Mengatur daf
1. Buka Pengatura
2. Tekan ,Ubah

Pintasan.
3. Tekan + atau -

tersebut. Tekan
centang pada p

4. Tekan LSel

Menggunakan
siaga.
1. Pada layar siaga

mengakses daft
2. Pilih menu fung

mengakses sub

1 Tekan lama untuk mengakses 
kotak pesan suara.

 

Getaran hidup/mati untuk 
panggilan dan pesan masuk. #

0
Tekan lama untuk memasukkan 
"+" ketika melakukan panggilan 
internasional.
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bung, rekaman tiga nomor 
rsebut dan dari SIM atau buku 
lam daftar Cari.
ntuk menggulung daftar Cari, 
 untuk mengonfirmasi nomor 
inkan.

k menghubungi nomor 
4

Prediktif panggilan

Mencari dan menampilkan nomor telepon yang 
Anda inginkan dengan cepat (tersimpan dalam SIM 
atau/dan buku telepon Cerdas) pada layar siaga.
*Jika nomor telepon yang Anda inginkan tidak 
tersimpan dalam SIM atau/dan buku telepon Cerdas, 
fungsi prediktif panggilan tidak tersedia.

Menghidupkan/mematikan prediktif 
panggilan
Buka Panggilan > Pilihan panggilan > Prediktif 
panggilan > Hidup/Mati untuk mengaktifkan atau 
menonaktifkan fungsi prediktif panggilan.

Menggunakan prediktif panggilan
1. Tekan <,> untuk menghidupkan Prediktif 

panggilan dalam Panggilan > Pilihan panggilan, bila 
perlu.

2. Pada layar siaga, masukkan tiga nomor 
berturut-turut dari nomor telepon kontak yang 
ingin Anda hubungi. 

3. Pada layar Menyam
berturut-turut te
telepon cerdas da

4. Tekan + atau - u
dan tekan ,Pilih
telepon yang diing

5. Tekan ( untu
tersebut.
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7   Browser 46

Mengelola browser Anda 46
Mengakses situs web 46
Mengaktifkan/nonaktifkan pesan dorong 46
Opera Mini 47

8   Kamera 48

Kamera 48
Perekam Video 51

9   Hiburan dan Game 53
Game dan aplikasi Java 53

10   Musik 55
Pemutar musik 55
Radio FM 58

11   File Manager 61

Mencari file Anda 61
Mengelola file Anda 61

Berbagi file Anda
Menggunakan file

12   Panggilan

Catatan panggila
Pilihan panggilan

13    Bluetooth
Tentang Bluetoo
Menyambung ke
Terkoneksi deng
Bluetooth
Mengedit daftar 

14   Profil
Menyesuaikan pe
pemandangan be

15   Pengaturan
Umum
Tampilan:
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Memulai

rtu SIM

 berikut untuk menyisipkan 
a. Jangan lupa mematikan 

 melepas tutup belakang.

kang dan geser seperti 
bar. 
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1 Memulai
Selamat Anda telah membeli Philips dan selamat 
datang ke Philips!

Untuk mendapatkan sebagian besar manfaat 
produk Anda dan menikmati semua  
penawaran Philips, daftarkan produk Anda ke 
www. philips. com/welcome.

Bacalah petunjuk keselamatan pada bagian 
"Kewaspadaan" sebelum menggunakan.

Untuk menggunakan telepon Anda, sisipkan 
kartu SIM yang masih berlaku yang disediakan 
oleh operator atau retailer GSM Anda. Kartu 
SIM tersebut berisi informasi pendaftaran Anda, 
nomor ponsel Anda, dan memori tempat Anda 
dapat menyimpan nomor telepon dan pesan.

Menyisipkan ka

Ikuti langkah-langkah
kartu SIM baru And
ponsel Anda sebelum

1. Tekan tutup bela
terlihat pada gam
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da dan lapisan keemasan 
 bawah. Sisipkan kartu SIM di 
n klip logam. 

itunjukkan, pasangkan 
m pada baterai dan tempat 
an baterai hingga terkunci.
Memulai

2. Seperti yang ditunjukkan langkah 1, tekan 
dan tahan bagian yang sedikit menonjol di 
belakang satu demi satu, dan kemudian, 
keluarkan baterai, seperti yang ditunjukkan 
langkah 2. 

Anda dapat kehilangan semua pengaturan pribadi 
jika Anda melepas baterai ketika telepon masih 
hidup.

3. Seperti yang ditunjukkan, sejajarkan kartu 
SIM Anda dengan tempat kartu SIM, dengan 
sudut yang terpotong menyerong 

menghadap An
menghadap ke
bawah penaha

4. Seperti yang d
konektor loga
baterai. Sisipk

PHILIPS

1

1

2



Memulai

kkan di bawah. Lalu, 
ke soket daya.

a, simbol baterai bergerak. 

 daya tetap tertancap ke 
i penuh tidak akan merusak 
tunya untuk mematikan 
engan mencabutnya, jadi 
nggunakan soket daya yang 

 menggunakan telepon 
i, kami anjurkan Anda 
10

5. Seperti ditunjukkan, pasang kembali tutup 
belakang dari bawah. Tekan tutupnya sampai 
terkunci. 

Lepas lapisan pelindung layar dan lensa kamera 
sebelum menggunakan telepon.

Mengisi baterai

Telepon Anda diberdayakan oleh baterai isi 
ulang. Baterai baru sudah terisi tapi tidak penuh. 
Simbol baterai menunjukkan keadaan baterai. 
Untuk mengisi ulang baterai, colokkan konektor 

sebagaimana ditunju
colokkan ujung lain 

Selama pengisian day

Membiarkan pengisi
ponsel ketika batera
baterai. Cara satu-sa
pengisi daya adalah d
disarankan untuk me
mudah dicapai. 

Jika Anda tidak ingin
selama beberapa har
melepas baterai
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a, tekan ,Menu lalu buka 
aktu & tanggal. 

at: Pilih format waktu  
4 jam) dan tanggal dengan 
bol navigasi <, >, +, -, 

tu/tanggal: Masukkan waktu 

> untuk memilih kotak 
ur. Masukkan angka yang 
 dengan menggunakan 
 atau tekan + atau - 
g-ulang sampai Anda 
angka yang diinginkan.  
aktu: Untuk menampilkan 

ggal pada layar siaga, tekan 
ampilkan waktu dalam jam 
ngka (Digital). Tekan ,OK 
firmasi.
Memulai

Anda dapat menggunakan telepon saat pengisian 
daya. Jika baterai benar-benar habis, simbol 
baterai hanya akan muncul kembali setelah 
beberapa menit pengisian daya.

Pengaturan Jam

1. Pastikan bahwa telepon Anda hidup.  
Tekan lama ) bila perlu. Masukkan kode 
PIN jika diminta. Kode PIN adalah kode 
rahasia kartu SIM Anda sebanyak 4 sampai 8 
angka. Kode ini sudah ditentukan 
sebelumnya dan diberitahukan kepada Anda 
oleh operator jaringan atau pengecer Anda.

Jika Anda salah memasukkan kode PIN tiga kali 
berturut-turut, kartu SIM Anda akan diblokir. 
Untuk membuka blokir tersebut, Anda harus 
meminta kode PUK dari operator.

2. Pada layar siag
Pengaturan > W
Mengatur form
(12 jam atau 2
menekan tom
dan OK.  
Mengatur wak
dan tanggal.  
Tekan < atau 
yang akan diat
Anda inginkan
tombol angka,
secara berulan
mendapatkan 
Menampilkan w
waktu dan tan
+ atau - men
(Analog) atau a
untuk mengon



Memulai

sing: Ganti antara jam 
asing.

rtu Micro-SD  

besar memori telepon Anda 
an kartu micro-SD. 

ung: hingga 8 GB

an Langkah2 di bagian 
rtu SIM".
njukkan, dorong ke bawah 
an angkat. Sejajarkan kartu 
dengan tempatnya. Sisipkan. 
12

Menampilkan jam lokal dan 
internasional.
Anda dapat menampilkan dua jam pada pada 
layar siaga, satu menunjukkan waktu lokal dan 
yang lain menunjukkan waktu daerah tujuan 
Anda. 

1. Pastikan Anda telah mengatur waktu dan 
tanggal lokal.

2. Buka Pengaturan > Waktu & tanggal. 
Pastikan bahwa Tampilan waktu diatur ke 
Analog atau Digital.

3. Pada layar siaga, tekan ,Menu lalu ke 
Agenda > Jam dunia. 
Status jam: Tekan < atau > untuk memilih 
Hidup untuk menghidupkan jam internasional. 
Pengaturan lokal/Pengaturan asing: Tekan < 
atau > secara berulang-ulang untuk memilih 
zona waktu dan kota. Bila perlu, tekan 
LPilihan untuk menghidup/matikan 
penyimpanan siang hari. 

Mengganti lokal/a
waktu lokal dan 

Menyisipkan ka
(kartu memori)

Anda dapat memper
dengan menambahk

Kapasitas yang diduk

1. Ikuti Langkah 1 d
"Menyisipkan ka

2. Seperti yang ditu
penahan kartu d
micro-SD Anda 
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Memulai

Dorong ke bawah penahan kartu dan tarik 
sampai terkunci. 



1                              Entri teks

ang Anda pilih untuk 
de masukan yang didukung 
da.

pkan/mematikan masukan 
. 

kan simbol dan tanda baca, 

at metode masukan teks 
nda gunakan sebelum Anda 

ting. Ketika mengakses 
ara otomatis akan memilih 
ng telah Anda gunakan.

ks

masukkan teks yang Anda 

s menggunakan bantalan 
rik.

Untuk memasukkan 
huruf (masukan T9) 
Tekan berulang-ulang  
4                                                                                           

2 Entri teks
Ponsel Anda mendukung sejumlah metode 
masukan teks, termasuk input T9, input multi-
tekan, input numerik dan input simbol. 

Memilih metode entri teks

1. Saat mengedit teks, tekan # berulang-
ulang untuk memilih masukan yang 
diinginkan.  

/ / : untuk entri Bahasa 
Inggris 

: untuk entri numerik 
: Masukan Pinyin untuk Bahasa 

China Sederhana 
/ : Masukan tanda 

aksen Bahasa China Sederhana/Tradisional  
Tekan lama # untuk mengatur metode 
masukan yang Anda inginkan. Metode 
masukan pilihan Anda baru akan muncul 
setelah Anda menekan # berulang-ulang.

Tergantung bahasa y
telepon Anda, meto
mungkin berbeda-be

2. Untuk menghidu
T9, tekan lama *

3. Untuk memasuk
tekan *.

Editor teks menging
terakhir yang telah A
keluar dari layar edi
editor lagi, maka sec
masukan terakhir ya

Memasukkan te

1. Pilih metode me
inginkan.

2. Memasukkan tek
tombol alfanume
2 sampai 9
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ukan teks prediktif T9® adalah 
e editing cerdas untuk pesan, 
 mencakup kamus 
prehensif. Metode ini 
buat Anda dapat 

 dengan cepat. Anda hanya 
kali pada tombol yang sesuai 
uf yang diperlukan untuk 
a: masukan tekanan tombol 
 yang disarankan ditayangkan 
la sembul. 

imana cara 
ata "home":
, 6, 3. 

ngkan kata pertama dalam 

 menggulir dan memilih 

untuk mengonfirmasi.
Entri teks

untuk memasukkan  
huruf yang diinginkan  
(masukan multi-tekan). 

1 sampai 6 Untuk memasukkan tanda  
aksen (masukan tanda aksen)

<, > Untuk menjelajah calon kata (masukan  
T9/masukan multi-tekan) 

+, - Untuk menjelajah calon kata pada 
halaman sebelum/sesudahnya (masukan  
T9/multi-tekan)

,Pilih Untuk mengonfirmasi pilihan 
0 Untuk memasukkan spasi 
RHapus Tekan singkat untuk menghapus  

satu huruf, tekan lama untuk 
menghapus semua entri.

3. Bila perlu, tekan RKembali untuk keluar 
dari mode masukan.

Masukan® T9
Mas
mod
yang
kom
mem

memasukkan teks
perlu menekan se
dengan setiap hur
mengeja suatu kat
dianalisis dan kata
oleh T9 ® di jende

Misalnya: Baga
memasukkan k
1. Tekan 4, 6

Layar menaya
daftar: Good.

2. Tekan > untuk
Home.

3. Tekan ,Pilih 

Tegic Euro. Pat. 
App. 0842463

 



1                              Entri teks

ri, tanda aksen jatuh kanan, 
 tanda aksen khusus. Ketika 
da perlukan tidak sesuai 
n dasar tersebut, ganti 
khusus (?). 
6                                                                                           

Masukan multi-tekan (ABC/Abc/abc)
Tekan tombol yang ditandai dengan huruf sesuai 
kata yang ingin Anda entrikan. Tekan sekali untuk 
mendapatkan huruf pertama pada tombol, tekan 
dua kali dengan cepat untuk mendapatkan huruf 
kedua dan seterusnya sampai huruf yang ingin 
Anda inginkan ditayangkan di layar.

Misalnya: bagaimana cara mengentri 
kata "home":
Tekan 4, 4 (GHI) 6, 6, 6 (MNO), 
6 (MNO), 3, 3 (DEF). 

Masukan tanda aksen 
Prinsip masukan tanda aksen adalah memotong 
dan memisahkan setiap tanda aksen karakter 
China sesuai urutan. Saat Anda ingin 
memasukkan karakter tersebut, tekan tombol 
yang sesuai dengan tanda aksen yang diperlukan 
menurut urutan untuk memperoleh karakter 
yang diinginkan. Metode masukan tanda aksen 
dalam telepon ini membagi karakter China ke 
dalam 5 tanda aksen dasar: (horizontal, vertikal, 

tanda aksen jatuh ki
dan ke bawah) serta
tanda aksen yang An
dengan 5 tanda akse
dengan tanda aksen 
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tuk menghubungi nomor yang 

 IP (khusus China), pilih 
utar IP. 
elakukan pra-atur layanan IP 
ggilan > Pilihan panggilan > 

tuk menggantung.

nda dapat memanggil nomor 
atur dengan menekan lama 
2 sampai 9) .

gil cepat Anda sebelum 

n tombol panggil cepat ke 

an > Umum > Panggil cepat.
 lokasi (2 sampai 9).
Memanggil

3 Memanggil
Melakukan panggilan

Dari layar siaga
1. Masukkan nomor telepon
2. Tekan ( untuk menghubungi nomor 

tersebut. 
3. Tekan ) untuk menggantung panggilan.
Untuk panggilan internasional, tekan lama 
0 untuk memasukkan tanda "+" untuk awalan 
internasional.

Gunakan buku telepon (lihat 
"Kontak" pada halaman 33)
1. Buka Kontak > Lihat kontak untuk membuka 

daftar kontak. 
Untuk mencari kontak, masukkan nama 
kontak (hingga 5 karakter) menggunakan 
bantalan tombol alfanumerik, atau pilih 
kontak dari daftar. 

2. Tekan ( un
dipilih.  
Untuk putar
LPilihan > P
Anda dapat m
Anda pada Pan
Putar IP.

3. Tekan ) un

Panggil cepat
Pada layar siaga, A
panggil cepat pra-
tombol numerik (

Atur nomor pang
menghubunginya.

Untuk menetapka
kontak:

1. Buka Pengatur
2. Pilih salah satu



Memanggil

mua panggilan, pilih kontak 
n, dan tekan LPilihan > 
ar hitam (Untuk informasi 
g daftar hitam, lihat "Daftar 
an 43).

berdering atau bergetar 
m (lihat "Profil" pada 

anggilan

da dapat menekan , pilih 
 atau Digenggam. Tekan 

engakses pilihan berikut:

 panggilan saat ini. 
n: Akhiri panggilan saat ini.
a: Rekam percakapan 
lan. (lihat "Perekam suara" 
 40)
am/menonredam panggilan.
: Melakukan panggilan baru 

tau periksa pesan.
18

3. Dalam Kontak, tetapkan lokasi kontak dari 
buku telepon Anda.  
Dalam Nomor telepon, tetapkan lokasi 
nomor telepon pra-atur. 

Menjawab dan mengakhiri panggilan
Ketika menerima panggilan, nomor pemanggil 
bisa ditampilkan, tergantung apakah pihak 
pemanggil memilih untuk menampilkan 
identitasnya atau tidak. Jika nomor tersebut 
tersimpan dalam buku telepon, maka nama yang 
bersangkutan akan tertampil.

• Menjawab panggilan: Tekan ( atau ,. 
• Mengakhiri panggilan: Tekan ).
• Untuk menjawab atau mengakhiri 

panggilan menggunakan headset satu 
tombol yang disediakan, lihat "Headset" 
pada halaman 88.

• Untuk menolak panggilan dari kontak 
tertentu, Anda dapat menambahkan kontak 
atau nomor tersebut ke daftar hitam. Dalam 
Kontak > Lihat kontak, Pesan > Kotak masuk, 

atau Panggilan > Se
atau nomor telepo
Tambahkan ke daft
lebih lanjut tentan
Hitam" pada halam

Telepon tidak akan 
jika dalam mode Dia
halaman 69 ).

Pilihan selama p

Selama panggilan, An
mode Bebas genggam
LPilihan untuk m

- Tunda: Tahan
- Akhiri panggila
- Perekam Suar

selama panggi
pada halaman

- Redam: Mered
- Panggilan baru

(kedua).
- Pesan: Kirim a
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u menonredam 

pilih Pilihan untuk 
matikan fungsi Redam. Jika 
an Redam, mikrofon akan 

me
tekan tombol volume + atau - 
atau menurunkan volume.

berapa panggilan 
ringan)

ngani dua panggilan atau lebih 
serta melakukan panggilan 
unakan telepon Anda. 
 ini tergantung pada operator 
/atau langganan Anda.
Memanggil

- Kalender: Periksa kalender Anda (lihat 
"Periksa kalender Anda" pada halaman 
39) selama panggilan.

- Kalkulator: Gunakan kalkulator (lihat 
"Kalkulator" pada halaman 45) selama 
panggilan.

- DTMF: Aktifkan sistem menyambung nada 
sentuh.

Perekam suara

Di sebagian besar negara, merekam percakapan 
telepon tunduk pada perundang-undangan. Kami 
menyarankan Anda memberi tahu pemanggil jika 
Anda ingin merekam percakapan dan hanya 
merekam jika disetujui. Anda juga harus 
memastikan kerahasiaan rekaman.

Untuk merekam percakapan selama panggilan, 
pilih LPilihan dan pilih Perekam suara. Suara 
yang direkam disimpan dalam format *.amr dan 
disimpan dalam Audio di menu File manager. (lihat 
"Mencari file Anda" pada halaman 61).

Meredam ata
panggilan.
Selama panggilan, 
menghidupkan/me
Anda menghidupk
dinonaktifkan.

Menyetel volu
Selama panggilan, 
untuk menaikkan 

Menangani be
(tergantung ja

Anda dapat mena
pada satu waktu, 
konferensi mengg
Ketersediaan fitur
jaringan Anda dan



Memanggil

a: Rekam percakapan 
lan. (lihat "Perekam suara" 
 40)
am/menonredam panggilan.
: Melakukan panggilan lain.
im atau memeriksa pesan. 
eriksa kalender Anda (lihat 
der Anda" pada halaman 
nggilan.
nggunakan kalkulator (lihat 
ada halaman 45) selama 

ktifkan sistem menyambung 
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Melakukan panggilan kedua 
Anda dapat melakukan panggilan kedua jika ada 
satu panggilan aktif atau dengan satu panggilan 
ditahan. Selama suatu panggilan aktif, masukkan 
angka atau pilih kontak dari buku telepon dan 
tekan (. Panggilan pertama ditahan dan 
nomor kedua dihubungi. Setelah panggilan kedua 
diterima, Anda dapat menekan ,Tukar untuk 
bergantian antara 2 panggilan, atau pilih 
LPilihan untuk mengakses pilihan-pilihan 
berikut:

- Bebas genggam: Menerima panggilan 
dengan cara bebas genggam atau 
digenggam. 

- Konferensi: Mengantarkan pihak tersebut 
ke panggilan konferensi.

- Transfer: Menghubungkan dua panggilan. 
Anda diputus ketika transfer selesai.

- Mengakhiri panggilan: Memutuskan satu 
pihak dari panggilan tersebut.

- Mengakhiri semua panggilan: Memutuskan 
semua pihak dari panggilan tersebut.

- Perekam Suar
selama panggi
pada halaman

- Redam: Mered
- Panggilan baru
- Pesan: Mengir
- Kalender: Mem

"Periksa kalen
39) selama pa

- Kalkulator: Me
"Kalkulator" p
panggilan.

- DTMF: Menga
nada sentuh.



21

nggilan darurat

i telepon, Anda dapat 
S untuk melakukan panggilan 

 di telepon, Anda dapat 
or darurat dalam mode siaga, 

darurat standar adalah 112, di 
t standar adalah 999.
Memanggil

Menjawab panggilan kedua
Ketika Anda menerima panggilan kedua saat 
sedang berkomunikasi, telepon akan 
mengeluarkan bunyi bip layar menampilkan 
informasi tentang panggilan masuk. Lalu, Anda 
dapat:

Untuk menerima panggilan kedua, mula-mula 
Anda harus menonaktifkan Pengalihan panggilan 
(Lihat halaman 64)dan mengaktifkan Panggilan 
tunggu (Lihat halaman 64).

Melakukan pa

Tanpa kartu SIM d
menekan RSO
darurat.

Dengan kartu SIM
memasukkan nom
lalu tekan (.

Di Eropa, nomor 
UK nomor darura

Menekan 
( atau ,

Untuk menjawab panggilan 
(yang pertama ditahan).

Tekan ) Untuk menolak panggilan.



Pesan

n untuk mengakses pilihan-

ntuk mengirimkan pesan ke 
mpok kontak yang 
"Kontak" pada halaman 33).

p: Simpan pesan SMS ke 
p.

late: Simpan pesan SMS 
ai template SMS.

ntuk menyisipkan nama dan 
r telepon kontak Anda. 

ntuk menyisipkan pesan 
tur. 

rincian bantuan tentang 
de masukan.
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4 Pesan

Membuat pesan

SMS
SMS memungkinkan Anda untuk mengirim pesan 
teks ke pihak lain, menggunakan Layanan Pesan 
Singkat (SMS). Anda dapat menggunakan menu 
Buat SMS untuk mengirimkan pesan ke ponsel 
atau perangkat lain yang dapat menerima pesan 
SMS. Untuk membuat dan mengirimkan pesan 
SMS, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Pilih Buat SMS, dan tulis pesan Anda.

2. Tekan LPiliha
pilihan berikut:

3. Tekan ,Kirim u
kontak atau kelo
diinginkan (lihat 

Simpan 
sebagai

Konse
Konse

Temp
sebag

Sisipkan 
kontak

Pilih u
nomo

Gunakan 
template

Pilih u
pra-a

Bantuan Baca 
meto
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 tekan LPilihan:

Edit untuk memasukkan 
au email penerima yang ingin 
imi salinan pesan, akan tetapi 
 dalam daftar Bcc tidak akan 
leh penerima lain.

Edit untuk memasukkan 
MS.

kan slide ke badan pesan 
a. Slide multimedia dapat 
iri dari file audio, atau video 

kan slide lagi ke badan pesan 
a.
Pesan

MMS
Ponsel Anda juga dapat mengirim dan menerima 
pesan MMS (Layanan Pesan Multimedia). Dengan 
MMS, Anda dapat mengirim pesan yang berisi 
gambar, suara dan teks.

Ketika mengirimkan pesan MMS, pastikan bahwa 
penerima pesan juga memiliki telepon dengan 
MMS agar dapat melihat pesan Anda. Ikuti 
langkah-langkah berikut untuk membuat dan 
mengirimkan MMS.

1. Pilih Buat MMS, dan masukkan:

2. Dalam Edit isi,

Ke Tekan ,Edit untuk memasukkan 
nomor atau email penerima. Tekan , 
untuk memilih kontak dari buku 
telepon. 

Cc Tekan ,Edit untuk memasukkan 
nomor atau email penerima lain yang 
ingin Anda kirimi salinan pesan 
tersebut.

Bcc Tekan ,
nomor at
Anda kir
penerima
terlihat o

Subjek Tekan ,
subjek M

Tambah 
gambar, 
Tambah 
audio, 
Tambah 
video

Sisip
And
terd
klip.

Tambah 
slide 
sebelum, 
Tambah 
slide 
sesudah 

Sisip
And



Pesan

ng dilindungi hak cipta tidak 
MMS.

ate untuk pesan
nakan pesan siap pakai 
Ada 10 SMS dalam folder 

ng Anda inginkan.
u LPilihan > Edit. 
muncul di layar edit.

n Anda

 Anda dipilah dalam folder 

Masa berlaku, Laporan 
riman, Laporan baca, 
itas.

r
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3. Tekan LSelesai untuk mengakses pilihan 
berikutnya:

Gambar dan suara ya
dapat dikirim lewat 

Gunakan templ
Anda dapat menggu
sebagai pesan baru. 
Template. 

1. Pilih Template.
2. Pilih template ya
3. Tekan ,Edit ata

Pesan siap pakai 

Mengelola pesa

Di telepon ini, pesan
berikut:

Waktu slide Atur waktu putar slide MMS. Nilai 
standarnya adalah 5 detik.

Pratinjau Pratinjau slide multimedia yang 
disisipkan. Tekan < atau > untuk 
pindah ke halaman sebelumnya 
atau berikutnya.

Tambah 
lampiran

Sisipkan file (seperti .txt, .jar) ke 
badan pesan Anda.

Tambah 
teks 
bookmark

Tambah informasi situs web yang 
telah Anda simpan sebagai 
bookmark (lihat "Browser" pada 
halaman 46)

Hanya kirim Hanya mengirimkan MMS.

Simpan dan 
kirim

Menyimpan dan mengirimkan 
MMS.

Simpan ke 
Konsep

Simpan MMS ke Konsep.

Pilihan kirim Atur 
pengi
Prior

Keluar Kelua
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s ke pengirim MMS dengan 
.

s ke pengirim dan semua 
rima pada daftar Cc dan Bcc.

skan pesan yang dipilih.

dan kirimkan pesan yang 
ih.

us pesan yang dipilih.

us semua pesan dalam folder.

us semua pesan teks dari 
or yang sama dalam folder.

ka Anda menambahkan kontak 
aftar hitam, Anda tidak akan 
erima panggilan dari kontak ini 
lihat "Daftar Hitam" pada 
an 43).
Pesan

Kotak Masuk: pesan diterima 
Terkirim: pesan terkirim 
Konsep: pesan yang tersimpan sebagai konsep 
Kotak keluar: pesan yang tidak berhasil 
terkirim 
Kotak spam: pesan ditolak atau disaring 

Arsip SIM: pesan yang tersimpan di kartu SIM

Temukan pesan
• Masukkan folder dan pilih pesan yang 

diinginkan. 

Kelola pesan
Pilih pesan. Tekan ,Lihat untuk membaca pesan 
yang dipilih, atau LPilihan untuk mengakses 
pilihan berikut:

Untuk folder SMS atau MMS, atau lainnya, pilihan 
yang tersedia mungkin berbeda-beda. 

Balas Balas ke pengirim

Balas 
dengan SMS

Bala
SMS

Balas semua Bala
pene

Teruskan ke Teru

Edit Edit 
dipil

Hapus Hap

Hapus 
semua

Hap

Hapus sms 
dari nomor 
yang sama

Hap
nom

Tambah ke 
daftar hitam

Keti
ke d
men
lagi (
halam



Pesan

ngaturan pesan Anda

n pesan tergantung pada 
i langganan Anda di 
ubungi operator jaringan 
ran profil, pengaturan 
, atau pengaturan terkait 
26

Menentukan pe

Beberapa pengatura
layanan yang menjad
operator jaringan. H
Anda untuk pengatu
umum, profil server
lainnya. 

Pindahkan 
ke SIM

Pindahkan pesan yang dipilih ke 
kartu SIM Anda.

Gunakan 
rincian, 
Gunakan 
nomor, 
Gunakan 
URL

Keluarkan nomor atau alamat 
email pengirim atau dalam pesan 
untuk menulis pesan, melakukan 
panggilan, atau menyimpannya ke 
buku telepon. 
Keluarkan URL di dalam pesan 
untuk menghubungkan ke situs 
web, atau menambahkan sebagai 
bookmark.

Edit sebelum 
melakukan 
panggilan.

Edit nomor telepon pengirim 
sebelum melakukan panggilan 

Properti Menunjukkan informasi file dari 
pesan saat ini.

Simpan 
objek

Simpan gambar, audio, video, atau 
file terlampir lainnya di pesan MMS 
saat ini ke telepon atau kartu 
memori Anda (jika disisipkan).
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oran pengiriman: Ketika diatur 
Hidup, pilihan ini akan memberi 
u Anda melalui SMS apakah 
S Anda telah diterima atau 
um. 

r ini tergantung jenis 
gganan.

r balasan: Ketika Hidup, opsi 
membuat Anda dapat 
ngirimkan nomor pusat pesan 
S Anda bersama dengan pesan 
sebut. Penerima kemudian 
at membalas menggunakan 
at SMS Anda dan bukan pusat 
S mereka. Ini mempercepat 
giriman. Fitur ini tergantung 

is langganan.
Pesan

Dalam Pesan > Pengaturan > SMS,

Pengaturan 
profil

Nama profil: Edit nama profil saat 
ini.

Alamat SC: Pilih pusat SMS standar 
Anda. Jika tidak tersedia di kartu 
SIM , Anda harus memasukkan 
nomor pusat SMS.

Masa berlaku: Pilih lama waktu 
penyimpanan pesan Anda di pusat 
SMS. Ini berguna ketika penerima 
tidak terhubung ke jaringan (dan 
karenanya tidak dapat segera 
menerima pesan Anda).

Fitur ini tergantung jenis 
langganan.

Jenis pesan: Pilih format pesan Anda 
yang terkirim. Pilihan ini 
tergantung jaringan.

Pengaturan 
umum

Lap
ke 
tah
SM
bel

Fitu
lan

Jalu
ini 
me
SM
ter
dap
pus
SM
pen
jen



Pesan

aturan > MMS,

de Kreasi, Mengubah ukuran 
Waktu halaman terbaik, 
ngan otomatis dan Tanda 

han Masa berlaku, Laporan 
an, Laporan baca, Prioritas, 
lide dan Waktu pengiriman 
engirimkan pesan MMS.
han Jaringan induk, Roaming, 
baca dan Laporan pengiriman 
enerima pesan MMS.
nim dan Iklan untuk MMS 
il dari orang yang ingin Anda 

nfigurasi jaringan. Hubungi 
 jaringan Anda untuk 
i lebih lanjut.
tus memori MMS Anda.
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Dalam Pesan > PengSimpan SMS otomatis: Tekan , 
untuk mencentang pilihan ini.

Hidup: Pesan dikirim dan 
disimpan di folder Terkirim.  
Mati: Pesan hanya dikirimkan. 

Status 
memori

Pilihan ini menampilkan status 
memori pesan yang disimpan 
dalam kartu SIM dan telepon.

Bearer 
Pilihan

Pilihan ini memungkinkan Anda 
mengatur mode transmisi yang 
dipilih. Anda dapat memilih GPRS 
Pilihan, GSM Pilihan atau Hanya 
GSM. Untuk rincian lebih lanjut, 
hubungi operator jaringan Anda.

Tulis pesan Atur Mo
gambar, 
Tanda ta
tangan.

Kirim Atur pili
pengirim
Waktu s
untuk m

Ambil Atur pili
Laporan 
untuk m

Filter Atur Ano
atau ema
saring.

Profil server Atur ko
penyedia
informas

Status 
memori

Lihat sta
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rmasi profil Anda ketika 

asukkan simbol seperti @ 
n *.
ilih account data, tekan 

an pilih GPRS. Periksa apakah 
memilih profil koneksi 
ail GPRS.
nyedia layanan email untuk 
server email.
i ke daftar profil Email, pilih 
ginkan, dan tekan ,Aktifkan 
tifkan profil Email yang dipilih. 

ail, pilih Email > Tulis Email. 
(Ke), salinan (Cc), salinan 
bjek dan Lampiran (hingga 3 
ioritas. Tekan ,Edit untuk 
. Ketika Anda selesai menulis 
Selesai, lalu ,Ok. Anda 
emilih Kirim, Kirim dan simpan, 
 atau Akhiri tanpa menyimpan.
Pesan

Email

Jika tidak termasuk dalam kontrak ponsel Anda, 
Anda perlu mendaftar ke layanan email untuk 
mengirimkan dan menerima email. Dalam hal ini, 
semua parameter disampaikan ke Anda oleh 
operator Anda.

Menu ini memungkinkan Anda mengirimkan 
Email ke satu atau lebih penerima pada satu 
waktu, termasuk dengan lampiran seperti 
gambar JPEG. Ketika diterima, pesan Anda dapat 
diteruskan dan lampiran dapat dilihat dengan 
perangkat lunak yang sesuai.

Mengatur profil Email
Profil Email membuat Anda dapat Aktifkan, atau 
Edit salah satu profil Email yang tersedia. Anda 
juga dapat membuat profil Email baru. Hubungi 
operator jaringan dan penyedia layanan email 
untuk informasi profil.

1. Buka Email > Profil email. Tekan LPilihan, 
dan pilih Profil baru.

2. Masukkan info
diminta.
- Ketika mem

dan _, teka
- Ketika mem

LEdit, d
Anda telah 
Internet/Em

- Hubungi pe
konfigurasi 

3. Ketika kembal
profil yang diin
untuk mengak

Tulis Email
Untuk menulis Em
Masukkan alamat 
tersamar (Bcc), Su
file) dan tingkat pr
mengedit isi email
email, tekan L
kemudian dapat m
Simpan ke Konsep



Pesan

n, dan pilih Edit > Lanjutan > 
iksa apakah Anda telah 
tandar) dalam Otentikasi.

da
dah diaktifkan, pesan Email 
berikut:

il diterima 
il tidak berhasil dikirim 

rim 
pan sebagai konsep

an pesan Email
 Anda inginkan.
n > Sortir untuk memilah 
le sesuai yang diinginkan. 
tau > untuk memilih.

 dan mengedit Email
Anda inginkan. Tekan 
embaca Email.
 email saat ini, tekan 
k mengakses pilihan berikut:
30

Kirim dan terima Email
Menu Email > Kirim dan terima membuat Anda 
dapat mengirimkan Email dari telepon Anda ke 
Internet, dan menerima Email dari Internet ke 
kotak masuk yang sudah Anda atur sebelumnya 
di telepon Anda

Untuk menerima Email secara 
otomatis 
1. Buka Email > Profil email. Tekan + atau - 

untuk memilih profil yang Anda inginkan.
2. Tekan LPilihan, dan pilih Edit > Lanjutan.
3. Dalam Pengaturan profil > Cek interval, tekan 

< atau > untuk memilih rentang waktu yang 
Anda inginkan. 
Kotak email Anda akan dicentang secara 
otomatis setelah setiap rentang waktu. 

Jika otentikasi diperlukan untuk email 
keluar
1. Buka Email > Profil Email. Tekan + atau - 

untuk memilih profil yang Anda inginkan.

2. Tekan LPiliha
Server keluar. Per
memilih Hidup (s

Kelola Email An
Untuk profil yang su
dipilah dalam folder 

Kotak Masuk: Ema
Kotak keluar: Ema
Dikirim: Email diki
Konsep: Email disim

Untuk menemuk
1. Buka folder yang
2. Tekan LPiliha

dan mendaftar fi
3. Tekan +, -, < a
Untuk membaca
1. Pilih Email yang 

,Lihat untuk m
2. Sambil membaca

LPilihan untu
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pus semua folder
n cepat membuat semua email 
eperti Kotak Masuk, Kotak 
irim.

Hapus Semua Folder.
ng akan dikosongkan. 
ntuk mengosongkan folder 

pus Email yang ditandai
us semua penandaan membuat 
uang semua emailDitandai 

nampilkan Email saat ini 
agai sudah dibaca.

nampilkan Email saat ini 
agai dihapus.

pus Email saat ini.
Pesan

Untuk folder berbeda, pilihan-pilihan yang ada 
mungkin berbeda. 

Untuk mengha
Anda dapat denga
pada satu folder, s
Keluar, atau Dik

1. Buka Email > 
2. Pilih folder ya
3. Tekan ,OK u

tersebut.

Untuk mengha
Menu Email > Hap
Anda dapat memb
sebagai dihapus. 

Balas Balas ke pengirim. 

Balas tanpa 
isi

Balas ke pengirim tanpa riwayat 
email.

Balas semua Balas ke semua pengirim. 

Balas semua 
tanpa isi.

Balas ke semua pengirim tanpa 
riwayat email.

Teruskan ke Teruskan Email ke orang lain. 

Pilihan ambil Ambil email lengkap.  
Pilihan ini tersedia ketika Anda 
memilih Server masuk > Pilihan 
Download > Header saja dalam 
Edit > Lanjutan (Lihat Langkah 1 
dan 2 dalam "Untuk menerima 
Email secara otomatis" pada 
halaman 30).

Tandai 
belum 
dibaca

Me
seb

Tandai 
Dihapus

Me
seb

Hapus Ha



Pesan
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Pesan siaran

Pesan siaran adalah siaran pesan umum ke 
sekelompok pengguna ponsel. Pesan tersebut 
adalah siaran pada saluran yang diberi kode. 
Secara umum, satu saluran siaran dapat 
memancarkan satu jenis pesan. Hubungi operator 
jaringan Anda untuk mengetahui daftar nomor 
saluran dan informasi siaran masing-masing.

Menentukan pengaturan untuk 
pesan siaran
Dalam Pesan Siaran, 

Mode 
Terima 

Tekan <, > untuk menghidupkan/
mematikan mode terima.

Baca pesan Baca pesan ketika ada pesan 
siaran yang diterima. 

Bahasa Atur bahasa ke pesan siaran yang 
akan diterima. 

Pengaturan 
saluran

Tentukan saluran untuk pesan 
siaran. 
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eperti gambar kontak dan 

 Lanjutan:  
 daftar kontak > Penyimpanan 
lepon; 
 kontak, pilih item yang akan 
agai kontak baru.
a, masukkan nomor telepon 
a simpan. Tekan ,Simpan: 

,Edit untuk membuka layar 
lih metode memasukkan teks 
inkan (lihat "Entri teks" pada 
ekan ,OK untuk mengakhiri 

 Masukkan nomor ponsel. 
n sesuai yang diinginkan di 

h gambar kontak, nada dering 
k pemanggil, tekan ,Pilih 
 atau kelompok pemanggil 
inkan (Untuk menggunakan 
ambar kontak, lihat 
Kontak

5 Kontak

Kontak disimpan di salah satu dari dua buku 
telepon yang tersedia: Buku telepon SIM (ada di 
kartu SIM Anda dengan jumlah entri yang dapat 
Anda simpan tergantung pada kapasitas kartu) 
atau Buku Telepon Cerdas (ada di telepon Anda, 
yang dapat menyimpan hingga 2000 nama). 
Kontak baru hanya akan dapat ditambahkan ke 
buku telepon yang telah Anda pilih.

Menambah atau mengedit kontak

Menambah kontak baru ke buku 
telepon Cerdas
Untuk kontak pada Buku Telepon Cerdas, Anda 
dapat menambahkan informasi rinci, seperti 
nomor telepon rumah, kantor, dan fitur 

pengidentifikasi, s
pengaturan nada. 

1. Buka Kontak >
Dalam Memilih
pilihan, pilih Te
Dalam Rincian
ditetapkan seb

2. Pada layar siag
yang ingin And
Nama: Tekan 
pengeditan. Pi
yang Anda ing
halaman 14). T
pengeditan.  
Nomor Ponsel:

3. Tambah rincia
bidang lain. 
Ketika memili
atau kelompo
gambar, suara
yang Anda ing
foto sebagai g



Kontak

anjutan > Pilih daftar kontak 
standar. Pilih buku telepon 
an. 

ihat kontak.
ontak, masukkan nama 
 karakter).
ri kontak dengan karakter 
idupkan Pencarian pintar 

 > Lanjutan. 
engandung karakter itu 

ri kontak dengan karakter 
 nama, matikan Pencarian 

ontak > Lanjutan. 
ang diawali karakter 
 tertampil.
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"Menggunakan satu file gambar sebagai 
gambar kontak atau wallpaper" pada 
halaman 63).

4. Tekan LSelesai untuk menyimpan.

Tambahkan kontak ke buku telepon 
SIM
1. Buka Kontak > Lanjutan > Pilih daftar kontak 

> Penyimpanan Pilihan. Pilih SIM.
2. Ikuti Langkah 2 pada "Menambah kontak 

baru ke buku telepon Cerdas".

Edit kontak
1. Buka Kontak > Lihat kontak. 
2. Pilih kontak yang Anda inginkan (lihat 

"Mencari kontak"). 
3. Tekan LPilihan > Edit untuk membuka 

pilihan pengeditan. 
Untuk kontak di buku telepon SIM, yang 
dapat diedit hanya nama dan nomor ponsel. 

Mencari kontak

1. Buka Kontak > L
> Daftar kontak 
yang Anda ingink

2. Buka Kontak > L
3. Untuk mencari k

kontak (hingga 5
- Untuk menca

dalam nama, h
dalam Kontak
Nama yang m
didaftar.

- Untuk menca
pertama dalam
pintar dalam K
Nama-nama y
tersebut akan
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an, atau hapus 
tak
 Lihat kontak.

ihan > Pilih beberapa.
a atau Pilih satu per satu untuk 
daftar kontak yang sudah 
 yang tidak dicentang 

k mencentang atau tidak 
ilihan Anda. 
lesai untuk mengakses daftar 
ilihan yang diinginkan dan 
k konfirmasi.

an, atau hapus semua 

 Lanjutan.
IM/telepon, Pindahkan ke SIM/
apus semua kontak. 
Kontak

Mengelola kontak Anda

Anda dapat menyalin atau memindahkan kontak 
antara dua buku telepon. Anda juga dapat 
mengelompokkan kontak Anda sebagai 
Keluarga, Teman, Bisnis, dan lain-lain sesuai 
keinginan Anda. Untuk kelompok berbeda, Anda 
juga dapat menggunakan nada dering dan gambar 
kontak berbeda sebagai identifikasi, dan 
mengirimkan pesan ke suatu kelompok. 

Salin, pindah, atau hapus kontak
1. Buka Kontak > Lihat kontak.
2. Pilih kontak yang diinginkan (lihat "Mencari 

kontak").
3. Tekan LPilihan untuk memilih Hapus 

kontak, Salin ke telepon/SIM, atau Pindahkan 
ke telepon/SIM.

Salin, pindahk
beberapa kon
1. Buka Kontak >
2. Tekan LPil
3. Pilih Pilih Semu

menampilkan 
dicentang atau
seluruhnya.

4. Tekan , untu
mencentang p

5. Tekan LSe
Pilihan. Pilih p
tekan , untu

Salin, pindahk
kontak
1. Buka Kontak >
2. Pilih Salin ke S

Telepon, atau H



Kontak

nda dapat menyimpan 
na seperti nomor sendiri, 
nan, pesan suara dan nomor 

n

,Edit untuk mengedit 
 telepon atau nama yang 
itampilkan di layar siaga. 

 menampilkan nomor atau 
ada layar siaga, pilih Hidup 
Pengaturan > Tampilan> 
kan nomor pemilik.

n ini disediakan oleh 
or jaringan Anda. Untuk 
asi lebih lanjut tentang 
terkait, hubungi operator 
n Anda.
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Kelompokkan kontak Anda pada 
buku telepon Cerdas
1. Buka Kontak > Lihat kelompok.
2. Pilih satu kelompok. Anda dapat mengubah 

nama kelompok tersebut, pilih nada dering 
dan gambar kontak, dan menambah kontak 
ke Grup pemanggil. 

Bagi informasi kontak ke orang lain.
Anda dapat membagi informasi kontak di buku 
telepon Anda ke orang lain. Sesuai yang 
diinginkan, informasi dapat dikirimkan lewat 
SMS, MMS, Email atau Bluetooth. 

1. Dalam Kontak > Lihat kontak, pilih kontak 
yang Anda inginkan ("Mencari kontak").

2. Tekan LPilihan> Kirim vcard untuk 
mengirimkan informasi kontak lewat SMS, 
MMS, Email atau Bluetooth.

Nomor ekstra

Menu ini membuat A
daftar nomor bergu
nomor sambung laya
darurat. 

Pilihan Uraia

Nomor 
Pemilik

Tekan 
nomor
akan d

Untuk
nama p
dalam 
Tunjuk

Nomor 
sambung 
layanan

Layana
operat
inform
fungsi 
jaringa
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Kontak

Pesan 
suara 

Menu ini memungkinkan Anda 
untuk mengatur nomor server 
pesan suara serta mengambil 
pesan suara Anda. Hubungi 
operator untuk informasi profil. 

Pilih kotak pesan suara, dan tekan 
,Edit: Edit nomor server pesan 
suara.

TekanLHubungkan: Ambil 
pesan suara Anda.

Darurat Tekan ,Edit untuk mengedit 
nomor telepon darurat Anda.



Agenda

 diingatkan, lakukan:

catatan mengenai tugas.  
Edit untuk mengedit tugas. 
r pengeditan, 

Template untuk 
akan catatan pra-atur.

 atau > sekali atau lebih 
enghidupkan alarm, 
tnya berbunyi 5,15 atau 
 sebelum waktu yang 
an, atau mematikan alarm. 
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6 Agenda

Menggunakan agenda bisnis Anda

Anda dapat menambahkan tugas baru Anda ke 
telepon. Daftar kerja tersebut ditandai dalam 
kalender Anda. Anda dapat selalu memeriksa 
kalender Anda dan mengingatkan diri sendiri 
sesuai keinginan.

Membuat daftar kerja
1. Dalam Agenda > Kalender, pilih tanggal dalam 

kalender, dan tekan LPilihan> Tambah 
tugas untuk menambahkan satu jenis tugas.

2. Agar Anda selalu

Subjek Tambah 
Tekan,
Pada laya
tekanL

menggun

Alarm Tekan <
untuk m
membua
30 menit
ditentuk
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rja Anda
alender, tekan LPilihan > 
tuk memasukkan daftar tugas.
g Anda inginkan. tekan 
tuk melakukan hal berikut:

edaluwarsa
hapus semua tugas dengan 
ggal dan waktu saat ini. 

der, tekan LPilihan > Hapus 

bah tugas

 tugas yang dipilih.

us tugas yang dipilih.

us semua tugas

im tugas sebagai pesan.
Agenda

3. Tekan LSelesai untuk menyimpan tugas.
Pada waktu yang diatur, catatan tugas muncul 
sebagai tugas baru pada layar siaga. 

Periksa kalender Anda
Setelah membuat daftar tugas, Anda dapat 
memeriksa kalender Anda dalam tampilan hari, 
minggu, atau bulan. Di Agenda > Kalender, tekan 
LPilihan > Lihat semua atau ,Tugas.  
Anda juga dapat membuat daftar tugas dalam 
kalender dengan tampilan berbeda.

Edit daftar ke
1. Di Agenda > K

Lihat semua un
2. Pilih tugas yan

LPilihan un

Hapus tugas k
Anda dapat meng
cepat sebelum tan

Di Agenda > Kalen
tugas kedaluwarsa.

Ulang Tekan < atau > sekali atau lebih 
untuk mengulang alarm pada waktu 
yang ditentukan selama sekali, setiap 
hari, setiap minggu atau setiap bulan. 

Untuk mengulang alarm pada hari-
hari tertentu, tekan < atau > untuk 
memilih Tersesuai, lalu tekan ,Ubah 
untuk mengakses daftar hari 
Pengulangan. Tekan , untuk 
memilih atau tidak memilih hari. 

Tambah Tam

Edit Edit

Hapus Hap

Hapus 
semua

Hap

Kirim 
vCalendar

Kir



Agenda

uk menyimpan rekaman.

 rekaman ke sebuah file
ginkan.
n > Tambahan.  
itambahkan ke file.

ile rekaman
ginkan.
n untuk memilih Ganti 
au Hapus semua file.

an file audio
da inginkan. 
n > Kirim untuk 
 audio lewat MMS, Email, 

rekaman Anda sebagai 

ginkan. 
n > Atur sebagai nada dering.
an ke daftar file nada dering 
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Menggunakan asisten bisnis Anda

Fitur tersebut memberikan kenyamanan kepada 
Anda.

Perekam suara
Anda dapat melakukan rekaman sendiri, dan 
membaginya ke teman Anda lewat MMS, Email, 
atau Bluetooth. Anda juga dapat menggunakan 
rekaman tersebut sebagai nada dering panggilan 
masuk atau kontak. 

Melakukan rekaman
1. Buka Agenda > Perekam suara.
2. Tekan ,Rekam or LPilihan > Rekam 

untuk mulai merekam.
3. Tekan RStop untuk berhenti merekam. 

Sebuah nama file dihasilkan. 
4. Edit nama file sesuai keinginan. 

Pilih metode entri teks yang Anda inginkan 
(lihat "Entri teks" pada halaman 14). Tekan 
R untuk keluar dari mode masukan, bila 
perlu.

5. Tekan ,OK unt

Untuk menambah
1. Pilih file yang diin
2. Tekan LPiliha

Rekaman baru d

Untuk mengedit f
1. Pilih file yang diin
2. Tekan LPiliha

Nama, Hapus, at

Untuk mengirimk
1. Pilih file yang An
2. Tekan LPiliha

mengirimkan file
atau Bluetooth. 

Untuk mengatur 
nada sambung
1. Pilih file yang diin
2. Tekan LPiliha
Rekaman ditambahk
Anda. 
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ri-hari tertentu, tekan < atau 
ilih Tersesuai, tekan ,Ubah 
ses daftar hari Pengulangan, 
k memilih atau membatalkan 

a alarm. 
ati, atau interval alarm: 5, 10, 

.
lesai ketika Anda selesai 
m.
ikan alarm, pilih satu alarm, 
 tekan LTidak aktif. 

akan alarm
 yang diatur, alarm Anda 

erhenti. Jika Anda memilih 
"Untuk mengatur alarm"), 
yi lagi pada waktu yang 

 akan berbunyi lagi setelah 
ng ditetapkan.
Agenda

Nada dering panggilan masuk Anda diubah 
ke rekaman. Untuk mengubah nada dering, lihat 
"Suara" pada halaman 71. Untuk menggunakan 
nada dering bagi kontak, lihat "Menambah atau 
mengedit kontak" pada halaman 33 atau lihat 
"Kelompokkan kontak Anda pada buku telepon 
Cerdas" pada halaman 36. 

Alarm
Anda dapat mengatur hingga lima alarm. 

Untuk mengatur alarm
1. Pastikan bahwa jam Anda sudah diatur 

dengan benar (lihat "Pengaturan Jam" pada 
halaman 11).

2. Buka Agenda > Alarm. 
Layar daftar alarm muncul.

3. Pilih alarm, dan tekan ,Edit untuk masuk 
ke layar pengaturan alarm. 
Waktu: Atur waktu alarm. 
Ulang: Ulang alarm sekali atau pada beberapa 
hari dalam seminggu (selain Jum'at dan 
Sabtu) atau akhir pekan. Untuk mengulang 

alarm pada ha
> untuk mem
untuk mengak
tekan , untu
pilihan hari. 
Nada: Pilih nad
Snooze: Pilih M
atau 20 menit

4. Tekan LSe
mengatur alar

5. Untuk memat
dan kemudian

Untuk menggun
Pada waktu alarm
berbunyi.  
Pilih Stop: Alarm b
mode ulang (lihat 
maka akan berbun
ditetapkan.  
Pilih Snooze: Alarm
interval Snooze ya



Agenda

ara terprogram tergantung 
da mengatur alarm atau 
agi dalam zona waktu A, 
dering atau jatuh tempo 
a Anda berpindah ke zona 

k
nda dapat melihat file teks 
an di telepon atau kartu 

k melihat file melalui 

 file ke File Manager> 
tu memori > Lain-lain > 

embaca E-Book. 
enyisipkan kartu memori 

n LPilihan > Pengaturan 
yimpanan untuk memilih 
n atau Kartu memori.  
aftar. Untuk menampilkan 
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Jam alarm akan berdering meskipun ponsel Anda 
dimatikan atau Profil diatur ke Diam.

Jam dunia 
Anda dapat menampilkan dua jam pada pada 
layar siaga, satu menunjukkan waktu lokal dan 
yang lain menunjukkan waktu daerah tujuan 
Anda. 

1. Patikan bahwa Anda telah mengatur waktu 
dan tanggal lokal.

2. Buka Agenda > Jam D 
unia.Status jam: Tekan < atau > untuk 
memilih menghidupkan jam internasional. 
Pengaturan lokal/Pengaturan asing: Tekan < 
atau > berulang-ulang untuk memilih kota. 
Bila perlu, Tekan LPilihan untuk menghidup/
matikan penyimpanan Siang hari.Berganti 
lokal/asing: Berganti antara jam waktu lokal 
dan asing. 

Alarm, pengingat, ac
zona waktu! Jika An
acara pada pukul 9 p
maka akan tetap ber
pada pukul 9 pagi jik
waktu B.

Pembaca E-Boo
Menu ini membuat A
(file .txt) yang disimp
memori Anda. Untu
pembaca e-book, 

1. Salin dan simpan
Telepon atau Kar
Ebook. 

2. Buka Agenda > P
3. Jika Anda telah m

ke telepon, teka
global > Pilih pen
lokasi file: Telepo
File yang ada did
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tuk memasukkan jumlah 
diinginkan.
us file yang dibuat oleh 
embaca E-book

n > Bersihkan rak buku.

untuk menolak panggilan atau 
orang-orang yang dimasukkan 
. 

tau matikan mode firewall.

: Edit daftar nomor telepon. 
lak seluruh panggilan atau 
-nomor tersebut. 

ahkan nomor telepon 
on Anda
 Lihat kontak. Pilih kontak yang 
. 
ihan, dan pilih Tambahkan ke 
Agenda

file-file sesuai keinginan, tekan LPilihan > 
Sortir menurut. 

4. Untuk menampilkan file dengan benar, pilih 
file yang diinginkan, dan tekan LPilihan > 
Pengaturan global > Penyandian. Pilih 
penyandian yang sesuai bagi bahasa Anda. 

Untuk mencari informasi ketika melihat 
file 
Anda dapat mencari kata-kata tertentu, 
informasi ditandai, atau bagian file berbeda. 
Setelah membuka file tersebut, tekan LPilihan 
untuk memilih:

• Temukan: Temukan kata-kata khusus dalam file 
tersebut. 

• Buka bookmark: Buka informasi yang ditandai. 
Untuk melakukannya, tambahkan bookmark 
jika diinginkan dengan menekan LPilihan> 
Tambah bookmark.

• Lompat ke: Ke permulaan, tengah, atau akhir 
file. Untuk melewati persentase tertentu dari 
file tersebut, pilih Masukkan persentase dan 

tekan ,Edit un
persentase yang 

Untuk menghap
sistem selama m
• Tekan LPiliha

Daftar Hitam
Gunakan firewall 
pesan masuk dari 
dalam daftar hitam

Mode: Hidupkan a

Nomor daftar hitam
Anda dapat meno
pesan dari nomor

Untuk menamb
dari buku telep
1. Buka Kontak >

Anda inginkan
2. Tekan LPil

daftar hitam.



Agenda

likan buku telepon 
adangan buku telepon, dan 
mbalikan dari memori.
n. Tekan ,OK. 
 dikembalikan ke 
la. 

atch untuk kebutuhan 

watch,

tuk memulai penghitungan 

utkan untuk melakukan jeda 

 untuk mengatur ulang 

li untuk keluar.
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Buat cadangan buku telepon 
Anda (jika tersedia)
Anda dapat membuat cadangan seluruh 
informasi kontak yang disimpan di buku telepon, 
dan mengembalikan informasi tersebut bila 
perlu.

Untuk membuat cadangan buku 
telepon Anda
1. Buka Agenda > Cadangan buku telepon, dan 

pilih Kontak > Cadangkan ke memori.
2. Pilih lokasi cadangan yang Anda inginkan, 

telepon atau kartu memori.
3. Pilih folder penyimpanan cadangan yang 

Anda inginkan. 
Untuk membuat subfolder, tekan LBuka 
untuk mengakses folder yang dipilih, lalu 
tekan ,Buat.

4. Tekan ,Selesai, dan beri nama file 
cadangan.  
Cadangan dimulai. 

Untuk mengemba
1. Buka Agenda > C

pilih Kontak > Ke
2. Pilih file cadanga

Informasi kontak
tempatnya semu

Lainnya
Stopwatch
Menggunakan stopw
penentuan waktu. 
Dalam Agenda > Stop

• Tekan ,Mulai un
waktu. 

• Tekan ,Jeda/Lanj
atau melanjutkan.

• Tekan LRestart
timer.

• Tekan RKemba
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Agenda

Kalkulator
Masukkan angka dan simbol opeasi menggunakan 
tombol numerik di layar. 

Konverter mata uang
Mengonversi mata uang berbeda sesuai kurs.

1. Dalam Agenda > Konverter mata uang, 
masukkan kurs Anda dalam Kurs. Tekan 
LSelesai untuk konfirmasi.

2. Masukkan jumlah uang dalam Lokal. Tekan 
L Selesai. 
Anda akan mendapatkan hasil dalam Asing.

Hasil kalkulator hanya bersifat indikatif. 
Ketepatan hitungan hingga 10 tempat desimal. 
Hasilnya kemudian dipotong setelah angka 
desimal ke-10 untuk operasi berikutnya.



Browser

s web

ses situs web dengan cara 

es homepage. Menyimpan 
da sebagai homepage. 
s situs web yang tersimpan 
engan menyimpan situs 
rk, Anda dapat menyimpan 
 web favorit Anda dengan 
annya ke dalam pesan Anda 

alaman 23).

emasukkan alamat situs 

situs web yang pernah Anda 
.

onaktifkan pesan 

 adalah pesan SMS yang 
g berisi URL. Dengan URL 
t terhubung ke alamat situs 
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7 Browser

Anda dapat menggunakan fungsi ini untuk 
menjelahahi Internet. Tanyakan kepada operator 
jaringan Anda untuk mengetahui tentang 
langganan layanan, informasi account data, dan 
pengaturan WAP.. 

Mengelola browser Anda

Pada Browser > Browser > Pengaturan, 
Edit profil: Tentukan atau pilih pengaturan akses 
Internet Anda.

Pilihan Browser: Menetapkan waktu untuk upaya 
akses, atau memilih apakah untuk menunjukkan 
gambar pada web page. 

Hapus cache, Hapus cookie: Menghapus riwayat 
dan cookie browser.

Mengakses situ

Anda dapat mengak
berbeda:

Homepage: Mengaks
situs web favorit An
Bookmark: Mengakse
sebagai bookmark. D
web sebagai bookma
dan mengakses situs
cepat, dan menerusk
(lihat "MMS" pada h

Masukkan alamat: M
web. 
Riwayat: Mengakses 
kunjungi sebelumnya

Mengaktifkan/n
dorong 

Pesan dorong WAP
diformat khusus yan
tersebut, Anda dapa
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Browser

web melalui browser WAP telepon Anda.  
Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi 
tersebut, ke Browser > Pengaturan > Pengaturan 
pesan layanan.

Opera Mini

Opera Mini memungkinkan membawa 
penjelajahan dunia Web ke telepon Anda.

Pastikan bahwa J2ME JAVA didukung oleh 
telepon Anda sebelum pemasangan. 

STK

Ketersediaan fitur di dalam menu ini tergantung 
kepada apakah kartu SIM Anda mendukung STK 
atau tidak. Jika kartu SIM Anda mendukung fungsi 
STK, menu STK akan tertampil pada layar.



Kamera

atur foto sebagai 
au gambar kontak  
wa Wallpaper dipilih 
ambar. lihat "Menggunakan 
ar sebagai gambar kontak 
r" pada halaman 63.
atur foto sebagai 
ar penuh  
0 x 480 atau lebih besar pada 
r.
engambil foto.  

ume samping untuk 
u mengecilkan. 
ntuk menambah atau 
ahan.
k keluar.

ran foto
emilih Ukuran gambar dan/

oto pada telepon atau kartu 
 untuk memilih 
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8 Kamera

Ponsel Anda memiliki fitur kamera digital yang 
memungkinkan Anda untuk mengambil gambar 
(hingga 2,0 Mega pixel) dan merekam video klip 
pendek. 

Kamera

Mengambil foto
1. Untuk masuk ke mode kamera,  

pada layar siaga, ke Menu > Kamera. Jika perlu, 
tekan + atau- untuk berpindah ke mode 
kamera. 

2. Untuk menggunakan foto untuk tujuan 
berbeda, tekan L untuk memilih 
pengaturan:

- Untuk meng
wallpaper at
pastikan bah
dalamUkuran g
satu file gamb
atau wallpape

- Untuk meng
wallpaper lay
pilih ukuran 64
Ukuran gamba

3. Tekan , untuk m
Tekan tombol vol
membesarkan ata
Tekan < atau > u
mengurangi kecer

4. Tekan R untu

Memilih pengatu
• TekanL untuk m

atau Kualitas.
• Untuk menyimpan f

memori, tekan L
Penyimpanan. 
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da Banding jika catudaya AC 
n 60Hz jika 110V.

gkan pengaruh sekeliling 
tekan L > Mode gambar 
mandangan yang sesuai 

 efek, tekan L > Efek untuk 
inginan Anda. 

i ke pengaturan standar
mbali ke Standar.

an di File Manager > Telepon 
 > Gambar, tergantung kepada 
 yang Anda pilih. Untuk melihat 

era, tekan L untuk memilih 
ilih foto yang Anda inginkan.
 ke foto sebelum atau 

arang tombol (kecuali)) 
njukkan menu di layar, jika 
Kamera

Memilih mode bidikan.
• Membidik terus-menerus: Membidik 3 atau 5 foto 

secara berurutan. Tekan L untuk memilih 
Bidik terus-menerus > 3 bidik 5 bidik.  muncul 
pada layar. 

• Bidikan ditunda: Mulai membidik setelah 
mengatur rentang waktu. Tekan L untuk 
memilih Timer untuk pengaturan timer. Ikon 
waktu tunda  muncul pada layar.  

Pengaturan bidikan otomatis
• Tekan L untuk memilih Pemandangan> 

Otomatis. Pilih Malam untuk bidikan di malam 
hari, dan ikon  muncul di layar.  

Pengaturan bidikan manual
Pengaturan malam:
• Tekan L untuk memilih pilihan EV (exposure 

value) Anda.
• Untuk menghindari dampak terhadap foto yang 

disebabkan oleh kerdipan dari sumber cahaya, 
misalnya lampu fluorescent, tekan L untuk 

memilih 50Hz pa
sebesar 220V, da

Pengaturan warna:
• Untuk menghilan

terhadap warna, 
untuk memilih pe
keinginan Anda. 

• Untuk menambah
memilih sesuai ke

Untuk kembal
• Tekan L > Ke

Melihat foto
Semua foto tersimp
atau Kartu memori
lokasi penyimpanan
gambar, 
1. Pada mode kam

Lihat gambar. P
2. Untuk pindah

sesudahnya,
- Tekan semb

untuk menu



Kamera

k menyimpan sebagai 
an RKembali. 
o
ng tombol (kecuali)) 
ilkan menu di layar, tekan 

ng tombol (kecuali)) 
ilkan menu di layar, tekan 

 demi satu
r > Telepon atau Kartu 
, pilih foto. Tekan LPilihan 

ngaturan putar, pilih 

matis (Sekali): Putar foto 
an otomatis. 
matis (Ulang): Putar foto 
ecara berulang dan 

ual: Tekan <, > untuk 
 sebelum atau sesudahnya. 
nterval panjang atau pendek 
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diperlukan. Tekan < atau >. 
Untuk membesarkan atau 
mengecilkan foto,  
Jika foto yang diambil pada ukuran yang sama 
atau lebih besar dari dari 640 x 480,

- Tekan sembarang tombol (kecuali)) 
untuk menunjukkan menu di layar, jika 
diperlukan. Tekan tombol volume samping 
untuk membesarkan atau mengecilkan.

- Setelah membesarkan foto, tekan<, >, + 
atau - untuk menyorong layar. Anda dapat 
mencari keterangan porsi foto yang berbeda. 

 menunjukkan posisi porsi saat ini di 
dalam foto. 

- Setelah membesarkan foto, jika foto 
sekarang diambil pada ukuran yang sama 
atau lebih besar dari 640 x 480, tekan 
,( ) untuk memotong foto tersebut 
karena ukuran wallpaper 240 x 320, dan 
simpan sebagai gambar baru. 
Setelah menyimpan sebagai gambar baru, 
layar akan bertanya apakah Anda akan 
mengaturnya sebagai wallpaper atau tidak. 

Tekan , untu
wallpaper. Tek
Memutar fot

- Tekan sembara
untuk menamp
L( ). 
Keluar

- Tekan sembara
untuk menamp
)( ).

Melihat foto satu
1. Pada File Manage

memori> Gambar
> Tayangkan.

2. Untuk memilih pe
Pengaturan:  
Jenis putar > Oto
satu demi satu d
Jenis putar > Oto
satu demi satu s
otomatis. 
Jenis putar > Man
berpindah ke foto
Kecepatan: Pilih i
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pada telepon atau kartu memori, 
k memilih Penyimpanan. 

 pengaturan perekaman
kam suara: Hidupkan untuk 
aman suara saat perekaman 

tas waktu perekaman: Atur 
kaman.

ikan otomatis
k memilih Pemandangan> 
alam untuk bidikan di malam 

ikan manual
: 

k memilih pilihan EV (exposure 

ari pengaruh terhadap video clip 
oleh kerdipan dari sumber 
lampu fluorescent, pilih 50Hz 
pada catu daya AC sebesar 
jika 110V.
Kamera

antar dua foto.  
Efek: Pilih transisi antara dua foto. 
Tampilan horisontal > Hidup: Lihat foto pada 
tampilan horisontal. 
Tampilan horisontal > Mati: Lihat foto pada 
tampilan vertikal.

Berbagi dan menggunakan foto
lihat "File Manager" pada halaman 61.

Perekam Video

Perekaman Video
Pada layar layar idle, ke Menu > Kamera. Jika perlu, 
tekan + atau - untuk beralih ke mode video.
• Tekan , untuk memulai atau menghentikan 

perekaman video.
• Tekan R untuk keluar. 

 
Memilih pengaturan file
• Tekan L untuk mengatur ukuran, format, dan 

kualitas gambar pada Batas ukuran file dan Sandi 
format.

• Menyimpan foto 
tekan L untu

Untuk memilih
• Tekan L > Re

melakukan perek
video.

• Tekan L > Ba
batas waktu pere

Pengaturan bid
• Tekan L untu

Otomatis. Pilih M
hari. 

Pengaturan bid
• Pengaturan malam

Tekan L untu
value) Anda.

• Untuk menghind
yang disebabkan 
cahaya, misalnya 
pada Banding jika
220V, dan 60Hz 



Kamera

lip
ada halaman 61.
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Pengaturan warna:
• Untuk menghilangkan pengaruh sekeliling 

terhadap warna, tekan L > Mode gambar 
untuk memilih pemandangan yang sesuai 
keinginan Anda. 

• Untuk menambah efek, tekan L > Efek untuk 
memilih sesuai keinginan Anda.

Memutar video klip
Perekaman video Anda tersimpan di File manager > 
Telepon atau Kartu memori> Video. Putar video clip,
1. Pada mode video, tekan L > Lihat video. 

Pilih video clip yang Anda inginkan.
2. Tekan pada layar untuk menampilkan menu di 

layar, jika diperlukan. 
Tekan, untuk memulai atau menyela putar 
Tekan < atau > untuk mencari maju atau 
mundur. 
Tekan * untuk membuka atau menutup 
dalam layarpenuh. 
Tekan R untuk keluar.  
Tekan L untuk memilih pengaturan putar 
Anda. 

Berbagi video c
lihat "File Manager" p
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 tersebut, tanyakan kepada 
 Anda.  

 game melalui kabel data USB, 
nda menyimpan file 
n .jad dalam folder yang sama 
ainnya pada telepon atau kartu 
ih file yang akan diinstal, dan 
uk memulai penginstalan. 
akan terpasang di Hiburan dan 

ame dan aplikasi Java
n diisi dengan beberapa game 
ilih program yang Anda 
Luncurkan untuk memulai.  

n beberapa aplikasi Java 
ihak ketiga untrusted) pada 

da perlu menyetel pengaturan 
Hiburan dan Game

9 Hiburan dan Game

Game dan aplikasi Java

Ponsel Anda dilengkapi fitur Java run-time 
environment (JRE), yang memungkinkan Anda 
untuk menjalankan aplikasi Java, seperti game 
yang didownload dari jaringan. 
Saat pertama kali Anda meluncurkan Java, pesan 
akan muncul yang memberitahukan bahwa 
instalasi dan konfigurasi Java akan membutuhkan 
waktu beberapa saat. 

Memasang game dan aplikasi Java
Anda dapat mendowload game dan aplikasi Java 
dari Internet ke telepon Anda melalui WAP, atau 
pasang game dan aplikasi tersebut dari PC 
melalui kabel USB yang tersedia.  

Mengenai layanan
operator jaringan

Ketika memasang
pastikan bahwa A
berekstensi .jar da
di File Manager > L
memori Anda. Pil
tekan ,Instal unt
Aplikasi tersebut 
Game > Java.

Menjalankan g
Telepon Anda aka
dan aplikasi Java. P
inginkan, tekan ,

Untuk menjalanka
(perangkat lunak p
telepon Anda, An
Java. 



Hiburan dan Game

 
atur tingkatan suara.

ilih getaran game Hidup atau 
 

ilih jaringan Java (service 
ription-dependent).

mpilkan ukuran maksimum 
ori Java yang diperbolehkan.
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1. Pada Hiburan dan Game> Java, pilih aplikasi 
yang akan diluncurkan. 

2. Tekan LPilihan> Pengaturan, dan pilih 
pilihan Anda sesuai yang Anda butuhkan:

Akses jaringan: izin ke akses jaringan 

Pemanggilan Otomatis: izin untuk meluncurkan 
MIDlet secara otomatis

Pesan: izin untuk mengirim dan menerima 
pesan

Multimedia: izin untuk memfoto, atau 
perekaman suara/video

Baca data pengguna: izin untuk membaca data 
Anda, seperti kontak dan 
entri kalender

Tulis data pengguna: izin untuk menulis data  
Anda

Konektivitas lokal: izin kepada lokal konektivitas,  
seperti Bluetooth  
konektivitas.

Pengaturan Java
Audio Java Meng

Getaran Java Mem
Mati.

Jaringan Java Mem
subsc

Ukuran Heap Mena
mem
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i, pilih Semua Musik. 
an, semua file musik yang 
an akan tertampil. 
, Album untuk mengedit sesuai 
a.

ubah sesuai perangkat lunak 
ersi Windows Media Player. 
perangkat lunak tersebut.

le musik dari PC ke 

l data USB yang tersedia 
bung telepon Anda dengan 

mpanan Massal pada telepon 

 dari PC ke folder Audio pada 
artu memori Anda (lihat 
kartu Micro-SD (kartu 
a halaman 12).
gan telepon Anda (perangkat 
massal USB) dari PC dengan 
Musik

10 Musik

Pemutar musik

Simpan file musik MP3, WMA, WAV, AAC, 
AAC+, MIDI atau AMR pada folder Audio di 
telepon atau kartu memori Anda. Anda dapat 
memainkan musik pada telepon Anda.

Membuat pustaka musik Anda
Mengedit file musik pada PC Anda
1. Jalankan Windows Media Player (atau 

program pengelolaan musik lainnya) pada 
PC Anda.

2. Untuk menambah file musik, klik Pustaka 
Media pada menu kiri, dan selanjutnya klik 
Tambah pada menu bagian atas.

3. Pada panel kir
Pada panel kan
Anda tambahk

4. Klik Judul, Artis
keinginan And

Operasi dapat ber
manajemen atau v
Baca file bantuan 

Mentransfer fi
telepon Anda 
1. Gunakan kabe

untuk menyam
PC. Pilih Penyi
Anda. 

2. Salin file musik
telepon atau k
"Menyisipkan 
memori)" pad

3. Lepas sambun
penyimpanan 
aman. 



Musik

kang: Lanjut untuk 
setelah player musik 

aftar putar: Menambahkan 
 daftar putar terpilih.  
atu untuk memainkan file 
berulang-ulang; pilih Semua 
n semua file di dalam folder 
berulang-ulang. 
mutar file musik pada 
ecara acak. 
n > Equaliser untuk memilih 
a yang cocok dengan lagu 

 (pada layar putar),  
edang memutar pada layar 
tuk melanjutkan ke layar 

 memulai atau menyela 

berulang-ulang untuk 
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4. Pada telepon Anda, buka Musik > Pemutar 
Audio > Pengaturan> Refresh Daftar. 
Semua file musik ditransfer.

Memutar musik 
File musik diatur pada dua folder di telepon atau 
kartu memori. 
Lagu: semua lagu di telepon Anda. 
Artis: lagu ditata berdasarkan artis.

Putar file musik
1. Jika Anda sudah memasukkan kartu memori 

pada telepon Anda, pilih sumber musik anda 
pada Musik > Pemutar Audio > Pengaturan > 
Daftar Putar: Telepon atau Kartu memori. 

2. Pilih lagu yang Anda inginkan di dalam folder.  
Anda memulai memutar lagu tersebut. Pada 
layar putar, informasi file dan pengaturan 
putar terpilih akan tertampil.

3. Untuk memilih pengaturan putar Anda, 
tekan LPilihan: 
Atur sebagai nada dering: Mengatur lagu saat 
ini sebagai nada dering panggilan masuk. 

Putar di latar bela
memutar musik 
sekarang. 
Tambahkan ke d
lagu sekarang ke
Ulangi: Memilih S
sekarang secara 
untuk memainka
tersebut secara 
Acak> Hidup: Me
folder tersebut s
Tekan LPiliha
pengaturan suar
Anda.

4. Selama memutar
Jika perlu, pilih S
Pemutar Audio un
putar. 
,: tekan untuk
pemutaran 
< atau >: tekan 
memilih lagu. 
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ar putar
uat hingga 10 daftar putar 
ng ingin Anda putar sekarang. 
r Anda putar tersimpan di 
erakhir diputar.

 Anda inginkan.
ihan > Tambah ke daftar putar.  
ar putar yang ada. 
at daftar putar baru, pilih 
a > Daftar putar baru, dan 
t nama file untuk daftar putar 
gi Langkah 1 dan 2. 
tar di mana Anda menambah 

kan ke daftar putar terpilih.
Musik

< atau >: tekan lama untuk memilih satu 
bagian di dalam satu lagu 
Tombol sisi volume: atur volume 
R: tekan untuk kembali ke menu 
sebelumnya 
): tekan untuk ke layar idle

Untuk melanjutkan memutar musik 
setelah pemutar musik sekarang, 
buka Musik > Pemutar Audio > Pengaturan> Putar 
di latar belakang, dan pilih Tanya dulu atau Selalu. 

Untuk mematikan pemutar musik 
pada layar idle, 
• Tekan), dan kemudian tekan ,Ya.

Ketika mendengarkan musik, atur volume ke 
tingkatan sedang. Pemaparan terus-menerus ke 
volume tinggi dapat mengganggu pendengaran 
Anda.

Membuat daft
Anda dapat memb
untuk lagu-lagu ya
Lagu yang terakhi
Daftar putar saya> T

1. Pilih lagu yang
2. Tekan LPil

Tertampil daft
3. Untuk membu

Daftar putar say
kemudian bua
tersebut. Ulan

4. Pilih daftar pu
lagu.  
Lagu ditambah



Musik

tar radio, tekan + untuk 
fungsi pencarian otomatis. 
n otomatis menyala . 
> untuk memulai penalaan 
tasiun yang tersedia.
pan frekuensi stasiun 

aftar saluran, tekan 
Simpan sebagai praatur.
l:  

o FM, tekan LPilihan 
ntuk memasukkan frekuensi 
an.

tar radio, tekan + untuk 
n fungsi pencarian otomatis. 
n otomatis meredup .  
dio yang ada terdapat di 
, tekan < atau > untuk 
n yang ada sebelum dan 
dalam daftar saluran. 
ran kosong, tekan < atau > 

ng untuk mendapatkan 
 bagus.
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Mendengarkan musik melalui 
Headset Bluetooth stereo
Untuk mendengarkan musik melalui headset 
bluetooth, lihat "Menggunakan headset 
Bluetooth stereo." pada halaman 67.

Radio FM

Mendengarkan satu stasiun radio
Untuk mendengarkan stasiun radio, selalu 
colokkan headset yang tersedia ke dalam 
telepon Anda.

• Penalaan otomatis: 
1. Pada Musik > Radio FM, tekan LPilihan > 

Pra-atur otomatis. 
Pemindaian frekuensi radio mulai secara 
otomatis. Tersedia hingga 20 stasiun radio 
yang tersimpan di dalam Daftar Saluran. 
Stasiun radio praatur pertama mulai 
berputar.

Atau,

- Pada layar pu
mengaktifkan 
Ikon pencaria
Tekan < atau 
otomatis ke s

- Untuk menyim
sekarang ke d
LPilihan > 

• Penalaan manua
Pada Musik > Radi
Masukan manual u
radio yang diingink

Atau,

- Pada layar pu
menonaktifka
Ikon pencaria
Jika stasiun ra
daftar saluran
mencari stasiu
berikutnya di 
Jika daftar salu
secara berula
penalaan yang
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ng tersimpan di lokasi (sesuai 
ik) di Saluran.
it nama saluran, tekan 

uk memilih satu saluran. Tekan 
Edit untuk mengedit nama 

n satu stasiun radio
dio FM. 

rakhir dimainkan mulai berputar. 
g stasiun yang Anda inginkan. 
 stasiun pra-atur, 
u > berulang-ulang; 
 ,Saluran;
 tombol numerik. 
ar radio,  
k menghentikan atau 
tar radio. 
ng volume: atur volume.  
ihan > Putar di latar belakang: 
uarkan radio dan melanjutkan 
Musik

Mengedit daftar saluran
Anda dapat menetapkan satu pra-atur pada 
lokasi tertentu. Ketika menekan tombol 
numerik pada layar putar radio, maka Anda 
menala stasiun dengan cepat 

1. Pada Musik > Radio FM, tekan ,Saluran 
untuk memasukkan daftar saluran.

2. Tekan+ atau - untuk memilih lokasi bagi 
praatur Anda.

3. Tekan ,Edit atau LPilihan > Edit untuk 
mengedit daftar saluran: 
Nama saluran: Namai atau ganti nama 
saluran tersebut. 
Frekuensi: Masukkan frekuensi yang Anda 
inginkan. 
Frekuensi lama di lokasi tersebut diganti. 

Atau,

1. Mendengarkan stasiun radio yang diinginkan 
(lihat "Mendengarkan satu stasiun radio").

2. Pada layar putar radio, tekan lama tombol 
numerik yang Anda inginkan. 

Saluran sekara
tombol numer

3. Untuk menged
,Saluran unt
LPilihan > 
saluran. 

Mendengarka
1. Ke Musik > Ra

Stasiun yang te
2. Cari gelomban

Untuk memilih
- tekan < ata
- atau , tekan
- atau, tekan

3. Pada layar put
Tekan - untu
melanjutkanpu
Tombol sampi
Tekan LPil
Untuk mengel
pemutaran. 



Musik

suai keinginan Anda, jika 

 untuk menyimpan file.  
ukan file rekaman di File 

on atau Kartu Memori> 

g kepada layanan 

ata System) adalah layanan 
 stasiun FM untuk 
asi tambahan bersama-sama 
FM biasa. 

mendengarkan stasiun RDS, 
 yang diterima muncul di 
a stasiun, jenis program 
ah Raga, dan Informasi), 

nerimaan RDS di 

io FM, tekan LPilihan > 
p.
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Tekan LPilihan > Loud Speaker: Hidupkan 
untuk mendengarkan radio melalui speaker. 
Tekan LPilihan > Matikan Radio FM: 
untuk mematikan dan berhenti 
mendengarkan radio. 

4. Untuk kembali ke layar siaga selama 
pemutaran, tekan).

Untuk mematikan radio pada layar 
siaga, 
• Tekan ), dan kemudian tekan,Ya.

Merekam program radio
Anda dapat merekam program radio saat 
mendengarkannya. 

1. Pada layar putar radio, tekan LPilihan > 
Rekam untuk mulai merekam.

2. Tekan ,Jeda/Lanjut. untuk menghentikan 
sementara atau melanjutkan perekaman. 
Tekan RStop untuk berhenti merekam.  
Satu nama file dihasilkan untuk file 
perekaman. 

Edit nama file se
diperlukan. 

3. Tekan ,Simpan
Anda bisa menem
Manager > Telep
Audio.

RDS (tergantun
stasiun radio)
Fitur RDS (Radio D
yang memungkinkan
mengirimkan inform
dengan sinyal radio 

Ketika Anda sedang 
maka informasi teks
layar, termasuk nam
(misalnya, Berita, Ol
serta frekuensi. 

Mengaktifkan pe
telepon Anda, 
• Pada Musik > Rad

RDS, dan pilih Hidu
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a satu folder, dan tekan L 
 menurut untuk menunjukkan 
tan nama, jenis, waktu dan 

 Anda

-folder 
uat sub-folder pada folder 
ideo, Audio dan Lainnya) atau 
dah ada.

tau sub-folder di mana Anda 
t satu folder.
ilihan > Buat folder.
geditan, masukkan satu nama 

ntri teks yang Anda inginkan 
ks" pada halaman 14). Tekan 
luar dari mode input, jika 

Selesai untuk mengakhiri 

r telah terbuat. 
File Manager

11 File Manager

Pada telepon, semua file tersimpan di dalam 
folder memori telepon atau kartu memori.

Mencari file Anda

1. Buka File Manager. 
Pilih Telepon atau Kartu memori, jika Anda 
sudah memasang kartu memori di telepon 
Anda. Pilih folder file yang Anda inginkan:
Gambar: untuk foto, file .jpg dan lainnya
Video: untuk file video, dan lainnya 
Audio: untuk file audio, seperti rekaman 
suara, rekaman radio, file musik, nada 
dering, dan lainnya
Lainnya: untuk semua file lain, seperti Ebook 
(untuk file yang bisa dibaca melalui Agenda > 
Pembaca E-book), dan file yang diterima 
melalui Bluetooth.

Jika perlu, buk
Pilihan > Sortir
file dengan uru
ukuran.

Mengelola file

Membuat sub
Anda dapat memb
(seperti Gambar, V
sub-folder yang su

1. Pilih folder a
ingin membua
Tekan L P
Pada layar pen
file.  
Pilih metode e
(lihat "Entri te
R untuk ke
perlu. Tekan ,
pengeditan.  
Satu sub-folde



File Manager

atau Tandai satu per satu 
kan daftar terperiksa penuh 
iksa penuh.
 menandai atau membuang 

n untuk memilih pilihan 
an.

a

i file foto, suara atau video 
elalui MMS, Email, atau 

 audio atau video yang Anda 
an L Pilihan > Kirim.
but untuk mengirimkan file 
ail, atau bluetooth. 

rimkan file melalui 
sa terlebih dahulu 
tooth Anda.  
" pada halaman 66 )
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Mengelola file Anda
Anda dapat menyalin dan memindah, 
menghapus, atau mengubah nama files. 

1. Pilih satu file di dalam sebuah folder.
Tekan L Pilihan untuk memilih pilihan 
yang Anda inginkan.
Untuk menyalin atau memindahkan file, pilih 
folder yang Anda inginkan, dan tekan  
,Selesai: Memindahkan atau menyalin file 
pada folder atau sub-folder sekarang. 
LBuka> Pilihan > Buka: Buka satu sub-
folder pada folder/sub-folder sekarang.  
LBuka > Pilihan > Buat folder baru: Buat 
satu sub-folder pada folder/sub-folder 
sekarang.

Menyalin, memindah, atau menghapus 
banyak file, 
1. Pada folder file, tekan LPilihan > Tandai 

beberapa.

Pilih Pilih semua 
untuk menampil
atau tidak terper
Tekan , untuk
tanda. 
Tekan LPiliha
yang Anda ingink

Berbagi file And

Anda dapat membag
dengan orang lain m
Bluetooth. 

1. Pilih file gambar,
inginkan, dan tek
Pilih pilihan terse
melalui MMS, Em
Jika Anda mengi
Bluetooth, perik
sambungan Blue
(lihat "Bluetooth
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pan gambar yang terputar, 
t, masukkan nama file baru 
an Anda. 
nti gambar asli, pada layar 

kan nama file yang dihasilkan.
ntuk menyimpan/mengganti 

u file audio sebagai 

n tekan LPilihan> Atur 
g.

atur file audio menjadi nada 
a" pada halaman 71), atau ID 
ambah kontak baru ke buku 
ada halaman 33).
File Manager

Menggunakan file Anda

Menggunakan satu file gambar 
sebagai gambar kontak atau 
wallpaper 
1. Pilih satu foto pada File Manager > Gambar.

Tekan LPilihan > Gunakan .  
Foto tersebut diatur sebagai wallpaper (lihat 
"Tampilan:" pada halaman 71), atau gambar 
kontak dari satu kontak di Kontak Pintar 
Anda(lihat "Menambah kontak baru ke buku 
telepon Cerdas" pada halaman 33).

Memutar dan menyimpan gambar
1. Pilih foto.

Tekan LPilihan > Putar dan Simpan . 
Gambar akan memutar searah jarum jam 
sebesar 90 derajat. 

Untuk menyim
pada layar Edi
sesuai keingin
Untuk mengga
Edit, pertahan
Tekan ,OK u
file tersebut. 

Mengatur sat
nada dering
Pilih file audio, da
sebagai nada derin

Anda dapat meng
dering (lihat "Suar
kontak(lihat "Men
telepon Cerdas" p



Panggilan

untuk menghapus riwayat 
ai yang diinginkan.

n

kan Anda mengatur pilihan 

 < atau > untuk 
idupkan atau 
tikannya (lihat "Prediktif 
ilan" pada halaman 4).
lihkan panggilan masuk ke 

 pesan suara atau ke nomor 
n lain (baik nomor tersebut 
lam buku telepon Anda 
n tidak).

etahui tentang panggilan 
 ketika sedang menelepon 
ntung jaringan, lihat 
awab panggilan kedua" pada 
an 21).
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12 Panggilan

Catatan panggilan

Anda disediakan rekaman tentang panggilan 
masuk dan panggilan keluar. 

Buka Panggilan untuk memeriksa riwayat 
panggilan Anda. 
Anda dapat membalas panggilan-panggilan 
tersebut dan menambahkan kontaknya ke buku 
telepon Anda. Buka Semua panggilan/Panggilan 
tak terjawab/Panggilan diterima/Panggilan 
dihubungi/Panggilan ditolak, pilih kontak atau 
nomor telepon, dan tekan LPilihan untuk 
memilih pilihan yang Anda inginkan.  

Buka Hapus riwayat 
panggilan Anda sesu

Pilihan panggila

Menu ini memungkin
terkait panggilan.

Prediktif 
panggilan

Tekan
mengh
mema
pangg

Pengalihan 
panggilan

Menga
kotak
telepo
ada da
maupu

Panggilan 
Tunggu

Meng
masuk
(terga
"Menj
halam
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ap melakukan sambungan 
g nomor panggilan yang gagal 

ubungi.

mbatasi panggilan keluar Anda 
nomor-nomor tertentu 
erlukan kode PIN2). 
gatkan setelah rentang waktu 
ggilan tertentu sekali atau 
ulang-ulang.

gantung jaringan, hanya 
edia di China): Tambahkan 
or IP pra-atur ke nomor 

ggilan keluar.
Panggilan

Layanan 
panggilan

Waktu Panggilan: Tergantung 
jaringan Anda, pembulatan untuk 
tujuan tagihan, pajak, dan lainnya, 
waktu nyata yang ditagih untuk 
panggilan dan layanan oleh 
penyedia layanan Anda mungkin 
berbeda-beda.

Biaya Panggilan: tergantung 
jaringan

ID Pemanggil: Menetapkan cara 
menunjukkan nomor Anda ke 
pihak yang dipanggil (tergantung 
jaringan).

Pencegahan 
Panggilan:

Menetapkan batas panggilan 
masuk dan keluar. Pilih Ubah 
sandi pencegahan untuk 
mengubah sandi pencegahan 
panggilan. 

(tergantung jaringan dan 
memerlukan sandi pencegahan 
panggilan yang disediakan oleh 
operator jaringan).

Sambung 
Ulang 
Otomatis:

Tet
ulan
dih

Sambungan 
tetap

Me
ke 
(dip

Pengingat 
waktu 
panggilan

Diin
pan
ber

Putar IP (ter
ters
nom
pan



Bluetooth

e perangkat 

una perangkat Bluetooth 
an. Siapkan perangkat 
 dihubungkan 

 Daya. Tekan<, jika perlu, 
kan fungsi bluetooth. 
rangkat untuk memulai 
gkat Bluetooth yang 

t Bluetooth yang tersedia 

ang ingin Anda hubungkan.
andi Bluetooth (0000 
 untuk memulai 

ilakukan jika persyaratan 
nda diterima oleh 
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13  Bluetooth

Tentang Bluetooth

Telepon Anda mendukung teknologi nirkabel 
Bluetooth, yang memungkinkan koneksi ke 
perangkat Bluetooth dalam jarak 10 meter. 
Sambungan Bluetooth bisa saja terganggu oleh 
halangan seperti dinding dan perangkat 
elektronik lainnya.

Sebelum Anda menggunakan Bluetooth, pastikan 
bahwa perangkat lain mendukung fungsi 
Bluetooth dengan menghubungi pabrikan 
perangkat tersebut atau dokumen yang 
disertakan.

Menyambung k
Bluetooth

Baca panduan pengg
yang akan dihubungk
Bluetooth yang akan

1. Buka Bluetooth >
untuk mengaktif

2. Pilih Temukan pe
pencarian peran
tersedia.  
Daftar perangka
muncul.

3. Pilih perangkat y
4. Masukkan kata s

sebagai standar)
penyambungan. 
Penyambungan d
penyambungan A
perangkat lain.
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Anda, 
hwa fungsi Bluetooth sudah 
ilih Bluetooth > Temukan 
ntuk memulai koneksi dengan 
etooth (lihat "Menyambung 
at Bluetooth" pada halaman 

si bagus, ke Bluetooth > 
, pilih headset bluetooth yang 
n kemudian tekan 
 untuk mengakses Daftar 

yanan, pilih profil A2DP dan 
ngkan.
Pemutar Audio untuk memilih 
file musik atau audio yang 
 (lihat "Memutar musik" pada 
Bluetooth

Hubungkan ke perangkat yang sudah 
Anda hubungkan sebelumnya 
1. Pada perangkat tersebut, pastikan bahwa 

fungsi Bluetooth sudah diaktifkan. 
2. Aktifkan Bluetooth telepon Anda.
3. Pada telepon Anda, buka Bluetooth > 

Perangkat saya. Pastikan bahwa perangkat 
tersebut Bluetooth Anda tertampil di daftar. 
Koneksi terbentuk. Jika perlu, pilih 
perangkat dan tekan ,Hubungkan.

Menggunakan headset Bluetooth 
stereo. 
1. Baca dokumentasi pengguna headset 

Bluetooth Anda. 
- Pastikan bahwa headset Bluetooth 

mendukung profil A2DP (output stereo 
Bluetooth).

- Siapkan headset Bluetooth yang akan 
dihubungkan 

2. Pada telepon 
- Pastikan ba

diaktifkan. P
perangkat u
headset Blu
ke perangk
66).

3. Setelah konek
Perangkat saya
terhubung, da
,Hubungkan
layanan. 

4. Pada Daftar la
tekan,Hubu

5. Buka Musik > 
dan memutar 
Anda inginkan
halaman 56).



Bluetooth

r perangkat Anda

ng sudah Anda hubungkan 
at Saya. Untuk mengedit 

rangkat Saya.
 hapus perangkat, tekan 
 memilih pilihan Anda. 

ggunakan fitur Bluetooth, 
onaktifkannya untuk 

terai.
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Mengontrol pemutaran musik melalui 
headset Bluetooth

Baca dokumentasi pengguna headset Bluetooth 
Anda. Pastikan bahwa headset Bluetooth 
mendukung profil AVRCP (Audio/video remote 
control).

Terkoneksi dengan satu perangkat 
Bluetooth

1. Ke Bluetooth > Pengaturan.Ubah nama 
perangkat: Edit nama telepon Anda. 
Visibilitas: Hidupkan untuk membuat telepon 
Anda terlihat oleh perangkat lain

2. Ke Bluetooth > Daya. Tekan<, jika perlu, 
untuk mengaktifkan fungsi bluetooth. 
Penyambungan dilakukan ketika Anda 
mendapatkan danmenerima permintaan 
pemasangan (masukkan kata sandi 0000 jika 
diperlukan).

Mengedit dafta

Semua perangkat ya
tersimpan di Perangk
daftar perangkat, 

1. Ke Bluetooth > Pe
2. Ubah nama atau

LPilihanuntuk

Jika Anda tidak men
sebaiknya Anda men
menghemat daya ba
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14 Profil

Menyesuaikan pengaturan dering ke 
pemandangan berbeda

Profil ditentukan untuk beberapa pemandangan. 
Profil terdiri dari pengaturan nada dering, 
volume dering, mode jawab, dan lain-lain. 
Dengan profil praatur, Anda dapat dengan 
mudah menyetel panggilan dan pesan masuk 
sesuai keinginan. 

Mendefinisikan profil Anda
Telepon ini telah menyediakan beberapa profil 
praatur. Anda dapat menggunakan pengaturan 
standar atau mengubahnya sesuai keinginan. 

Pengaturan untuk mode Diam dan Terbang (di 
pesawat terbang) tidak dapat diubah.

Mengubah pengaturan
1. Pada Profil, pilih profil yang akan diubah.
2. Tekan LUbah.
3. Pilih pilihan yang Anda diinginkan dan ubah 

sesuai keinginan.

Terapkan profil
1. Pada Profil, pilih profil yang akan diterapkan.
2. Tekan ,Aktifkan untuk mengaktifkan profil 

tersebut. 
Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan 
mode Rapat di layar siaga (secara standar, 
getaran hidup atau mati untuk panggilan 
masuk atau pesan), tekan lama # pada 
layar siaga.

Jika Anda memilih mode Terbang, Anda 
menonaktifkan koneksi antara telepon Anda 
dengan jaringan ponsel. 



Pengaturan

riksa pemakaian memori 
k, Pesan dan File Manager: 
elepon dan kartu SIM, atau 
n dan kartu memori (jika 

emori disisipkan ke 
n Anda). 

tur rentang waktu siaga agar 
l terkunci.

 Nyala Otomatis: Mengatur 
 telepon dihidupkan secara 
tis.

 Mati Otomatis: Mengatur 
 telepon dimatikan secara 
tis.

ih lokasi penyimpanan 
r bagi file-file Anda: telepon 
rtu memori (jika kartu 
ri disisipkan ke telepon 
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15 Pengaturan

Umum 

Bahasa Pilih bahasa untuk telepon Anda.

Tombol 
khusus

Mengatur tombol navigasi sebagai 
akses langsung ke menu (Lihat 
"Tombol khusus" pada halaman 3).

Pintasan Mengatur menu akses cepat yang 
terdiri dari submenu fungsional. 
Untuk menggunakan menu akses 
cepat, atur sebagai tombol khusus 
terlebih dahulu (Lihat "Menu 
pintasan" pada halaman 3).

Panggil cepat Mengatur tombol numerik sebagai 
sambung langsung ke kontak (Lihat 
"Panggil cepat" pada halaman 17).

Status memoriMeme
Konta
pada t
telepo
kartu m
telepo

Kunci tombol 
otomatis.

Menga
tombo

Otomatis dayaWaktu
waktu
otoma

Waktu
waktu
otoma

Penyimpanan 
standar

Memil
standa
dan ka
memo
Anda).
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gal

pon (Lihat "Pengaturan Jam" 
an Lihat "Menampilkan jam 

ional." pada halaman 12).

h apakah akan menunjukkan 
or telepon atau nama Anda 

a layar siaga. Atur nomor 
pon atau nama Anda dalam 
tak > Nomor Ekstra > Nomor 
ilik.

h apakah akan menampilkan 
butan ketika telepon 

idupkan.

ilih nada dering untuk 
gilan masuk dan pesan. 

 jenis peringatan.

aikan volume dering. 
Pengaturan

Tampilan:

Waktu & tang

Mengatur jam tele
pada halaman 11 d
lokal dan internas

Suara

Pengaturan 
pabrik

Mengembalikan pengaturan 
telepon ke nilai standar. Anda 
perlu memasukkan sandi kunci 
telepon Anda (standarnya adalah 
1122).

Wallpaper Memilih gambar sebagai wallpaper 
telepon Anda. Anda dapat 
memilih wallpaper standar atau 
salah satu gambar yang disimpan 
di File Manager.

Tema Menentukan tema telepon Anda.

Tingkatan 
lampu latar

Memilih kecerahan lampu latar.

Durasi lampu 
latar

Memilih durasi cahaya latar.

Tunjukkan 
nomor pemilik

Pili
nom
pad
tele
Kon
Pem

Sambutan Pili
sam
dih

Nada Dering Mem
pang

Jenis 
peringatan:

Pilih

Volume deringSesu



Pengaturan

da salah memasukkan kode 
a kali berturut-turut, kartu 
da akan diblokir secara 

tis dan Anda akan diminta 
memasukkan kode PUK 
membuka pemblokiran. 
apat memperoleh kode 
ari operator jaringan Anda. 
da salah memasukkan kode 
epuluh kali berturut-turut, 
IM Anda akan diblokir 

 permanen. Ketika hal ini 
, hubungi operator jaringan 
engecer Anda. 

tur perlindungan kata sandi 
n. Anda harus memasukkan 
ndi setiap kali Anda 
idupkan telepon 
arnya adalah 1122).
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Keamanan

Nada Tombol Pilih apakah tombol berbunyi 
ketika ditekan. 

Bunyi Rana Pilih bunyi rana untuk kamera 
Anda.

Baterai lemah Pilih apakah nada peringatan 
dikeluarkan ketika baterai lemah.

Proteksi PIN Mengatur perlindungan sandi PIN 
atau PIN2 untuk kartu SIM. (PIN 
atau PIN2 disediakan oleh 
operator jaringan. )

Ubah PIN dan 
Ubah PIN2

Mengubah sandi PIN dan PIN2 
sesuai keinginan. 

Jika An
PIN tig
SIM An
otoma
untuk 
untuk 
Anda d
PUK d
Jika An
PUK s
kartu S
secara
terjadi
atau p

Kunci Telepon Menga
telepo
kata sa
mengh
(stand
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mbuat Anda dapat 
l akses Internet telepon Anda. 
sanya ditentukan sebelumnya 
nda. Tanyakan kepada 

 Anda untuk rinciannya. 

jaringan untuk telepon Anda 
antung langganan layanan).

atis direkomendasikan.

cara mencari jaringan.

jaringan pilihan Anda. 
Pengaturan

Jaringan

Koneksi

Menu tersebut me
menentukan profi
Profil tersebut bia
dalam kartu SIM A
operator jaringan

Perlindungan 
privasi

Mengatur perlindungan kata sandi 
untuk informasi yang disimpan di 
telepon Anda.

Aktivasi: Masukkan kata sandi Anda 
untuk menghidupkan/mematikan 
perlindungan kata sandi 
(standarnya adalah 1122).

Aplikasi dikunci: Masukkan kata 
sandi Anda untuk memilih 
informasi yang mendapat 
perlindungan kata sandi: Panggilan, 
Pesan, Kontak, File Manager atau/
dan Sambung Cepat.

Ubah kata sandi: Ubah kata sandi 
sesuai keinginan.

Pemilihan 
jaringan

Pilih 
(terg

 Otom

Koneksi 
GPRS

Pilih 

Jaringan 
Pilihan

Pilih 



Ikon & simbol

- Anda menerima pesan 
aru.

 terjawab - Anda 
satu panggilan tak terjawab.

anggilan - Seluruh panggilan 
 diteruskan ke satu nomor.

Fitur bluetooth diaktifkan.

etooth - Headset Bluetoot 
.

eadset dicolokkan ke 

alarm telah diaktifkan.

itampilkan ketika telepon 
ar ke jaringan selain 
a sendiri (khususnya ketika 
 negeri).

S - Telepon Anda 
e jaringan GPRS.

E - Telepon Anda 
e jaringan EDGE.
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Ikon & simbol
Dalam mode siaga, beberapa simbol dapat 
ditampilkan secara bersama-sama pada layar 
utama. Ketika menekan beberapa ikon status, 
menu yang berkaitan akan tertampil di layar. 

Jika simbol jaringan tidak tertampil, maka 
jaringan saat ini tidak tersedia. Anda mungkin 
berada di daerah penerimaan sinyal yang buruk; 
pindah ke tempat lain mungkin bisa membantu.

Diam - Telepon Anda tidak akan 
berdering saat menerima panggilan.

Hanya getaran - Telepon akan bergetar 
ketika ada panggilan masuk.

Baterai- Bar tersebut menunjukkan 
tingkat pengisian baterai (4 bar=penuh, 
1 bar=rendah).

SMS - Anda menerima pesan SMS baru.

Pesan MMS 
multimedia b

Panggilan tak
mempunyai 

Pengalihan p
suara masuk

Bluetooth - 

Headset blu
dihubungkan

Headset - H
telepon.

Alarm - Jam 

Roaming - D
Anda terdaft
jaringan And
Anda ke luar

Lekatan GPR
terhubung k

Lekatan EDG
terhubung k
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Ikon & simbol

Zona induk - Zona yang ditunjuk oleh 
operator telepon Anda. Tergantung 
jenis langganan Anda, untuk lebih jelas 
tanyakan kepada penyedia layanan.

Jaringan GSM - telepon Anda terhubung 
ke jaringan GSM. 
Kualitas penerimaan sinyal - bar yang 
lebih banyak menunjukkan penerimaan 
yang lebih baik.

Kartu memori - Menunjukkan kartu 
memori yang sedang digunakan. Anda 
dapat mengakses kartu memori 
Andamelalui menu File manager. 

Kunci tombol - Tombol telah dikunci.



pon menunjukkan ketaatan 
patibilitas elektromagnetik 
/EEC) dan tegangan rendah 

anggung jawab Anda. Untuk 
pada diri sendiri, orang lain, 
an ikuti semua petunjuk 
paikan kepada siapa pun 

pon Anda. Lebih jauh, guna 
naan telepon yang tidak 

 telepon di tempat yang 
jauhkan dari jangkauan anak 

enuliskan kode PIN Anda. 
ja kode itu. 

 lepaskan baterai jika Anda 
ya untuk waktu lama. Ubah 
embeli telepon dan aktifkan 
anggilan.
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Kewaspadaan
Gelombang radio

Telepon seluler Anda adalah 
pemancar dan penerima radio 
berdaya rendah. Saat beroperasi, 
telepon mengirim dan menerima 
gelombang radio. Gelombang radio 

membawa sinyal suara atau data ke stasiun basis 
yang terhubung ke jaringan telepon. Jaringan 
mengatur daya pancar telepon.

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

• Jaringan GSM mengatur daya pancar (0,01 
hingga 2 watt).

• Telepon Anda memenuhi semua standar 
keselamatan yang relevan.

• Tanda CE pada tele
pada petunjuk kom
Eropa (Ref. 89/336
(Ref. 73/23/EEC).

Ponsel Anda adalah t
menghindari cedera 
atau telepon, baca d
keselamatan dan sam
yang meminjam tele
menghindari penggu
diinginkan:

Simpanlah
aman dan 
kecil.

Hindari m
Cukup Anda ingat sa

Matikan telepon dan
akan meninggalkann
kode PIN setelah m
pilihan pembatasan p
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n telepon Anda...

ronik yang peka atau kurang 
n terpengaruh oleh energi 
 ini dapat mengakibatkan 

lum naik pesawat terbang 
tau ketika mengemas telepon 
lam bagasi: penggunaan ponsel 
sawat terbang dapat 
erasi pesawat, mengacaukan 
n mungkin ilegal.

ah sakit, klinik, pusat 
an kesehatan lainnya dan di 
n Anda mungkin berada di 
ralatan medis.

dengan atmosfer yang 
ensi meledak (seperti pompa 
an juga area tempat udara 
rtikel debu, seperti bubuk 
Desain telepon ini mematuhi semua 
hukum dan peraturan yang berlaku. 
Namun, telepon dapat menyebabkan 
interferensi pada perangkat elektronik 
lain. Karena itu, Anda harus mengikuti 

semua saran dan peraturan setempat saat 
menggunakan ponsel baik di lokasi Anda maupun 
tempat lain. Peraturan mengenai 
penggunaan ponsel di dalam kendaraan 
dan pesawat terbang sangat ketat.

Perhatian masyarakat sudah terfokus kepada risiko 
kesehatan yang mungkin dialami pengguna ponsel. 
Riset saat ini mengenai teknologi gelombang radio, 
yang mencakup teknologi GSM, telah ditinjau dan 
standar keselamatan telah disusun guna 
memastikan perlindungan dari pajanan terhadap 
energi gelombang radio. Ponsel Anda mematuhi 
semua standar keselamatan yang berlaku 
dan Petunjuk Peralatan Radio dan Peralatan 
Terminal Telekomunikasi 1999/5/EC.

Selalu matika

 Peralatan elekt
terlindung mungki
radio. Interferensi
kecelakaan.

Sebe
dan/a
ke da
di pe

membahayakan op
jaringan ponsel da

Di rum
perawat
mana pu
dekat pe

Di area 
berpot
bensin d
berisi pa
logam).



ng berseberangan dengan 
emi meminimalkan 
ferensi.
mencurigai bahwa 
i.

ar

alat bantu dengar, 
produsen alat bantu dengar 
akah perangkat milik Anda 
rferensi ponsel.

ja

n kinerja telepon Anda, 
ergi radio, kurangi 
 dan pastikan operasi 
ati panduan berikut:

rasi telepon yang optimal 
askan, sebaiknya gunakan 
lam posisi operasi normal 
78

Di dalam kendaraan yang mengangkut produk 
mudah terbakar (bahkan sewaktu kendaraan itu 
diparkir) atau kendaraan yang berbahan bakar 
gas minyak cair (elpiji), periksa dulu apakah 
kendaraan mematuhi aturan keselamatan yang 
berlaku.

Di area tempat Anda diminta mematikan perangkat 
pemancar radio, seperti pertambangan atau area 
lain tempat operasi peledakan sedang berlangsung.

Hubungi produsen kendaraan apakah 
peralatan elektronik yang 
digunakan dalam kendaraan Anda bisa 
terpengaruh oleh energi radio.

Alat pacu jantung

Jika Anda menggunakan alat pacu jantung:

• Jagalah selalu telepon dalam jarak lebih dari 
15 cm dari alat pacu jantung saat telepon 
hidup, guna menghindari kemungkinan 
interferensi.

• Jangan bawa telepon di saku dada.

• Gunakan telinga ya
alat pacu jantung d
kemungkinan inter

• Matikan jika Anda 
interferensi terjad

Alat bantu deng

Jika Anda pengguna 
hubungi dokter dan 
untuk mengetahui ap
rentan terhadap inte

Perbaikan kiner

Guna meningkatka
kurangi pancaran en
konsumsi baterai
aman yang mena

Demi ope
dan memu
telepon da
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erlu juga membantu 
rgi baterai demi kinerja 
a yang lebih lama.

erai

iberdayakan oleh baterai isi 

pengisi yang sudah ditentukan.
terai.
h bentuk dan jangan membuka 

enda logam (seperti kunci 
a) membuat arus pendek 

 ke panas yang berlebihan 
F), kelembaban, atau 
.
anya boleh menggunakan 
ri Asli Philips, karena 
naan aksesori lain dapat 
k telepon dan mungkin 
an akan membuat semua 
(saat tidak menggunakan modus bebas genggam 
atau aksesori bebas genggam).

• Jangan memajan telepon Anda pada suhu 
ekstrem.

• Perlakukan telepon dengan hati-hati. 
Kesalahan penggunaan akan membatalkan 
Garansi Internasional.

• Jangan rendam telepon dalam cairan apa pun; 
jika telepon lembab, matikan, keluarkan 
baterai dan biarkan mengering 24 jam sebelum 
digunakan lagi.

• Untuk membersihkan telepon, usaplah dengan 
kain halus.

• Memanggil dan menerima panggilan 
menghabiskan energi baterai yang sama 
besarnya. Namun, ponsel memakan lebih 
sedikit energi di layar siaga ketika disimpan di 
tempat yang sama. Pada layar siaga dan saat 
Anda bergerak, telepon menghabiskan energi 
untuk memancarkan informasi lokasi mutakhir 
ke jaringan. Mengatur cahaya latar untuk masa 
yang lebih singkat serta menghindari navigasi 

menu yang tak p
menghemat ene
telepon dan siag

Informasi bat

• Telepon Anda d
ulang.

• Gunakan hanya 
• Jangan bakar ba
• Jangan menguba

baterai.
• Jangan biarkan b

dalam saku And
dengan baterai.

• Hindari pajanan
(>60°C or 140°
lingkungan asam

Anda h
Akseso
penggu
merusa

membahayakan, d



nggunakan telepon di dalam 
lah kit mobil bebas genggam 
tuk maksud itu.
lepon dan kit mobil tidak 
ng udara atau perangkat 
g terpasang di mobil Anda.
 alarm untuk menjalankan 
 kendaraan guna 
gilan telepon masuk 
alan umum di beberapa 
raturan setempat.
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s atau setelah paparan yang 
ari (seperti di balik jendela 
bil), suhu casing telepon 
 khususnya jika berbahan 
lah dalam hal ini saat 
 dan juga hindari 
ngan suhu sekitar melebihi 
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garansi bagi telepon Philips Anda batal dan tak 
berlaku. Penggunaan jenis baterai yang tidak 
tepat dapat juga menyebabkan ledakan.

Pastikan bahwa suku cadang yang rusak segera 
diganti oleh teknisi yang cakap dan bahwa suku 
cadang diganti dengan suku cadang pengganti asli 
dari Philips.

Ponsel dan mobil Anda

Penelitian menunjukkan bahwa 
berbicara di telepon sewaktu 
mengemudi menurunkan 

konsentrasi Anda, yang mungkin 
berbahaya. Taati panduan berikut:

• Berikan perhatian penuh saat mengemudi. 
Menepi dan parkirlah kendaraan sebelum 
menggunakan telepon.

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

• Jika Anda ingin me
kendaraan, pasang
yang dirancang un

• Pastikan bahwa te
menghalangi kanto
pengaman lain yan

• Penggunaan sistem
lampu dan klakson
menunjukkan pang
terlarang di jalan-j
negara. Periksa pe

Norma EN 609

Di dalam cuaca pana
lama ke sinar matah
atau kaca depan mo
mungkin meningkat,
metalik. Berhati-hati
mengangkat telepon
menggunakannya de
40°C.
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 kemasan berlabel ini dapat 
 ulang.

ibusi dana telah dilakukan 
istem daur ulang dan 
aruan kemasan nasional 
erkait.

 plastik dapat didaur ulang 
plastik juga ditandai).
Untuk telepon, outlet-soket harus terpasang di 
dekat telepon dan dapat diakses.

Kepedulian lingkungan

Ingatlah untuk menaati peraturan 
setempat menyangkut pembuangan 
bahan kemasan, baterai kosong, dan 
telepon usang, dan harap anjurkan 

mendaur-ulangnya.

Philips telah menandai baterai dan kemasan 
dengan simbol standar yang dirancang untuk 
menganjurkan daur ulang dan pembuangan 
limbah akhir dengan tepat.

Bahan
didaur

Kontr
bagi s
pemb
yang t

Bahan
(jenis 



in berisi komoditas, 
ngkat lunak yang tunduk 
aturan ekspor dari AS dan 
angan yang berlawanan 
ng.
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Tanda WEEE di DFU: "Informasi 
untuk Konsumen"

Pembuangan produk usang Anda
Produk Anda dirancang dan dipabrikasi dengan 
bahan dan komponen bermutu tinggi, yang dapat 
didaur ulang dan digunakan kembali. 

Ketika simbol tempat sampah 
beroda yang disilang ditempelkan ke 
suatu produk, artinya produk itu 
berada di bawah Pedoman Eropa 
2002/96/EC

Harap ketahui sistem pengumpulan 
sampah terpisah bagi produk listrik 

dan elektronik di tempat Anda.

Harap bertindak sesuai dengan aturan setempat 
dan jangan membuang produk usang Anda 
bersama sampah rumah tangga biasa. 
Pembuangan produk usang yang tepat akan 
membantu mencegah akibat buruk yang mungkin 
terjadi pada lingkungan dan kesehatan manusia.

Perangkat ini mungk
teknologi, atau pera
pada hukum dan per
negara lain. Penyimp
dengan hukum dilara
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Tips
Cara memperpanjang umur baterai 
telepon Anda 

Agar ponsel Anda berfungsi dengan baik, 
kecukupan daya baterai memiliki peran penting. 
Untuk tujuan menghemat daya, jika dapat 
diterapkan, lakukan langkah berikut:

1. Matikan fungsi Bluetooth telepon Anda. 
2. Atur tingkat lampu latar telepon Anda ke 

nilai yang rendah.
3. Atur durasi lampu latar telepon Anda ke 

nilai yang rendah. 
4. Aktifkan kunci bantalan tombol otomatis. 

Ketika tombol terkunci, telepon Anda akan 
beralih ke mode menghemat daya. 

5. Matikan bunyi tombol. 

6. Lakukan sambungan GPRS ketika 
diperlukan. Jika tidak, telepon Anda akan 
terus mencari sambungan GPRS, dan 
menguras daya baterai Anda. 

7. Matikan telepon Anda jika tidak ada  
jaringan . Jika tidak, telepon Anda akan terus 
mencari jaringan, dan menguras daya baterai 
Anda. 



Mengatasi Masalah

idak kembali ke layar 

penggantung panggilan atau 
riksa apakah kartu SIM dan 
ngan benar dan hidupkan 

 tidak ditampilkan.
ak tersedia. Mungkin ada 
radio (dalam terowongan 
inggi) atau di luar jangkauan 
empat lain, coba 
i ke jaringan (khususnya 
, periksa apakah antena ada 
nsel Anda memiliki antena 
ngi operator jaringan Anda 
uan/informasi.
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Mengatasi Masalah

Telepon tidak mau hidup.
Lepas/pasang kembali baterai. Lalu, isi daya 
telepon sampai ikon baterai berhenti bergulir. 
Lepas pengisi baterai dan coba hidupkan ponsel.

Tampilan menunjukkan DIBLOKIR 
ketika Anda menghidupkan ponsel
Seseorang mencoba menggunakan telepon Anda 
tapi tidak tahu kode PIN dan juga kode pembuka 
blokir (PUK). Hubungai penyedia layanan Anda.

Tampilan tersebut menunjukkan 
gagal IMSI
Masalah ini terkait dengan langganan Anda. 
Hubungai operator Anda.

Telepon Anda t
siaga
Tekan lama tombol 
matikan telepon, pe
baterai terpasang de
lagi.

Simbol jaringan
Koneksi jaringan tid
berada di bayangan 
atau antara gedung t
jaringan. Coba dari t
sambungkan kembal
ketika di luar negeri)
di tempatnya jika po
eksternal, atau hubu
untuk meminta bant
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n akan menampilkan Panggilan 
ubungi operator Anda untuk 
ci tentang hal ini.

pat mengirimkan 

 tidak mengizinkan pertukaran 
gan lain. Pertama, periksa 
 memasukkan nomor pusat 

i operator Anda untuk 
ci tentang hal ini.

pat menerima dan/
an gambar JPEG

tidak diterima oleh ponsel 
esar, jika namanya terlalu 

tidak memiliki format file yang 

enerima beberapa 

ngalihan panggilan Anda.
Mengatasi Masalah

Tampilan tidak merespon (atau 
tampilan merespon dengan lambat) 
saat tombol ditekan
Tampilan merespon lebih lambat pada suhu yang 
sangat rendah. Ini adalah normal dan tidak 
mempengaruhi kerja telepon. Bawa telepon ke 
tempat yang lebih hangat dan coba lagi. Dalam 
kasus lain, hubungi pemasok telepon Anda.

Baterai Anda tampaknya mengalami 
panas berlebih
Anda mungkin menggunakan pengisi baterai yang 
tidak ditujukan bagi telepon Anda. Pastikan Anda 
selalu menggunakan aksesori asli Philips yang 
dikirimkan bersama telepon Anda.

Telepon Anda tidak menampilkan 
nomor telepon dari panggilan yang 
masuk
Fitur ini tergantung jaringan dan jenis langganan. 
Jika jaringan tidak mengirimkan nomor 

pemanggil, telepo
1 atau Ditahan. H
informasi lebih rin

Anda tidak da
pesan teks 
Beberapa jaringan
pesan dengan jarin
apakah Anda telah
SMS, atau hubung
informasi lebih rin

Anda tidak da
atau menyimp
Gambar mungkin 
Anda jika terlalu b
panjang, atau jika 
benar.

Anda tidak m
panggilan
Periksa pilihan pe



Mengatasi Masalah

nda untuk informasi lebih 

njukkan 
ARTU SIM ANDA
 SIM telah disisipkan dengan 
etap terjadi, mungkin kartu 
bungai operator Anda.

n Anda tampaknya 
ri yang ditunjukkan 
engguna

erhubung ke pengaturan 
me dering, durasi lampu 
yang Anda gunakan. Untuk 
mi, dan jika memungkinkan, 
ktifkan fitur-fitur yang tidak 
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Saat mengisi baterai, ikon baterai 
tidak menunjukkan bar dan garis 
luar berkedip
Isi daya baterai Anda hanya dalam lingkungan 
yang suhunya tidak kurang dari 0°C (32°F) atau 
lebih dari 50°C (113°F).

Dalam kasus lain, hubungi penjual telepon Anda.

Tampilan menunjukkan gagal SIM
Periksa apakah kartu SIM telah disisipkan dengan 
benar. Jika masalah tetap terjadi, mungkin kartu 
SIM Anda rusak. Hubungai operator Anda.

Ketika mencoba menggunakan suatu 
fitur dalam menu, tampilan 
menunjukkan TIDAK 
DIBOLEHKAN
Beberapa fitur tergantung jaringan. Oleh karena 
itu, fitur-fitur tersebut hanya ada jika jaringan 
atau langganan layanan Anda mendukung. 

Hubungi operator A
rinci tentang hal ini.

Tampilan menu
MASUKKAN K
Periksa apakah kartu
benar. Jika masalah t
SIM Anda rusak. Hu

Otonomi telepo
lebih rendah da
pada panduan p
Otonomi tersebut t
Anda (misalnya volu
latar) dan fitur-fitur 
meningkatkan otono
Anda harus menona
Anda gunakan.
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 ditangkap dengan 
on tidak jelas
era bersih pada kedua sisinya.
Mengatasi Masalah

Telepon Anda tidak bekerja dengan 
baik di mobil
Mobil berisi banyak benda terbuat dari logam 
yang menyerap gelombang elektromagnetik yang 
dapat mempengaruhi kinerja telepon. Perangkat 
mobil tersedia berupa antena eksternal dan 
memungkinkan Anda untuk melakukan dan 
menerima panggilan telepon tanpa memegang 
handset.

Tanyakan kepada pihak berwenang setempat 
apakah Anda diizinkan untuk menggunakan 
telepon saat mengemudi.

Telepon Anda tidak terisi daya.
Jika baterai benar-benar habis, mungkin perlu 
waktu beberapa menit sebelum pengisian (hingga 
5 menit dalam beberapa kasus) sebelum ikon 
pengisian daya ditampilkan di layar.

Gambar yang
kamera telep
Pastikan lensa kam



Aksesori Asli Philips

mengaktifkan profil headset 
ika Anda mencolokkan 

 headset satu tombol yang 
mbol tersebut untuk 
, dan tekan lama untuk 
. 

inkan terjadinya komunikasi 
ara telepon dan komputer 
ung ke komputer melalui 
bel dengan sebagian besar 
Anda dapat bekerja sebagai 

i baterai sambil 
unakan telepon.
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Aksesori Asli Philips
Beberapa aksesori, seperti baterai standar, 
headset, kabel USB dan pengisi baterai, 
disertakan sebagai aksesori standar dalam 
kemasan ponsel Anda. Aksesori tambahan dapat 
juga tersedia atau dijual secara terpisah. Karena 
itu, isi kemasan dapat beragam.

Untuk memaksimalkan kinerja ponsel Philips 
Anda dan tidak membatalkan garansi, belilah 
selalu Aksesori Asli Philips yang dirancang 
khusus untuk digunakan bersama telepon Anda. 
Philips Consumer Electronics tidak bertanggung 
jawab atas segala kerusakan akibat penggunaan 
aksesori yang tidak resmi.

Pengisi baterai

Mengisi baterai di saluran listrik AC apa pun. 
Cukup kecil untuk dibawa di dalam tas kerja/tas 
tangan.

Headset

Telepon Anda akan 
secara otomatis ket
headset. 

Ketika menggunakan
disediakan, tekan to
menjawab panggilan
mengakhiri panggilan

Kabel USB

Kabel USB memungk
kecepatan tinggi ant
Anda. Ketika terhub
kabel USB (kompati
komputer), telepon 

Pengisi 
Baterai

Mengis
mengg
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lesai, pastikan bahwa Anda 
gkat dengan aman sesuai 
r Anda.

ak komunikasi data

omunikasi data 
ls) menawarkan sinkronisasi 
on dengan komputer Anda. 
unakan perangkat lunak untuk 
ntara telepon dengan PC 
u telepon, kalender, pesan 
o/video/gambar. Dengan 
an layanan GPRS, Anda juga 
gkan PC ke Internet melalui 

honeTools ke PC 

gkat lunak komunikasi Data 
 CD.
am autorun.exe. 
Aksesori Asli Philips

Ketika transfer se
melepaskan peran
petunjuk kompute

Perangkat lun

Perangkat lunak k
(MobilePhoneToo
cepat antara telep
Anda dapat mengg
sinkronisasi data a
Anda, seperti buk
SMS, dan file audi
perangkat lunak d
dapat menghubun
telepon Anda. 

Instal MobileP
Anda
1. Sisipkan peran

ke dalam drive
2. Jalankan progr

Penyimpanan 
Massal

Memungkinkan transfer data 
antara PC dan telepon, atau kartu 
mikro SD yang disisipkan ke dalam 
telepon;

Memungkinkan pengelolaan data 
di telepon; atau kartu mikro SD 
melalui PC Anda.

Webcam Bertindak sebagai kamera web 
di PC Anda.

Port COM Memungkinkan Anda membuat 
cadangan data telepon, seperti 
buku telepon, di komputer atau 
mengembalikan data dari 
komputer. 

Untuk melakukannya, instal 
perangkat lunak komunikasi Data 
yang disediakan 
(MobilePhoneTools) pada komputer 
Anda (lihat "Perangkat lunak 
komunikasi data" di bawah ini).



Aksesori Asli Philips
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3. Pilih seperti yang diperintahkan, dan instalasi 
mulai secara otomatis. 

Menghubungkan Telepon ke PC 
1. Menghubungkan telepon ke PC 

menggunakan kabel USB yang disediakan 
atau lewat Bluetooth. 
Ketika menggunakan kabel USB untuk 
koneksi, pilih port COM di telepon Anda.  
Pertama kali Anda menghubungkan telepon 
Anda ke PC, tunggu sampai driver USB 
telepon Anda berhasil terinstal. 

2. Di PC Anda, klik ganda ikon 
MobilePhoneTools. 
Di kiri bawah menu, Philips X501 terhubung 
ditampilkan. 
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Pernyataan Merek Dagang

T9 ® adalah merk dagang 
terdaftar Nuance 
Communications, Inc.

JAVA adalah merk 
dagang Sun 
Microsystems, Inc.

Tegic Euro. Pat. 
App. 0842463

BluetoothTM adalah 
merk dagang yang 
dimiliki oleh 
telefonaktiebolaget L M 
Ericsson, Swedia dan 
dilisensikan kepada 
Philips.

PHILIPS dan Simbol 
Perisai PHILIPS adalah 
merk dagang Koninklijke 
Philips Electronics N.V. 
terdaftar 
yang diproduksi oleh 
Shenzhen Sang Fei 
Consumer 
Communications Co., 
Ltd. di bawah lisensi 
Koninklijke 
Philips Electronics N.V.



rmasi Tingkat Serapan Khusus

NAL UNTUK PAJANAN 

cang dan dibuat agar tidak 
ng ditetapkan oleh standard 
mmission on Non-Ionizing 
penting guna memastikan 

ng disebut dengan Tingkat 
an oleh ICNIRP bagi ponsel 

takan atas sepuluh gram 

asi yang disarankan dengan 
inya di semua pita frekuensi 
tertinggi, tingkat SAR aktual 
ni karena telepon dirancang 
 daya yang diperlukan untuk 
92 Infor

Inforrmasi Tingkat Serapan Khusus

Standar Internasional
TELEPON SELULER INI MEMENUHI REKOMENDASI INTERNASIO

TERHADAP GELOMBANG RADIO

Ponsel Anda adalah pemancar dan penerima radio. Telepon ini diran
melampaui batas untuk pajanan terhadap energi frekuensi radio (RF) ya
internsional. Rekomendasi tersebut telah disusun oleh International Co
Radiation Protection (ICNIRP) yang meramalkan batas keselamatan 
perlindungan semua orang, tanpa memandang umur dan kesehatannya.
Rekomendasi pajanan bagi ponsel menggunakan satuan pengukuran ya
Serapan Khusus (SAR: Specific Absorption Rate). Batas SAR yang disarank
yang digunakan oleh masyarakat umum adalah 2,0W/kg yang dirata-ra
jaringan tubuh.
Pengujian untuk SAR telah dilakukan dengan menggunakan posisi oper
ponsel yang memancarkan sinyal pada tingkat daya tersertifikasi tertingg
yang diujikan. Walaupun SAR ditentukan pada tingkat daya tersertifikasi 
ponsel sewaktu bekerja umumnya di bawah nilai SAR maksimum. Hal i
untuk beroperasi pada tingkat daya beragam sehingga menggunakan hanya
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a stasiun basis, semakin kecil 

ada beragam posisi, semuanya 
lombang radio. 
dap kepatuhan kepada standar 

i lama panggilan ponsel atau 
l dari kepala dan tubuh.

ka digunakan dengan aksesori 
m 1,5 cm dari badan. 
Inforrmasi Tingkat Serapan Khusus

menjangkau jaringan.. Secara umum, semakin dekat Anda ke anten
keluaran dayanya. 
Walaupun ada perbedaaan antara tingkat SAR beragam telepon dan p
memenuhi standar perlindungan internasional bagi paparan terhadap ge
Nilai SAR tertinggi bagi telepon model Philips X501 ini ketika diuji terha
adalah 0,316 W/kg untuk rekomendasi ICNIRP. 
Untuk membatasi paparan gelombang radio, dianjurkan mengurang
gunakanlah headset. Maksud kewaspadaan ini adalah menjauhkan ponse

Untuk pengoperasian yang dipakai badan, telepon ini telah diuji keti
yang tidak mengandung logam dan yang memposisikan handset minimu



 Philips asli adalah sepanjang 
sejak tanggal pembelian.

an Dilakukan Philips jika 
ebas dari Cacat Bahan dan 
a Masa Garansi Terbatas?

ransi terbatas, Philips atau 
nannya yang sah akan, sesuai 
baiki atau mengganti, tanpa 
ng atau kerja, Produk yang 
terial dengan suku cadang 
g baru atau hasil pemulihan 
ikan Produk yang diperbaiki 
kepada Konsumen dengan 
si. Philips akan menyimpan 
odul, atau peralatan yang 

erbaiki atau diganti akan 
 garansi terbatas ini untuk 
si terbatas semula atau 
(90) hari dari tanggal 
penggantian, tergantung 
 lama. Perbaikan atau 
duk, atas pilihan Philips 
sklusif Anda.
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Garansi Terbatas
1. Apakah yang Ditanggung oleh Garansi 

Terbatas Ini?
Philips menjamin pembeli eceran asli 
("Konsumen" atau "Anda") bahwa produk 
seluler Philips ini dan semua aksesori yang 
disediakan pada awalnya oleh Philips dalam 
kemasan jual ("Produk") bebas dari cacat 
bahan, desain dan pekerjaan dengan 
penggunaan normal sesuai dengan petunjuk 
operasi dan menaati syarat dan ketentuan 
berikut. Garansi terbatas ini hanya 
menjangkau Konsumen untuk Produk yang 
dibeli dan digunakan di negara pembelian 
asal. Garansi terbatas ini hanya sah di negara 
penjualan produk yang dimaksudkan Philips.

2. Seberapa Lamakah Masa Garansi Terbatas?

Masa garansi terbatas bagi Produk adalah 
sepanjang SATU (1) TAHUN sejak tanggal 
pembelian Produk, yang tercatat oleh bukti 
pembelian yang sah. Garansi terbatas bagi 

baterai isi ulang
enam (6) bulan 

3. Apakah yang Ak
Produk Tidak B
Pekerjaan Selam

Selama masa ga
perwakilan laya
pilihan memper
biaya suku cada
cacat secara ma
atau Produk yan
dan mengembal
atau diganti itu 
kondisi berfung
suku cadang, m
cacat.

Produk yang dip
ditanggung oleh
sisa masa garan
sembilan puluh 
perbaikan atau 
mana yang lebih
penggantian Pro
adalah solusi ek
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yang stiker garansi/mutu, 
eri produk atau nomor seri 
iknya telah dilepaskan, diubah, 
njadi tak terbaca; atau 

ang dibeli, digunakan, dilayani, 
rimkan untuk perbaikan dari 
ra tempat awal membeli, atau 
n untuk tujuan komersial atau 
gaan (yang mencakup namun 
batas pada Produk yang 
n untuk tujuan sewa); atau 

yang dikembalikan tanpa bukti 
n yang sah atau yang bukti 
nnya telah diubah atau tidak 

 atau Bencana yang Tidak 
an.

 Cara Mendapatkan Layanan 

kan Produk ke pusat layanan 
ang resmi. Anda dapat 
ungi kantor Philips setempat 
4. Apakah yang Tidak Ditanggung Garansi 
Terbatas Ini?

Garansi terbatas ini tidak menanggung:

a) Produk yang terkena salah penggunaan, 
kecelakaan, kerusakan pengiriman, 
atau kerusakan fisik lainnya, 
pemasangan yang salah, penanganan 
operasi abnormal, kelalaian, tergenang, 
api, air atau gangguan cairan lainnya; 
atau

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

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

d) Cacat atau masalah produk yang 
disebabkan oleh penggunaan dengan 
produk atau aksesori non-Philips; atau 

e) Produk 
nomor s
elektron
atau me

f) Produk y
atau diki
luar nega
digunaka
kelemba
tidak ter
digunaka

g) Produk 
pembelia
pembelia
terbaca.

h) Penuaan
Terelakk

5. Bagaimanakah
Garansi?

a) Kembali
Philips y
menghub



: Garansi ini adalah 
rjanjian.

UK JAMINAN TEGAS 
TKAN DI ATAS DAN 
TKAN OLEH HUKUM 
IDAK DAPAT 
N ATAU DIUBAH OLEH 
HILIPS TIDAK 
N GARANSI APA PUN 
AUPUN TERSIRAT (BAIK 
TUTA, KARENA HUKUM 

AIN) DAN MENYANGKAL 
US GARANSI APA PUN 
LAIKAN JUAL BERMUTU 
SKAN ATAU 
ENGAN MAKSUD 

AWAB TOTAL PHILIPS' 
KAN YANG BERKAITAN 
U TIMBUL DARI 
AU PENGGUNAAN 
PA MEMANDANG JENIS 
AB KERUSAKAN ITU 
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untuk mengetahui lokasi pusat layanan 
resmi terdekat.

b) Kartu SIM harus dikeluarkan dari 
Produk sebelum diberikan ke Philips. 
Philips tidak bertanggung jawab atas 
kehilangan atau kerusakan kartu SIM 
atau data di dalamnya.

c) Jika kegagalan Produk tidak ditanggung 
oleh garansi terbatas ini, atau garansi 
terbatas ini tidak berlaku, batal, atau 
tidak sah karena persyaratan atau 
ketentuan apa pun yang dinyatakan di 
sini, Konsumen akan dikenai biaya 
untuk ongkos perbaikan atau 
penggantian Produk dan semua biaya 
lain yang terkait yang timbul dalam 
perbaikan atau penggantian Produk.

d) PENTING - Anda diminta 
mengembalikan Produk bersama 
dengan bukti pembelian yang sah yang 
harus mencantumkan dengan jelas 
tempat pembelian, tanggal pembelian, 
model Produk, dan nomor seri Produk.

6. Batasan lainnya
Keseluruhan Pe

KECUALI UNT
YANG DISEBU
YANG DISIRA
DAN YANG T
DIKECUALIKA
PERJANJIAN, P
MENYEDIAKA
BAIK TEGAS M
MENURUT STA
ATAU CARA L
SECARA KHUS
MENGENAI KE
YANG MEMUA
KESESUAIAN D
TERTENTU.

TANGGUNG J
ATAS KERUSA
DENGAN ATA
PEMBELIAN AT
PRODUK, TAN
ATAU PENYEB
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H DIBERI TAHU ATAU 
GENAI KEMUNGKINAN 
I SEMACAM ITU. 
N INI BERLAKU 
 ADA KEGAGALAN 
SAR LANGKAH HUKUM 
PA PUN.

tas ini menyajikan persetujuan 
ksklusif antara Konsumen dan 
nai Produk seluler ini dan 
 semua kesepakatan 
i antara para pihak, baik lisan 
lis, dan semua komunikasi lain 

a pihak sehubungan dengan 
h jaminan terbatas ini. Tidak 
, pengecer, agen, diler, atau 
ps diberi wewenang untuk 
ubahan pada jaminan terbatas 
seharusnya tidak 
n pernyataan yang demikian.

tas ini tidak mempengaruhi 
onsumen menurut undang-
nal yang berlaku.
ATAU BENTUK ATAU SIFAT KLAIM 
YANG DINYATAKAN (MIS. KONTRAK 
ATAU TOPIT), SELAYAKNYA TIDAK 
MELEBIHI HARGA PEMBELIAN AWAL 
YANG DIBAYARKAN UNTUK PRODUK.

NAMUN, KAPAN PUN PHILIPS TIDAK 
BERTANGGUNG JAWAB ATAS GANTI 
RUGI HUKUMAN, KHUSUS, 
INSIDENTAL, TAK LANGSUNG ATAU 
AKIBAT (YANG MENCAKUP NAMUN 
TIDAK TERBATAS PADA KEHILANGAN 
PENGGUNAAN, KEHILANGAN 
WAKTU, KETIDAKNYAMANAN, 
KERUGIAN KOMERSIAL, KEHILANGAN 
LABA, KEHILANGAN PELUANG BISNIS, 
BIAYA PENUKAR BARANG ATAU JASA, 
INVESTASI, RUSAKNYA NIAT BAIK 
ATAU REPUTASI, ATAU KEHILANGAN 
DATA DAN KLAIM OLEH PIHAK 
KETIGA) YANG DIAKIBATKAN OLEH 
PEMBELIAN ATAU PENGGUNAAN 
PRODUK, SEJAUH MUNGKIN YANG 
DIIZINKAN OLEH HUKUM, APAKAH 

PHILIPS TELA
BELUM MEN
GANTI RUG
PEMBATASA
WALAUPUN
MAKSUD DA
TERBATAS A

Garansi terba
lengkap dan e
Philips menge
menggantikan
sebelumnya d
maupun tertu
di antara par
pokok masala
ada operator
pegawai Phili
membuat per
ini dan Anda 
mengandalka

Jaminan terba
hak hukum K
undang nasio



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

menyatakan atas tanggung jawab kami sendiri 
bahwa produk

Xenium X501 
Philips GSM/GPRS 900/1800/1900
nomor TAC: 35544903

yang terkait dengan pernyataan ini, mematuhi 
Standa-standar berikut:

KESELAMATAN : EN 60950-1:2006
KESEHATAN: EN 50360:2001 
               EN 62209-1:2006
EMC: EN301 489-1 V1.8.1; EN 301 489-7 
         V1.3.1; EN 301 489-17 V1.3.2

SPEKTRUM: EN 301 511 V9.0.2;  
                   EN 300 328 V1.7.1

Dengan ini kami menyatakan bahwa semua uji 
radio penting telah dijalankan dan bahwa produk 
tersebut di atas mematuhi semua persyaratan 
dasar Petunjuk 1999/5/EC.

Prosedur penilaian kepatuhan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 10 dan diperinci dalam Lam-
piran IV Petunjuk 1999/5/EC telah diikuti dengan 
melibatkan Badan Berwenang: 

CETECOM ICT Services GmbH, 
Unterturkheimer Strabe6-10, 66117, 
Saarbrucken, Germany.

Tanda pengenal: 0682

28 Agustus 2009

                             WK Tang
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