
hak mengubah panduan
akan panduan pengguna
dak dikenakan tanggung
lam panduan pengguna
e jaringan GSM/GPRS.

ombol volume +/-

idup/mati dan tutup

262K TFT LCD

 hidup/mati, pilihan
metode entri teks

ombol lunak kanan

Tombol kamera

SB/pengisi baterai
 konektor headset
Kenali telepon Anda

Philips terus-menerus berupaya memperbaiki produknya. Karena itu, Philips ber
pengguna ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan. Philips menyedi
ini �apa adanya� dan, terkecuali ditentukan oleh hukum yang berlaku, Philips ti
jawab atas kesalahan, penghilangan atau penyimpangan apa pun yang tertera da
ini dan produk yang diuraikan. Perangkat ini dimaksudkan untuk dihubungkan k

T
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Tombol navigasi dan ,

T

Tombol alfanumerik 

Tombol kunci/buka, 
masukan simbol

Mikrofon

Tombol jawab

Port U
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gan menggunakan bantalan
masi.

an menggunakan bantalan

(.

kan R. 

nda dapat menambah, atau
k, membuat panggilan, atau

r edit. Tekan agak lama *
idup atau mati. 

siaga.
Cara�
Menghidupkan/Mematikan telepon Tekan agak lama ).
Masukkan kode PIN Anda Masukkan kode PIN Anda den

tombol dan tekan , untuk konfir
Mengunci/Mengaktifkan keypad Tekan agak lama *.
Melakukan panggilan Masukkan nomor telepon deng

tombol dan tekan (.
Menjawab panggilan Apabila telepon berdering, tekan 
Mengakhiri panggilan Tekan ).
Mengaktifkan/Menonaktifkan 
mode bebas pegang (handsfree)

Sewaktu panggilan berlangsung, te

Mengakses Kontak Tekan RKontak di layar siaga. A
mengedit kontak, mencari konta
mengirim pesan kepada kontak. 

Memilih metode entri teks Tekan #. berulang kali pada laya
untuk mengatur masukan T9 ke h

Mengakses menu utama Tekan LMenu pada layar siaga. 
Kembali dengan cepat
ke siaga sewaktu browsing menu

Tekan )..

Getaran hidup/mati Tekan agak lama # pada layar 



yar siaga untuk mengakses
an +, -, < atau > untuk
 dan daftar. Tekan LOk
an yang terkait ke item
Kembali untuk kembali ke
an ) untuk kembali ke

ntak Profil Pengguna

man 31 halaman 60

tatan 
ggilan

Pengaturan

man 56 halaman 61
2

Tombol lunak

Melalui tombol sentuh L dan R Anda dapat
menentukan pilihan di atasnya pada layar. Pilihan
tersebut sesuai konteksnya: tombol bervariasi
menurut konteks yang sekarang aktif.

Menu utama

Menu utama memberi akses ke semua fitur yang
berbeda pada ponsel. Tabel di bawah ini
memberikan ringkasan berbagai ikon fungsi pada
menu utama. Untuk mengetahui informasi
selengkapnya mengenai fungsi ikon, rujuk ke
halamannya. 

Tekan LMenu pada la
menu utama, lalu tek
menavigasi seluruh ikon
untuk mengakses pilih
yang dipilih. Tekan R

menu sebelumnya. Tek
layar siaga.

Hiburan Browser Multimedia

halaman 44 halaman 40 halaman 47 

Kamera Pusat Pesan File Manager

halaman 42 halaman 21 halaman 52

Agenda Ko

halaman 35 hala

Bluetooth Ca
Pan

halaman 57 hala



3

, Anda dapat langsung
nu fungsional. Anda dapat
ntasan sebagai tombol cepat
sus�). Selanjutnya, cantumkan
hendaki dan urutkan sesuai
ke Pengaturan > Umum >
eriksa daftar pintasan. 

intasan, 

n > Tambah.
 yang tersedia akan muncul. 
ng Anda kehendaki.
> untuk memilih urutannya

atu pintasan dengan pintasan

ng akan digantikan.
n > Edit.
Tombol khusus

Anda dapat mengkonfigurasi tombol navigasi +, -,
<, > untuk langsung mengakses fitur favorit. Pada
layar siaga, tekan tombol untuk mengakses fitur.

Masuk ke Pengaturan > Umum > Tombol khusus
untuk memeriksa pengaturan standar tombol
navigasi +, -, <, >. Untuk mengubah pengaturan
standar,

1. Pilih item yang akan diubah.
2. Tekan LEdit untuk menentukan pintasan

baru ke tombol.
3. Tekan + atau - untuk memilih, dan LOk

untuk konfirmasi.

Pintasan

Dengan pintasan
mengakses sub-me
mengatur daftar pi
(lihat �Tombol khu
pintasan yang dike
preferensi. Masuk 
Pintasan untuk mem

Untuk menambah p

1. Tekan LPiliha
Daftar pintasan

2. Pilih pintasan ya
3. Tekan < dan 

dalam daftar.

Untuk mengganti s
yang lain,

1. Pilih pintasan ya
2. Tekan LPiliha

0 Tekan agak lama untuk 
memasukkan �+� bila 
melakukan panggilan 
internasional.

1 Tekan agak lama untuk
mengakses kotak surat suara.

# Getaran hidup/mati untuk
panggilan dan pesan yang masuk.
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3. Pilih pintasan yang dikehendaki, lalu tekan
LOk.
Pintasan baru ditambahkan ke lokasi.
Pintasan yang lama diganti. 

Untuk menghapus pintasan,

� Pilih pintasan, lalu tekan LPilihan > Hapus,
atau Nonaktif.
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Video
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Terhubung oleh 
Koneksi Bluetoo
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skenario yang be
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Persiapan Awal

ai seperti yang ditunjukkan.

n semua pengaturan pribadi
at jika Anda mengeluarkan
pon masih hidup.
8

1 Persiapan Awal

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

Untuk menggunakan telepon, Anda harus
menyisipkan kartu SIM yang sah, yang disediakan
oleh operator GSM Anda atau pengecer. Kartu
SIM berisi informasi kepelangganan, nomor
ponsel Anda, dan ada memori untuk menyimpan
nomor telepon dan pesan Anda.

Menyisipkan kartu SIM

Ikuti langkah-langkah di bawah untuk
menyisipkan kartu SIM baru Anda. Jangan lupa
mematikan ponsel Anda sebelum melepaskan
penutup belakang. 

1. Tekan penutup belakang, lalu sorong ke
bawah.

2. Keluarkan bater

Anda bisa kehilanga
yang sudah Anda bu
baterai sewaktu tele
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itunjukkan, geser penutup
lotnya sampai mengunci.

ung yang menutupi layar dan
m menggunakan telepon.

i

erdayakan oleh baterai isi
erisi sebagian. Simbol baterai
 daya baterai.
Persiapan Awal

3. Seperti yang ditunjukkan, sejajarkan kartu SIM
dengan slot kartu SIM, sudut yang terpotong
menghadap ke arah Anda, dan kontak warna
emas menghadap ke bawah. Sisipkan kartu
SIM di bawah dudukan klip logam.

4. Seperti yang ditunjukkan, sejajarkan
konektor logam pada baterai dengan slot
baterai. Tekan baterai ke bawah sampai
mengunci di tempatnya.

5. Seperti yang d
belakang pada s

Lepaskan film pelind
lensa kamera sebelu

Mengisi batera

Telepon Anda dib
ulang. Baterai baru t
menunjukkan status



Persiapan Awal

gunakan telepon selama
urkan Anda mengeluarkan

nakan telepon sewaktu
i. Apabila baterai kosong
terai hanya akan muncul
enit kemudian setelah

lepon sudah dihidupkan.
 jika perlu. Masukkan

nta. Kode PIN yaitu kode
Anda yang terdiri atas 4-
e ini sudah dikonfigurasi
isampaikan kepada Anda
 pengecer.

ukkan kode PIN sebanyak
t, kartu SIM Anda akan
kanya, Anda harus minta
r Anda.
10

Untuk mengisi baterai, colokkan konektor seperti
yang ditunjukkan di bawah. Kemudian colokkan
ujung satunya lagi ke dalam stopkontak listrik.

Sewaktu pengisian, simbol baterai akan bergulir.
Proses ini berlangsung lebih dari 3 jam hingga
baterai terisi penuh. 

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

Jika Anda tidak meng
beberapa hari, kami anj
baterainya.

Anda dapat menggu
sedang mengisi batera
sama sekali, simbol ba
kembali beberapa m
pengisian berlangsung.

Mengatur jam

1. Periksa apakah te
Tekan agak lama )

kode PIN jika dimi
rahasia kartu SIM 
hingga 8-digit. Kod
sebelumnya dan d
oleh operator atau

Jika Anda salah memas
tiga kali berturut-turu
diblokir. Untuk membu
kode PUK dari operato
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Anda sudah mengatur waktu
l.
turan > Umum > Waktu dan

 Jenis Jam Waktu diatur ke
 Jam Digital.
, tekan LMenu, lalu masuk
> Umum > Waktu dan

unia.
Tekan >, +, atau - untuk 
menghidupkan jam 
internasional. 

Tekan > untuk masuk ke 
layar zona waktu. Tekan < 
atau > berulang kali untuk 
memilih zona waktu dan 
kota.

Menghidupkan mode 
daylight saving jika berlaku.
Persiapan Awal

2. Pada layar siaga, tekan LMenu, lalu masuk
ke Pengaturan > Umum > Waktu dan Tanggal.

Menampilkan jam lokal dan 
internasional

Anda dapat menampilkan dua jam pada layar
siaga. Satu yang menampilkan waktu lokal, dan
satunya lagi menampilkan waktu di tempat tujuan
Anda. 

1. Periksa apakah 
dan tanggal loka

2. Masuk ke Penga
Tanggal.
Periksa apakah
Jam Analog atau

3. Pada layar siaga
ke Pengaturan 
Tanggal > Jam D

Atur waktu / 
Atur tanggal

Masukkan waktu dan tanggal 
dengan menggunakan 
tombol angka. 

Atur Format Pilih waktu (12-jam, atau 24-
jam) dan format tanggal 
dengan menekan tombol 
navigasi +, -, <, > dan LOk.

Jenis Jam Waktu Untuk menampilkan waktu 
dan tanggal pada layar siaga, 
tekan + atau - tampilkan 
waktu dalam jam (Jam Analog) 
atau digit (Jam Digital). Tekan 
LOk untuk konfirmasi.

Status Jam Wkt

Pengaturan lokal/
Pengaturan waktu 
asing

Daylight saving



Persiapan Awal

kartu ke bawah, lalu tarik
i. 
12

Menyisipkan kartu micro-SD (kartu 
memori)

Anda dapat meluaskan memori telepon dengan
menambahkan kartu micro-SD.

Kapasitas yang didukung: 8G

1. Ikuti Langkah 1 dan 2 di bawah �Menyisipkan
kartu SIM�.

2. Seperti yang ditunjukkan, tekan dudukan
kartu ke bawah, lalu angkat.

3. Seperti yang ditunjukkan, sejajarkan kartu
micro-SD dengan slot. Masukkan ke dalam
tempatnya.

4. Tekan dudukan 
sampai mengunc
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bahasa yang dipilih untuk
ode masukan yang didukung

tifkan, atau menonaktifkan
kan agak lama *.  Muncul
nunjukkan status hidup/mati

kkan simbol dan tanda baca,

gat metode masukan terakhir
unakan sebelum keluar dari
Anda mengakses lagi editor,
atis akan memilih metode
akan terakhir. 

eks

tri teks yang dikehendaki.
2 Entri teks
Ponsel Anda mendukung sejumlah metode entri
teks, yang mencakup masukan T9, masukan
multi-tap, masukan angka dan simbol. 

Memilih metode entri teks

Sewaktu mengedit teks, tekan # berulang kali
untuk memilih masukan yang dikehendaki:

Tekan agak lama # untuk mengatur metode
masukan pilihan Anda. Hanya metode masukan
pilihan yang muncul bila Anda menekan #

berulang kali.

Tergantung pada 
telepon Anda, met
dapat beragam.

3. Untuk mengak
masukan T9, te
pesan yang me
masukan T9. 

4. Untuk memasu
tekan *.

Editor teks akan in
yang sudah Anda g
layar edit. Apabila 
maka secara otom
masukan yang digun

Memasukkan t

1. Pilih metode en

/ / Untuk entri bahasa Inggris

Untuk entri angka

Masukan Pinyin untuk China
Sederhana

/ Masukan tanda aksen untuk 
China Sederhana/Tradisional 



1                                                                                              

 teks prediktif T9® adalah
dit cerdas untuk pesan
nyertakan kamus lengkap.

 fitur ini, Anda dapat cepat
kkan teks. Anda hanya
tu kali tombol yang
n setiap huruf yang
embentuk kata: masukan
dianalisa dan kata yang
kan ditampilkan di jendela

an sebentar untuk
ghapus satu huruf,
n agak lama untuk
ghapus semua entri.
perlu, tekan  R untuk
bih dahulu keluar dari
e masukan.
4                           

2. Masukkan teks dengan menggunakan tombol
alfanumerik.

Masukan T9®

Masukan
mode e
yang me
Dengan
memasu

perlu menekan sa
bersangkutan denga
diperlukan untuk m
tanda aksen akan 
diusulkan oleh T9® a
munculan. 

2 hingga 9 Untuk memasukkan huruf
(masukan T9)
Tekan berulang kali untuk
memasukkan huruf yang
dikehendaki (masukan
multi-tap).

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

<,> Untuk browse kata kandidat
(masukan T9/masukan
multi-tap)

+, - Untuk browse kata kandidat
pada halaman sebelum/
berikutnya (masukan T9/
masukan   multi-tap).

LPilih, atau , Untuk konfirmasi pilihan.

0 Untuk memasukkan spasi.

RHapus Tek
men
teka
men
Jika 
terle
mod

Tegic Euro. Pat. 
App. 0842463
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a aksen 
 tanda aksen adalah untuk
emisahkan setiap tanda aksen
urut urutannya. Apabila Anda
 karakter, tekan tombol yang

engan tanda aksen yang
i urutan untuk mendapatkan
kehendaki. Metode masukan
 telepon ini menggolongkan
dalam 5 tanda aksen dasar:

al, tanda aksen jatuh kiri, tanda
 dan tanda aksen atas-bawah)
en khusus. Apabila tanda aksen
an tidak sesuai dengan 5 tanda
ah dengan tanda aksen khusus. 
Misalnya: cara memasukkan kata "home":
1. Tekan 4, 6, 6, 3.  Layar

menampilkan kata pertama yang ada dalam
daftar: Good.

2. Tekan - untuk bergeser dan memilih Home.
3. Tekan ,Pilih untuk konfirmasi.

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

Contoh: cara memasukkan kata "home":
Tekan 4, 4 (GHI) 6, 6, 6 (MNO),
6 (MNO), 3, 3 (DEF). 

Masukan tand
Prinsip masukan
memotong dan m
aksara China men
ingin memasukkan
bersangkutan d
diperlukan sesua
karakter yang di
tanda aksen dalam
aksara China ke 
(horizontal, vertik
aksen jatuh kanan
maupun tanda aks
yang Anda perluk
aksen dasar, gantil

  



Memanggil

 (hanya di China), pilih
IP. Anda dapat mengatur
 IP di bawah Pengaturan >
 Nomor IP.

enutup telepon.

 dapat memanggil nomor
ur dengan menekan agak

bung cepat sebelum

mbol sambung cepat ke

ran > Umum > Sambung

 L untuk mengatur
hidup.
an sambung cepat,
akah fungsi sambung
ur ke hidup. 
16

3 Memanggil
Melakukan panggilan

Dari layar siaga
1. Memasukkan nomor telepon.
2. Tekan ( untuk menyambungkan nomor. 

atau tekan LPilihan > Panggilan.
3. Tekan ) untuk menutup telepon.
Untuk panggilan internasional, tekan agak
lama 0 untuk memasukkan tanda �+� sebagai
awalan kode internasional.

Menggunakan buku telepon 
(lihat �Kontak� halaman 31)
1. Pada layar siaga, tekan RKontak untuk

membuka daftar kontak.
2. Pilih kontak dari daftar, lalu tekan ( untuk

menyambungkan nomor yang dipilih. 
Atau tekan LPilihan, kemudian pilih
Panggilan.

Untuk panggilan IP
LPilihan > Panggilan 
dahulu nomor layanan
Pengaturan Panggilan >

3. Tekan ) untuk m

Sambung cepat
Pada layar siaga, Anda
sambung cepat pra-at
lama tombol angka.

Atur nomor sam
menyambungkannya. 

Untuk menentukan to
kontak:

1. Masuk ke Pengatu
Cepat.

2. Jika perlu, tekan
sambung cepat ke 
Untuk melakuk
selalu perika ap
cepat sudah diat
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wab, atau mengakhiri
an menggunakan headset

yang disediakan, lihat
an 80.

n berdering jika dalam mode
suaikan pengaturan dering ke
eda-beda� halaman 60).

 panggilan berlangsung

 berlangsung, Anda dapat
tuk memilih mode Bebas
igenggam. Tekan LPilihan
ilihan berikut ini:

: Menunda panggilan yang

engakhiri panggilan aktif 
ru: Melakukan panggilan baru  
     (kedua)
: Menambah atau melihat 
   kontak
: Mengirim, atau memeriksa
Memanggil

3. Pada Atur Nomor, pilih salah satu lokasi 
(bersangkutan ke tombol angka 2 hingga 9).

4. Tentukan ke lokasi pada kontak dari buku
telepon Anda. 

Menjawab dan mengakhiri panggilan

Sewaktu menerima panggilan, nomor si
pemanggil dapat ditampilkan, tergantung apakah
pihak yang memanggil itu sudah memilih untuk
menampilkan ID-nya atau tidak. Jika nomornya
tersimpan dalam buku telepon, maka nama yang
bersangkutan yang akan ditampilkan.

� Menjawab panggilan: Tekan (.
� Mengalihkan panggilan: Tekan LPilihan,

lalu pilih Berbelok. Anda dapat mengatur alihan
panggilan (tergantung pada kepelangganan
layanan) di bawah Pengaturan > Pengaturan
Panggilan > Pengalihan Panggilan.

� Suara Latar Saat Dalam Panggilan:
Memilih suara latar untuk panggilan Anda.

� Menutup telepon: Tekan ).

� Untuk menja
panggilan deng
satu tombol 
�Headset� halam

Telepon tidak aka
Diam (lihat �Menye
skenario yang berb

Pilihan sewaktu

Sewaktu panggilan
menekan R un
Genggam atau D
untuk mengakses p

- Tunda Satu
sedang aktif 

- Putus Satu: M
- Panggilan Ba

                  
- Buku Telepon

                  
- Pusat Pesan

Pesan



Memanggil

udio dari menu File Manager.
ile� halaman 52).

) atau unmute 
) panggilan
erlangsung, pilih Pilihan, lalu

dup/Mati. Jika Anda memilih
 dinonaktifkan.

olume sisi dengar
sedang berlangsung, tekan
 samping untuk menambah
ume.

erapa panggilan 
da jaringan)

ani dua atau lebih dari dua
serta melakukan panggilan
enggunakan telepon Anda.

i bergantung pada operator
pelangganan Anda.
18

- Perekam Suara: lihat �Perekam suara�
halaman 18

- Suara Latar Belakang: Memilih suara latar
belakang untuk panggilan Anda. Anda juga
dapat menetapkan pilihan di bawah
Pengaturan > Pengaturan Panggilan > Suara
Latar Belakang

- Mute: Redam/Membunyikan panggilan 
- Mengaktifkan DTMF (sistem penyambungan

nada sentuh)

Perekam suara

Di sejumlah negara, merekam percakapan
dikenakan peraturan hukum. Kami nasihatkan
agar Anda memberitahu lawan bicara jika Anda
bermaksud merekam percakapan Anda
dengannya dan hanya merekam jika yang
bersangkutan mengizinkan. Anda juga harus
menjamin kerahasiaan rekaman tersebut.

Untuk merekam percakapan sewaktu panggilan
berlangsung, pilih Pilihan lalu pilih Perekam Suara.
Rekaman suara disimpan dalam format *.amr dan

ditempatkan dalam A
(lihat �Menemukan f

Mute (meredam
(membunyikan
Sewaktu panggilan b
pilih fungsi Mute Hi
Mute, mikrofon akan

Menyesuaikan v
Sewaktu panggilan 
tombol + atau - di
atau mengurangi vol

Menangani beb
(Bergantung pa

Anda dapat menang
panggilan sekaligus, 
konferensi dengan m
Ketersediaan fitur in
jaringan dan/atau ke
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 mengirim, atau menerima

ntuk merekam percakapan

uk menonaktifkan mikrofon.
MF (sistem penyambungan

gilan kedua
enerima panggilan kedua
panggilan yang sedang aktif,
kan bunyi bip dan layar
asi tentang panggilan masuk.
at:
enjawab panggilan (panggilan

enolak panggilan.

uk mengakses daftar 

 Jawab, Tunda, Putus untuk 
utuskan panggilan yang 

menjawab panggilan masuk.
Memanggil

Melakukan panggilan kedua 
Anda dapat melakukan panggilan kedua
sementara masih ada panggilan aktif atau
panggilan yang ditunda. Sewaktu berbicara di
telepon, putar nomor (atau pilih kontak dari
buku telepon ) dan tekan (. Panggilan pertama
akan ditunda dan nomor kedua akan diputar.
Selanjutnya Anda dapat memilih Pilihan untuk
mengakses opsi berikut ini:

� Tukar untuk bergantian di antara 2 panggilan.
� Konferensi adalah untuk membawa pemanggil

baru ke dalam panggilan konferensi.
� Putus Satu untuk memutuskan sambungan satu

pihak dari panggilan.
� Putus Semua untuk memutuskan semua pihak

dari panggilan
� Transfer untuk menghubungkan dua panggilan.

Apabila transfer sudah dilakukan, Anda
terputus dari keduanya.

� Panggilan Baru untuk melakukan panggilan baru
� Buku Telepon untuk menambah, atau melihat

kontak 

� Pusat Pesan untuk
pesan. 

� Perekam Suara u
telepon.

� Mute (redam) unt
� Mengaktifkan DT

nada sentuh)

Menjawab pang
Apabila Anda m
sewaktu sudah ada 
telepon mengeluar
menampilkan inform
Kemudian Anda dap
Tekan ( untuk m
pertama ditunda).
Tekan ) untuk m

TekanRPilihan unt
pilihan.
Anda dapat memilih
menunda, atau mem
sekarang aktif dan 



Memanggil
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Untuk menerima panggilan kedua, Pengalihan
Panggilan untuk panggilan suara (lihat
halaman 62) harus dinonaktifkan dan Panggilan
tunggu (lihat halaman 62) harus diaktifkan.

Melakukan panggilan darurat

Tanpa kartu SIM dalam telepon, Anda dapat
menekan RSOS untuk melakukan panggilan
darurat.

Dengan kartu SIM dalam telepon, Anda dapat
memasukkan nomor darurat dalam mode siaga,
kemudian tekan ).

Perhatikan bahwa panggilan darurat tidak akan
disimpan dalam catatan panggilan. 

Di Eropa, nomor darurat yang standar adalah
112, di Inggris, 999.
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han untuk mengakses pilihan

 untuk mengirim pesan ke
grup kontak yang dikehendaki
� halaman 31)

ilih untuk menyisipkan pesan
ra-atur. Selanjutnya, tekan

Ok.

ilih ini untuk menyisipkan
formasi kontak (nama, atau
omor ponsel), atau informasi
itus web yang sudah Anda
impan sebagai bookmark (lihat
Browser� halaman 40).
elanjutnya, tekan LOk.

ilih pesan ke Konsep.
elanjutnya, tekan LOk.
Pusat Pesan

4 Pusat Pesan

Membuat pesan

SMS
Melalui SMS Anda dapat mengirim pesan teks
kepada pihak lain dengan menggunakan Short
Messaging Service (SMS). Anda dapat
menggunakan menu Pesan Teks untuk mengirim
pesan ke ponsel atau perangkat lain yang dapat
menerima SMS. Untuk menulis dan mengirim
SMS, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

1. Pilih Menulis Pesan > Pesan Teks, kemudian
tulis pesan Anda. 

2. Tekan LPili
berikut ini:

3. Tekan ,Kirim
kontak, atau 
(lihat �Kontak

Gunakan
template

P
p
L

Masukkan 
Nomor PHB, 
Masukkan 
Nama PHB, 
Sisipkan 
Bookmark

P
in
n
s
s
�
S

Simpan P
S



Pusat Pesan

 tekan LPilihan:

 ,Edit untuk memasukkan
 atau e-mail pihak
ma yang ingin Anda kirimi
 pesan, tetapi pihak
ma pesan dalam daftar Bcc
akan terlihat oleh pihak
ma yang lainnya.

 ,Edit untuk memasukkan
 MMS.

sipkan file gambar, audio,
ideo ke MMS.

sipkan file (txt, jar, dsb)
an Anda.
suaikan urutan slide

 kehendak.
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MMS
Ponsel Anda juga dapat mengirim dan menerima
pesan MMS (Multimedia Messaging Service).
Melalui MMS, Anda dapat mengirim pesan yang
berisi gambar, suara dan teks.

Bila mengirim pesan MMS, pihak penerima juga
harus memiliki telepon yang berkemampuan
MMS agar dapat melihat pesan Anda. Ikuti
langkah-langkah yang diuraikan di bawah untuk
menulis dan mengirim MMS.

1. Pilih Menulis Pesan > Pesan Multimedia.
Tekan + atau - untuk memilih:

2. Dalam Edit konten,

Ke Tekan ,Edit untuk memasukkan
nomor atau e-mail pihak
penerima.

Cc Tekan ,Edit untuk memasukkan
nomor, atau e-mail pihak
penerima lainnya yang ingin Anda
kirimi salinan pesan itu.

Bcc Tekan
nomor
peneri
salinan
peneri
tidak 
peneri

Subjek Tekan
subjek

Tambah
Gambar,
Tambah
Audio,
Tambah Video

Menyi
atau v

Tambah
Lampiran

Menyi
ke pes

Tambah Slide
Sebelum, 
Tambah Slide 
Sesudah 

Menye
sesuai
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 yang dilindungi hak cipta tidak
alui MMS.

 template untuk pesan
nggunakan pesan siap pakai
u. 10 pesan SMS dan 5 pesan
-atur dalam folder Template.
t menyimpan pesan sebagai

 > Pesan Teks, atau Pesan

yang Anda kehendaki.
ihan, kemudian pilih Menulis

ai muncul pada layar edit.

engatur Masa Berlaku, laporan
ngiriman, laporan Baca,
ioritas.

eluar
Pusat Pesan

Untuk menyelesaikan pengeditan, tekan
RSelesai.

3. Tekan LOk untuk mengakses pilihan
berikut:

Gambar dan suara
dapat dikirim mel

Menggunakan
Anda dapat me
sebagai pesan bar
MMS sudah dipra
Anda juga dapa
template. 

1. Pilih Template
Multimedia.

2. Pilih pintasan 
3. Tekan LPil

Pesan.
Pesan siap pak

Tambah Teks 
Bookmark

Menambahkan informasi situs
web yang Anda simpan sebagai
(lihat �Browser� halaman 40)

Pratinjau Menampilkan pratinjau MMS
yang sekarang.

Waktu Slide Mengatur waktu putar slide
MMS. Nilai standarnya adalah 3
detik.

Hanya kirim Mengirim MMS saja.

Simpan dan 
Kirim

Menyimpan dan mengirim MMS.

Simpan ke 
Konsep

Menyimpan MMS ke Konsep.

Simpan 
sebagai 
template

Menyimpan MMS sebagai
template.

Pilihan Kirim M
Pe
Pr

Keluar K



Pusat Pesan

s kepada si pengirim dan
nerima pada daftar Cc dan

kan pengiriman pesan
lih.

 pesan yang dipilih.

 dan mengirim pesan yang

an pesan yang dipilih
esan pra-atur.

rkan nomor si pengirim,
g terdapat dalam pesan,
enulis pesan, melakukan
, atau menyimpan ke buku

rkan URL dalam pesan
enghubung ke situs web,
hnya sebagai bookmark

us pesan yang dipilih.
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Mengatur pesan Anda

Di telepon ini, pesan disortir dalam folder
berikut:

Kotak Masuk: pesan yang diterima
Dikirim: pesan terkirim
Kotak Keluar: pesan yang tidak berhasil
dikirim
Konsep: pesan disimpan sebagai konsep

Masuk ke folder, lalu pilih pesan yang
dikehendaki. Tekan LPilihan untuk mengakses
pilihan berikut ini:

Untuk SMS, MMS, atau folder yang berbeda,
pilihan yang tersedia dapat beragam.

Lihat Membaca pesan yang dipilih.

Balas Membalas kepada pengirim.

Balas Lewat 
SMS

Membalas kepada pengirim MMS
melalui pesan SMS.

Balas 
Semua

Membala
semua pe
Bcc.

Teruskan 
ke

Menerus
yang dipi

Kirim Mengirim

Edit Mengedit
dipilih.

Simpan 
sebagai 
template

Menyimp
sebagai p

Gunakan 
Keterangan, 
Gunakan 
Nomor, 
Gunakan 
URL

Mengelua
atau yan
untuk m
panggilan
telepon.
Mengelua
untuk m
menamba

Hapus Menghap
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, profil server, atau
ang relevan. 

san > Pesan Teks,

 Profil: Mengedit nama
yang sekarang.

t SC: Memilih pusat SMS
ar Anda. Jika tidak tersedia
artu SIM Anda, Anda harus
sukkan nomor pusat SMS

Berlaku: Memilih berapa
esan Anda akan disimpan di
SMS. Ini berguna apabila

ima tidak terhubung ke
n (dan karena itu tidak dapat
 menerima pesan Anda).

ini bergantung pada
angganan.

esan: Memilih format pesan
Anda kirim. Opsi ini

ntung pada jaringan.
Pusat Pesan

Hapus folder
Anda dapat dengan cepat menghapus semua pesan
di dalam folder Kotak Masuk, atau Dikirim.

1. Masuk ke Hapus Semua.
2. Pilih folder yang akan dikosongkan.
3. Tekan L untuk mengosongkan folder. 

Menentukan pengaturan pesan

Beberapa pengaturan pesan tergantung pada
layanan yang mana Anda berlangganan dari
operator jaringan. Tanyakan kepada operator
jaringan mengenai pengaturan account,

pengaturan umum
pengaturan lainnya y

Dalam Pengaturan Pe

Hapus 
Semua

Menghapus semua pesan di dalam
folder.

Lanjutan Menyalin, atau memindahkan
pesan antara kartu SIM dan
telepon.

Properti Menunjukkan informasi file dari
pesan yang sekarang dibaca.

Pengaturan 
Profil

Nama
profil 

Alama
stand
pada k
mema
Anda.

Masa 
lama p
pusat 
pener
jaringa
segera

Fitur 
kepel

Jenis P
yang 
berga



Pusat Pesan

Luntuk memilih Hidup
ti.

Pesan dikirim dan
n ke folder Dikirim. 
san hanya dikirim. 

 pilihan ini Anda dapat
ur mode transmisi pilihan.
apat memilih GPRS Pilihan,
ilihan atau Hanya GSM.
incian lebih lanjut, silakan
bungi operator jaringan

ini dapat menampilkan
memori pesan yang

n di dalam kartu SIM dan
.
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Pengaturan 
Umum

Laporan Pengiriman: Setelah dipilih,
pilihan ini akan memberitahu Anda
melalui SMS, apakah pesan SMS
Anda terkirim atau tidak. 

Fitur ini bergantung pada
kepelangganan.

Jalur Balasan: Bila dipilih, maka
melalui pilihan ini Anda dapat
mengirim nomor pusat pesan SMS
Anda bersama pesan. Kemudian,
pihak penerima akan membalas
dengan menggunakan pusat SMS
Anda. Ini akan mempercepat laju
transmisi. Fitur ini merupakan
ketergantungan kepelangganan.

Penyimpanan 
Pilihan 

Pilih tempat penyimpanan pesan,
kartu SIM atau telepon. Sebelum
memori penuh, semua pesan Anda
akan disimpan di lokasi yang dipilih.
Untuk memeriksa status memori,
pilih Status memori.

Kirim dan 
simpan 
pengaturan 

Tekan 
atau Ma

Hidup: 
disimpa
Mati: Pe

Bearer
Pilihan

Dengan
mengat
Anda d
GSM P
Untuk r
menghu
Anda.

Status 
Memori

Pilihan 
status 
disimpa
telepon
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 dalam kontrak ponsel, Anda
n layanan e-mail agar dapat
nerima e-mail. Dalam hal ini,
isampaikan kepada Anda oleh

nda dapat mengirim email ke
 penerima sekaligus, termasuk
ambar JPEG. Setelah diterima,
diteruskan pengirimannya dan
lihat dengan perangkat lunak

tur konfigurasi jaringan.
 menghubungi penyedia
n Anda untuk informasi
kapnya.

t status memori MMS Anda.
Pusat Pesan

Dalam Pengaturan Pesan > Pesan Multimedia,

E-mail

Jika tidak termasuk
harus berlanggana
mengirim dan me
semua parameter d
operator Anda.

Dengan menu ini A
satu atau beberapa
lampiran seperti g
pesan Anda dapat 
lampiran dapat di
yang sesuai.

Tulis pesan Mengatur Mode Kreasi, Ubah
Ukuran Gambar dan Tanda Tangan
Otomatis. Bila Tanda Tangan
Otomatis diatur ke Hidup, tekan -

dan ,Edit untuk memasukkan
konten tanda tangan. 

Kirim Mengatur opsi Masa Berlaku,
Laporan Pengiriman, Laporan Baca,
Prioritas, Waktu Slide dan Waktu
pengiriman untuk mengirim MMS.

Ambil Mengatur pilihan Jaringan induk,
Roaming, Laporan Baca dan Laporan
Pengiriman untuk menerima MMS.

Filter Mengatur Anonim dan Iklan dari
pesan MMS dan email yang ingin
Anda saring.

Profil
Server

Menga
Silakan
jaringa
seleng

Status
Memori

Meliha



Pusat Pesan

alam proses, maka isi
us tanpa disimpan.

nerima E-mail
a memungkinkan Anda

dari telepon ke Internet,
ri Internet di kotak surat
ada telepon Anda.

mpirkan satu file (JPEG,
tau satu suara setiap kali. 

rtir dalam folder berikut:

yang diterima
ail yang tidak berhasil

im
an sebagai konsep
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Mengatur account E-mail
Dengan Account Email, Anda dapat Aktifkan, atau
Edit salah satu profil e-mail yang tersedia. Anda
juga dapat membuat account Email baru.
Tanyakan kepada operator jaringan dan penyedia
layanan email mengenai informasi account. 

Menulis E-mail
Untuk menulis E-mail, pilih Email >Tulis Email.
Masukkan alamat (Ke), salinan (Cc), blind copy
(Bcc), Subjek dan Lampiran (hingga 3 file), dan
konten e-mail. Setelah selesai menulis e-mail,
tekan Selesai, kemudian Ya. Anda selanjutnya
dapat memilih Kirim, Simpan dan Kirim, Simpan
ke Konsep atau Akhiri tanpa menyimpan.

Untuk menggunakan template untuk E-mail
Anda, pilih Email > Template. Pilih template yang
dikehendaki, tekan LPilihan untuk mengedit,
atau menulis email. 

Jika keluar dari menu Email > Tulis Email sebelum
mengirim email, atau jika membatalkan

pengiriman sewaktu d
email Anda akan dihap

Mengirim dan me
Email > Kirim dan Terim
untuk mengirim E-mail 
dan menerima e-mail da
yang sudah dipra-atur p

Anda hanya dapat mela
MID, JAR, TXT, MP3) a

Mengatur E-mail
Di telepon ini, pesan diso

Kotak Masuk: E-mail 
Tidak terkirim: E-m
dikirim
Dikirim: E-mail terkir
Konsep: E-mail disimp
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er

n cepat menghapus semua
am folder Kotak Masuk,
au Dikirim.

> Hapus Semua Folder.
 akan dikosongkan. 
uk mengosongkan folder.

a tanda

a Penandaan memungkinkan
ghapus tanda pada surat,
a, atau dihapus. 

k menandai Email yang akan
us (pilih lagi pilihan ini untuk
buang tandanya). Apabila
 keluar dari menu email,
 akan diminta untuk
konfirmasi penghapusan
yang dipilih dari server

il.
Pusat Pesan

Masuk ke folder, lalu pilih pesan yang
dikehendaki. Tekan LPilihan untuk mengakses
pilihan berikut ini:

Hapus semua fold

Anda dapat denga
surat/e-mail di dal
Tidak terkirim, at

1. Masuk ke Email 
2. Pilih folder yang
3. Tekan L unt

Menghapus semu

Email > Hapus Semu
Anda untuk men
sepertu belum dibac

Balas Membalas kepada pengirim. 

Balas Tanpa 
Konten

Membalas kepada si pengirim
tanpa riwayat konten email
terdahulu.

Balas Semua Membalas kepada semua
pengirim. 

Balas Semua 
Tanpa 
Konten

Untuk membalas kepada semua
pengirim tanpa riwayat konten
email terdahulu.

Teruskan ke Untuk meneruskan pengiriman
email yang di-download kepada
orang lain. 

Tandai 
Belum 
Dibaca

Menampilkan pesan yang belum
dibaca.

Tandai 
Dihapus

Menampilkan pesan yang akan
dihapus.

Hapus Untu
dihap
mem
Anda
Anda
meng
item 
ema



Pusat Pesan
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Pesan siaran

Pesan siaran adalah pesan untuk umum yang
disiarkan ke grup pengguna ponsel. Pesan
disiarkan pada saluran berkode. Pada umumnya,
satu saluran siaran mengirimkan satu jenis pesan.
Silakan menghubungi operator jaringan Anda
untuk mendapatkan daftar nomor saluran dan
informasi siarannya masing-masing.

Menentukan pengaturan untuk 
pesan siaran
Dalam Pesan Siaran, 

Mode 
Terima 

Tekan L untuk mengatur
mode terima ke hidup atau mati.

Baca Pesan Membaca pesan bila telah
menerima pesan siaran. 

Bahasa Menetapkan bahasa untuk pesan
siaran yang ingin diterima. 

Pengaturan 
Saluran

Menentukan saluran untuk pesan
siaran 
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ai fitur, seperti gambar kontak

 > Lanjutan > Daftar kontak

tak > Kontak Baru: 

n + atau - dan LOk untuk
ilih Kontak Telepon.

n + atau - dan LOk untuk
ilih Ke Telepon.

n ,Edit untuk kembali ke
 edit. Untuk memilih metode
kan, tekan # berulang kali;

n agak lama * untuk
gatur masukan T9 ke hidup

mati. Tekan RKembali
k keluar dari mode masukan,
perlu. Tekan LOk untuk
yelesaikan pengeditan.
Kontak

5 Kontak

Kontak disimpan di salah satu dari dua buku
telepon yang tersedia: Buku telepon SIM (berada
di kartu SIM Anda, dengan jumlah simpanan
nomor yang bisa disimpan bergantung pada
kapasitas kartu) atau Buku Telepon Smart
(berada di telepon Anda, yang bisa menyimpan
hingga 1000 nama). Kontak baru hanya akan
ditambahkan ke buku telepon yang sudah Anda
dipilih.

Menambah, atau mengedit kontak

Menambah kontak ke Buku Telepon 
Cerdas
Untuk kontak pada Buku Telepon Cerdas, Anda
dapat menambah rincian informasi, seperti
nomor telepon rumah dan kantor, serta

mengenali berbag
dan nada dering.

1. Dalam Kontak
standar, 

2. Masuk ke Kon

Daftar 
kontak 
standar

Teka
mem

Lokasi 
kontak 
standar

Teka
mem

Nama Teka
layar
masu
teka
men
atau 
untu
jika 
men



Kontak

 informasi, lihat Langkah 2 di
ah kontak ke Buku Telepon

k
 > Lihat Kontak. 
yang dikehendaki (lihat
"). Tekan ,Lihat.
n untuk masuk ke pilihan

da buku telepon SIM, hanya
r ponsel yang dapat diedit. 

> Lihat Kontak, masukkan
 semuanya, atau sebagian.

rulang kali untuk memilih
. 

+ atau - dan LOk untuk
h Ke SIM.
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3. Masuk ke Kontak > Lihat Kontak. Untuk
menambahkan rincian ke kontak,
Pilih kontak yang dikehendaki. Tekan
,Lihat. Tekan LPilihan > Tambah rincian.
Pilih item yang dikehendaki, lalu masukkan
informasi dengan menggunakan tombol
alfanumerik, atau tekan ,Edit untuk mulai
mengedit.
Bila memilih nada dering, atau gambar
kontak, tekan < atau >.

4. Simpan entri setelah selesai mengedit.

Menambahkan kontak ke buku 
telepon SIM
1. Dalam Kontak > Lanjutan > Pilih daftar kontak,

2. Untuk mengedit
bawah �Menamb
Cerdas�.

Mengedit konta
1. Masuk ke Kontak
2. Pilih kontak 

"Mencari kontak
3. Tekan LPiliha

edit.
Untuk kontak pa
nama dan nomo

Mencari kontak

1. Dalam Kontak 
informasi kontak
Tekan # be
metode masukan

Nomor Masukkan nomor telepon.

Daftar 
kontak 
standar

Tekan + atau - dan LOk untuk
memilih Kontak Sim.

Lokasi 
kontak 
standar

Tekan 
memili
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ntak
 > Lanjutan.
dan LOk untuk memilih
SIM, atau Salin semua ke

ontak
 > Lanjutan > Hapus Semua. 
an LOk untuk menghapus
ari lokasi kontak saat ini, ke
e telepon. 

ontak Anda pada 
erdas

 > Lihat Grup.
dan LOk untuk memilih

gubah nama grup, pilih nada
bahkan kontak ke Daftar
Kontak

Mengelola kontak

Anda dapat menyalin, atau memindahkan entri
kontak di antara dua buku telepon. Anda juga
dapat mengelompokkan kontak sebagai
Keluarga, Teman, bisnis, dan lainnya sesuka
Anda. Untuk grup yang berbeda, Anda dapat
menggunakan nada dering yang berlainan untuk
identifikasi, dan mengirim pesan ke grup. 

Menyalin, atau memindahkan 
kontak tertentu
1. Masuk ke Kontak > Lihat Kontak.
2. Pada layar Lihat Kontak, pilih kontak yang

dikehendaki.
3. Tekan LPilihan untuk memilih Salin ke

Telepon (SIM), atau Pindahkan ke Telepon
(SIM).

Salin semua ko
1. Masuk ke Kontak
2. Tekan + atau - 

Salin semua ke 
telepon.

Hapus semua k
1. Masuk ke Kontak
2. Tekan + atau - d

semua kontak d
kartu SIM, atau k

Kelompokkan k
Buku Telepon C
1. Masuk ke Kontak
2. Tekan + atau - 

grup.
3. Anda dapat men

dering, dan tam
Anggota.



Kontak
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Nomor khusus

Dengan menu ini Anda dapat menyimpan daftar
nomor yang berguna, seperti nomor pribadi,
nomor layanan, surat suara dan nomor darurat.

Opsi Deskripsi

Nomor
Pemilik

Pilih untuk melakukan Edit atau
Hapus nomor telepon Anda
sendiri.

Pesan
suara

Menyambungkan nomor penyedia
layanan pesan suara Anda.

Nomor
Darurat

Menyambungkan nomor telepon
darurat.

Nomor
Sambung
Layanan

Layanan ini disediakan oleh
operator jaringan Anda. Untuk
informasi lebih lanjut mengenai
fungsi ini, silakan menghubungi
operator jaringan Anda.
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ngatkan diri Anda, lakukan

mbah catatan mengenai tugas. 

n < atau > sekali, atau
rapa kali untuk menghidupkan
, membiarkannya berbunyi
a 15 detik, atau 30 menit

lum waktu yang ditentukan,
untuk mematikan alarm. 

n < atau > sekali atau beberapa
untuk mengulang alarm pada
u yang ditentukan, sekali,
p hari, mingguan, atau bulanan. 

k mengulang alarm pada hari-
tertentu, tekan < atau > untuk
ilih Sesuaikan, - dan < atau >
k memilih hari kerja, atau
 pekan, lalu tekan L untuk
hidupkan, atau mematikan
 pada hari tertentu. 
Agenda

6 Agenda

Menggunakan agenda

Anda dapat menambahkan daftar kerja ke
telepon. Tugas daftar kerja tersebut ditandai di
kalender Anda. Anda selalu dapat memeriksa
kalender dan mengingatkan diri Anda kapan saja.

Membuat daftar kerja
1. Dalam Agenda > Daftar Kerja, tekan

,Tambah untuk menambahkan jenis tugas. 
Anda juga dapat menambahkan tugas dalam
Agenda > Kalender: pilih tanggal di kalender,
tekan LPilihan > Tambah Tugas.

2. Bila mengatur tugas, tentukan tanggal dan
waktunya.

3. Untuk mengi
yang berikut:

Catatan Mena

Alarm Teka
bebe
alarm
selam
sebe
atau 

Ulang Teka
kali 
wakt
setia

Untu
hari 
mem
untu
akhir
meng
alarm



Agenda

r hingga lima alarm. 
alarm, 

 jam Anda sudah diatur
(lihat �Mengatur jam�

 > Alarm.
m muncul.
tekan LEdit untuk masuk
ran alarm.

li berulang kali untuk
r daftar alarm. Tekan ,

upkan, atau mematikan

atur waktu alarm.

ulangi alarm pada satu, atau
rapa hari kerja, atau akhir
n.

ilih nada alarm.
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4. Dari tugas yang ada, Anda dapat melakukan
yang berikut ini dalam Agenda > Daftar
Kerja > LPilihan:

Memeriksa kalender
Setelah membuat daftar kerja, Anda dapat
memeriksa kalender dalam tampilan hari,
mingguan, atau bulanan. Dalam Agenda >
Kalender, tekan LPilihan, atau ,Lihat. 
Anda juga dapat membuat daftar kerja di
kalender pada tampilan yang berbeda-beda.

Menggunakan asisten bisnis

Fitur tersebut memberikan kenyamanan bagi
Anda.

Alarm 
Anda dapat mengatu
Untuk mengatur 

1. Periksa apakah
dengan benar 
halaman 10)

2. Masuk ke Agenda
Layar daftar alar

3. Pilih alarm, lalu 
ke layar pengatu

4. TekanRKemba
kembali ke laya
untuk menghid
alarm. 

Edit Mengedit tugas yang ada.

Hapus Menghapus tugas yang sekarang.

Waktu Meng

Pengulangan Meng
bebe
peka

Nada alarm Mem
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tu nama
i Anda dapat mengumpulkan
nama dengan secara langsung
u nama ke dalam Kontak. 

a > Pembaca Kartu Nama, tekan
memilih pengaturan yang

an lensa kamera: dalam
bagian yang akan dipindai akan
 bingkai tayangan.
an fokus: tekan tombol

rlahan-lahan sampai bingkai
uncul dan berwarna biru.
arak antara lensa dan kartu
 bingkai tayangan, kartu nama

jelas dan dapat dikenali. 
di hitam. Pengenalan dimulai
ya ditampilkan. 
i sesuka Anda.
dibuat dalam buku telepon.
Agenda

Untuk menggunakan alarm,

Pada waktu alarm yang sudah ditetapkan, alarm
Anda akan berbunyi. 

Jam alarm dinonaktifkan jika Anda memilih mode
Rapat standar (lihat �Menyesuaikan pengaturan
dering ke skenario yang berbeda-beda�
halaman 60).

Pembaca kar
Denan menu in
informasi kartu 
memindai isi kart

1. Dalam Agend
L untuk 
dikehendaki.

2. Menyesuaik
kartu nama, 
berada dalam
Menyesuaik
kamera pe
tayangan m
Sesuaikan j
nama: dalam
akan tampak 
Layar menja
sampai hasiln

3. Edit informas
Kontak baru 

Pilih Stop Alarm berhenti berbunyi. Jika
sudah memilih mode
pengulangan untuk alarm (lihat
�Untuk mengatur alarm�), alarm
akan berbunyi lagi pada waktu
yang sudah ditetapkan. 

Pilih Snooze Alarm akan berbunyi lagi lima
menit kemudian. Anda dapat
memilih Snooze tiga kali. 



Agenda

 > Perekam Suara. Tekan
turan untuk memilih lokasi
mat file, dan kecepatan
rekaman Anda.
 > Rekam untuk mulai

untuk jeda/lanjutkan
an RStop untuk
ekaman.
ecara otomatis untuk file
a file jika perlu. 
k menyimpan file rekaman.
man ke file

endaki.
 Tambahan. 
mbahkan ke file. 
an

endaki.
ntuk memilih Ubah nama,
 Semua.
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Kesalahan dapat terjadi sewaktu proses
pengenalan. Edit konten yang sudah dipindai
sebelum menyimpannya.

Pembaca teks
Dengan menu ini Anda dapat melihat file teks (.txt) 
yang disimpan pada telepon atau kartu memori. 
Untuk membaca file teks pada telepon, salin dan 
simpan file ke File Manager > Lainnya > Ebook. 
Untuk menampilkan file dengan benar, pilih file 
yang dikehendaki, lalu tekan LPilihan > 
Pengaturan Tampilan > Penyandian. Pilih 
penyandian yang sesuai untuk bahasa Anda. 
Untuk menghapus file yang dibuat oleh sistem 
sewaktu membaca e-book, tekan LPilihan > 
Bersihkan Rak Buku .

Perekam suara
Anda dapat membuat rekaman untuk diri sendir,
atau mengirimnya melalui MMS, E-mail, atau
Bluetooth. 

Membuat rekaman
1. Masuk ke Agenda

LPilihan > Penga
penyimpanan, for
perekaman untuk 

2. Tekan LPilihan
merekam, L 

perekaman, d
menghentikan per
Nama file dibuat s
rekaman. Edit nam

3. Tekan LOk untu
Menambahkan reka

1. Pilih file yang dikeh
2. Tekan LPilihan >

Rekaman baru dita
Mengedit file rekam

1. Pilih file yang dikeh
2. Tekan LPilihan u

Hapus, atau Hapus
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n peristiwa terprogram tidak
waktu! Jika mengatur alarm
 Pk. 09:00 di zona A, alarm
ing, atau memiliki tenggat
0 jika Anda berganti ke zona

sukkan angka dengan
ol alfanumerik. Tekan +, -,

k memilih �+�, �-�, �/� , �x�,
enghitungan Anda. Tekan
emasukkan titik desimal. 

t: Mengkonversi antara unit
ggris.
ata uang: Mengkonversi
ng yang berbeda-beda,
ilai tukar).

perlu, tekan L untuk
aturnya ke hidup atau mati. 
Agenda

Mengirim file audio

1. Pilih file yang dikehendaki. 
2. Tekan LPilihan > Kirim untuk mengirim

file audio melalui MMS, E-mail, atau
Bluetooth. 

Jam dunia
Anda dapat menampilkan dua jam pada layar siaga.
Satu yang menampilkan waktu lokal, dan satunya
lagi menampilkan waktu di tempat tujuan Anda. 

1. Masuk ke Pengaturan > Umum > Waktu dan
Tanggal.
Periksa apakah Jenis Jam Waktu diatur ke
Jam Analog atau Jam Digital.

2. Masuk ke Agenda > Jam Dunia.

Alarm, pengingat da
terikat pada zona 
atau peristiwa pada
tetap akan berder
waktu pada Pk. 09:0
waktu B.

Lainnya
Kalkulator: Ma
menggunakan tomb
<, >, atau ,Ok untu
atau �=� untuk p
tombol # untuk m

Pengkonversi uni
internasional dan In
Pengkonversi m
antara mata ua
berdasarkan kurs (n

Status Jam 
Wkt

Tekan L untuk menghidupkan
jam internasional.

Pengaturan 
lokal/
Pengaturan 
waktu asing

Tekan < atau > berulan gkali
untuk memilih kota. 

Daylight 
saving

Jika 
meng



Browser

web

es situs web dengan cara

an halaman web sebagai
e Anda.

n alamat situs web.

an situs web sebagai
k. Dengan cara ini, Anda
an dan mengakses situs
orit dengan cepat, lalu
kan pengirimannya dalam
da (lihat �Membuat pesan�
21).

es situs web yang Anda
sebelumnya.

es halaman web yang
pan. 
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7 Browser

Anda dapat menggunakan fungsi ini untuk
browse Internet. Tanyakan kepada operator
jaringan mengenai berlangganan layanan dan
pengaturan WAP. 

Mengelola browser

Dalam Browser > Pengaturan,

Mengakses situs 

Anda dapat mengaks
yang berbeda-beda:

Edit Profil Tentukan, atau pilih pengaturan
akses Internet.

Pilihan
browser

Tentukan waktu untuk
mencoba mengakses, pilih
apakah gambar akan
ditampilkan pada halaman web.

Hapus Cache,
Hapus Cookie

Menghapus riwayat dan cookie
browser.

Homepage Menyimp
homepag

Masukkan
Alamat

Masukka

Bookmark Menyimp
bookmar
menyimp
web fav
menerus
pesan An
halaman

Halaman
Terbaru

Mengaks
kunjungi 

Halaman
Offline

Mengaks
Anda sim
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Browser

Mengaktifkan/menonaktifkan pesan 
push
Pesan push WAP adalah pesan SMS yang
terformat secara khusus, yang berisi URL.
Dengan URL tersebut, Anda dapat menghubung
ke alamat situs web melalui browser WAP
telepon. 
Untuk mengaktifkan, atau menonaktifkan fungsi,
masuklah ke Browser > Pengaturan > Aktifkan
Push.



Kamera

ampai kotak biru muncul,
esai, dan gambar diambil.
 untuk menambah, atau
han;

engaturan foto, dan lokasi
ng dikehendaki, tekan
 kembali ke pengaturan
ali ke standar.
 foto, Anda dapat menekan
 gambar melalui MMS.

enggunakan foto
 ke File Manager > (Telepon
 Gambar > Foto.

u menggunakan foto Anda,
Anda� halaman 45 atau lihat
 halaman 54.
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8 Kamera

Ponsel Anda dilengkapi kamera digital sehingga
Anda dapat mengambil gambar (hingga 3,0 Mega
piksel), merekam video pendek, menyimpannya
dalam telepon Anda, atau mentransfernya ke PC
melalui kabel data, menggunakannya sebagai
wallpaper, atau mengirimkannya kepada teman
melalui MMS.

Kamera

Mengambil foto
Pada layar siaga, tekan agak lama tombol kamera,
atau masuk ke Kamera > Kamera.

� Tekan tombol kamera perlahan-lahan untuk
memfokus. Muncul kotak biru. Tekan dan
tahan tombol kamera sampai fokus otomatis
selesai dan gambar diambil;

Atau, tekan , s
fokus otomatis sel

� Tekan < atau >

mengurangi kecera
� Untuk memilih p

penyimpanan ya
LPilihan; untuk
standar, pilih Kemb
Setelah mengambil
, untuk mengirim

Mengedit dan m
Foto Anda disimpan
atau Kartu Memori) >

Untuk mengedit, ata
lihat �Mengedit foto 
�Menggunakan foto�
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Kamera

Video

Dalam Kamera > Perekam Video,

� tekan , untuk memulai, atau menjeda
perekaman;

� Tekan RKembali untuk menghentikan
rekaman;

� untuk memilih pengaturan perekam video,
pengaturan file video, dan lokasi penyimpanan
yang dikehendaki, tekan LPilihan; untuk
kembali ke pengaturan standar, pilih Kembali
ke standar.
Setelah perekaman video, Anda dapat
menekan , untuk mengirim klip video melalui
MMS.

Klip video Anda disimpan ke File Manager >
(Telepon atau Kartu Memori) > Video.

 



Hiburan

ainan melalui kabel data
asi berada di bawah folder

i file .jar dan .jad.

e dan aplikasi Java
ilengkapi dengan beberapa

Java. Pilih program yang
tekan Luncur untuk

beberapa aplikasi Java
ihak ketiga yang tidak
pon, Anda mungkin harus
uran Java. 

 Game dan aplikasi Java,
akan diluncurkan. 
> Pengaturan, lalu tentukan
ai keperluan:
 akses jaringan.

ntuk meluncurkan MIDlet
 otomatis.
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9 Hiburan 

Game & aplikasi Java

Ponsel Anda dilengkapi lingkungan waktu
kelangsungan Java yang memungkinkan Anda
untuk menjalankan aplikasi Java seperti game
yang di-download dari jaringan.
Pertama kali Anda meluncurkan Java, akan
muncul pesan untuk memberitahu Anda, bahwa
instalasi dan konfigurasi Java akan berlangsung
selama beberapa saat. 

Menginstal game dan aplikasi Java
Anda dapat men-download game dan aplikasi
Java dari Internet ke telepon melalui WAP, atau
menginstalnya dari PC melalui kabel USB yang
disediakan. 

Tanyakan kepada operator jaringan mengenai
layanannya. 

Bila menginstal perm
USB, pastikan file aplik
file yang sama, sepert

Menjalankan gam
Telepon Anda sudah d
game dan aplikasi 
dikehendaki, lalu 
menjalankannya. 

Untuk menjalankan 
(perangkat lunak p
terpercaya) pada tele
menyesuaikan pengat

1. Dalam Hiburan >
pilih aplikasi yang 

2. Tekan LPilihan 
pilihan Anda sesu

Akses Jaringan Izin ke

Pemanggilan
Otom.

Izin u
secara
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mbahkan efek, konten,
h,
n Otomatis, tekan LPilihan,
bahan, atau perubahan yang

ip bagian, 
ar, tekan +, -, <, > untuk
ang dikehendaki, lalu tekan
nfirmasi.

to
at foto yang terdiri dari 2, 4,

> Photo editor > Tile gambar,
 yang dikehendaki.
untuk memilih foto dari File
lepon atau Kartu Memori) >

 foto, pilih Klip gambar.
 Ukuran Otomatis.
 dan 3 untuk memilih foto

ki.
Hiburan

Mengedit foto Anda

Anda dapat mengedit foto sebelum mengirimnya
melalui MMS, atau menyimpannya untuk tujuan
lain. 

Menambahkan ke, atau mengklip 
dari foto
1. Masuk ke Hiburan > Photo Editor > Photo

Artist, lalu pilih foto yang dikehendaki dari
File Manager > (Telepon atau Kartu Memori)
> Gambar > Foto.

2. Untuk mena
atau menguba
pilih Ubah Ukura
lalu pilih penam
dikehendaki;
Untuk mengk
pilih Klip gamb
memilih klip y
LOk untuk ko

Menyatukan fo
Anda dapat membu
atau 9 foto. 

1. Dalam Hiburan 
tentukan pilihan

2. Tekan LPilih 
Manager > (Te
Gambar > Foto.

3. Untuk mengklip
Atau, pilih Ubah

4. Ikuti Langkah 2
yang dikehenda

Olah-Pesan Izin untuk mengirim dan
menerima pesan.

Multimedia Izin untuk pemotretan, atau
merekam suara/video.

Baca data 
pengguna

Izin untuk membaca data Anda,
seperti entri kontak dan kalender

Tulis data 
pengguna

Izin untuk menulis data Anda.

Konektivitas 
lokal

Izin ke konektivitas lokal, seperti
konektivitas Bluetooth.



Hiburan

 untuk memilih pilihan
menyimpan nada dering
i file baru. 
 Anda disimpan ke File
on atau Kartu Memori) >

alam menu ini tergantung
 SIM Anda terhadap STK.
 mendukung fungsi STK,
 ditampilkan di layar.
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5. Tekan LPilihan untuk memilih Simpan
Sebagai.
Pilih lokasi penyimpan yang dikehendaki,
kemudian

Mengedit nada dering

Anda dapat membuat nada dering sendiri. 

1. Dalam Hiburan > Penggubah Melodi, tekan
L untuk menambah nada dering, atau
mengedit file nada dering yang dipilih.

2. Masukkan nada musik dengan menggunakan
tombol alfanumerik (1-7).

3. Tekan LPilihan
pemutaran, dan 
yang diedit sebaga
File nada dering
Manager > (Telep
Audio.

STK

Ketersediaan fitur d
pada dukungan kartu
Jika kartu SIM Anda
maka menu STK akan

Pilih Gunakan nama file yang ditetapkan
(dapat diedit).

Buka Membuka folder di lokasi
penyimpanan.

Buat Folder Membuat nama file.
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i, pilih Semua trek.
anan, semua file musik yang
an akan ditampilkan. 

tis, Album untuk mengeditnya
ak.

dapat beragam menurut
pengelolaan musik, atau versi
Player. Bacalah file bantuan

 musik dari PC ke telepon 

el data USB yang disesiakan
bungkan telepon dengan PC.

nan Massal pada telepon. 
usik dari PC ke folder Audio

atau kartu memori Anda (lihat
kartu micro-SD (kartu

man 12).

usik Anda secara langsung ke
lih ke salah satu sub-foldernya.
Multimedia

10 Multimedia

Menyimpan file musik MP3, WMA, AAC, WAV,
MIDI, atau AMR di bawah folder Audio pada
telepon dan kartu memori. Anda dapat memutar
musik di telepon.

Menyimpan file musik Anda secara langsung ke
folder Audio, alih-alih ke salah satu sub-foldernya. 

Pemutar audio

Membuat perpustakaan musik 
Mengedit file musik pada PC

1. Jalankan Windows Media Player (atau
program manajemen musik lainnya) pada PC.

2. Untuk menambah file musik, klik
Perpustakaan Media pada menu kiri,
kemudian klik Tambah pada menu atas.

3. Pada panel kir
Pada panel k
Anda tambahk

4. Klik Judul, Ar
sesuai kehend

Pengoperasian 
perangkat lunak 
Windows Media 
perangkat lunak.

Mentransfer file

1. Gunakan kab
untuk menghu
Pilih Penyimpa

2. Menyalin file m
pada telepon, 
�Menyisipkan 
memori)� hala

Menyimpan file m
folder Audio, alih-a



Multimedia

engaturan pemutaran, 
 > Pengaturan:

ke layar pemutaran, tekan

an untuk memutar file
alam folder secara acak.

ar file yang sekarang
g kali.

ar semua file dalam folder
g kali.

tkan pemutaran musik
 keluar dari pemutar audio. 
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3. Lepaskan telepon Anda (perangkat
penyimpanan massal USB) dari PC dengan
cara yang aman. 

4. Pada telepon, masuk ke Multimedia >
Pemutar Audio. tekan LPilihan > Refresh
perpustakaan.
Semua file musik ditransfer ke telepon
Anda.

Memutar musik 
File musik diatur dalam tiga folder.

Memutar file musik

1. Pilih lagu yang dikehendaki dalam folder. 
Anda memulai pemutaran dari lagu. Pada
layar pemutaran, informasi file dan
pengaturan pemutaran yang dipilih akan
ditampilkan.

2. Untuk memilih p
Tekan LPilihan

3. Untuk kembali 
RKembali. 

Semua trek Semua lagu pada telepon Anda.

Album Lagu disortir menurut album.

Artis Lagu disortir menurut artis.

Acak > 
Hidup

Hidupk
musik d

Ulang > 
Ulang 1

Memut
berulan

Ulang > 
Ulangi 
semua

Memut
berulan

Putar di 
Latar 
Belakang > 
Selalu

Melanju
setelah



49

 album yang Anda kehendaki.
an > Tambahkan lagu ke daftar
enambahkan lagu menurut file

tar yang Anda tambahi lagu. 
ibuat. 

rpustakaan musik
sik pada telepon Anda di-

 mentrnsfer musik ke telepon,
lepon. Anda dapat me-refresh
usik secara manual, atau

: Dalam Multimedia > Pemutar
Pilihan > Refresh perpustakaan
rbarui perpustakaan musik

atis: Dalam Multimedia >
ilih LPilihan > Pengaturan >
erpustakaan. Tekan < atau >

Otomatis. Telepon akan me-
akaan musik secara otomatis. 
Multimedia

Sewaktu pemutaran (pada layar pemutaran,
atau layar siaga)

Membuat daftar putar

Anda dapat membuat hingga 4 daftar putar untuk
lagu yang ingin Anda putar pada saat ini. Lagu
yang terakhir Anda putar akan disimpan ke Daftar
putar > Terakhir diputar.

1. Pilih lagu atau
2. Tekan LPilih

putar untuk m
atau album. 

3. Pilih daftar pu
Daftar putar d

Me-refresh pe
Perpustakaan mu
refresh bila Anda
atau me-restart te
perpustakaan m
otomatis. 

� Refresh manual
Audio, pilih L
untuk mempe
secara manual. 

� Refresh otom
Pemutar Audio, p
Bangun ulang p
untuk memilih 
refresh perpust

< atau > Tekan berulang kali untuk memilih
lagu.

< atau > Tekan lama untuk memilih bagian
di dalam lagu.

Tombol 
samping 
Volume

Menyesuaikan volume.

, Jeda dan melanjutkan pemutaran.

- Menghentikan pemutaran.

R 

Kembali
Kembali ke menu sebelumnya.

) Kembali ke layar siaga.



Multimedia

> Masukan Manual untuk
rekuensi radio yang

aran radio, tekan + untuk
ngsi pencarian otomatis.

tomatis meredup. Tekan <

 kali untuk penyetelan
ng radio 

r saluran
tapkan pra-atur ke lokasi
an tombol angka pada layar
da akan langsung terpantau

dia > Radio FM, tekan
ftar Saluran untuk memilih
(Lokasi 1 hingga 9 yang
 tombol angka 1 hingga
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Radio FM

Mendengarkan stasiun radio
Untuk mendengarkan stasiun radio, selalu
pasang earphone yang disediakan ke telepon
Anda.

� Setel otomatis: 
Dalam Multimedia > Radio FM, tekan
LPilihan > Pra-atur otomatis. Pemindaian
frekuensi radio memulai secara otomatis.
Tersedia hingga 20 stasiun radio yang
disimpan ke Daftar Saluran. Stasiun radio pra-
atur pertama akan mulai diputar. Pilih stasiun
yang dikehendaki dari Daftar Saluran. Jika
perlu, tekanRKembali untuk masuk ke layar
pemutaran. 
Pada layar pemutaran radio, tekan + untuk
mengaktifkan fungsi pencarian otomatis. Ikon
pencarian otomatis menyala. Tekan < atau >

untuk memulai pencarian gelombang radio
secara otomatis ke stasiun berikutnya yang
tersedia. 

� Setel manual: 
Tekan LPilihan 
memasukkan f
dikehendaki;
Pada layar pemut
menonaktifkan fu
Ikon pencarian o
atau > berulang
ketepatan gelomba

Mengedit dafta
Anda dapat mene
tertentu. Bila menek
pemutaran radio, An
ke stasiun. 

1. Dalam Multime
LPilihan > Da
lokasi pra-atur 
bersangkutan ke
9).
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n stasiun radio
timedia > Radio FM.
erakhir kali didengarkan akan
 
asiun yang Anda kehendaki
ngarkan stasiun radio�). Atau,
mutaran, tekan tombol angka
 stasiun pra-atur. 

pemutaran radio, tekan
 Pengaturan untuk memilih
mutaran Anda.

mutaran radio, tekan - untuk
 melanjutkan pemutaran radio. 
ga, tekan ), kemudian L
ktifkan radio. 

ifkan untuk memutar radio
lah keluar dari Multimedia >
io FM. Informasi stasiun
cul di layar siaga. 

ifkan untuk mendengarkan
o melalui speaker.
Multimedia

2. Tekan LPilihan > Edit:

Atau 

1. Dengarkan stasiun yang Anda kehendaki
(lihat �Mendengarkan stasiun radio�).

2. Pada layar pemutaran radio, tekan tombol
angka yang dikehendaki.
Stasiun yang aktif saat ini disimpan ke lokasi
(bersangkutan ke tombol angka) dalam
Daftar Saluran.

3. Untuk mengedit nama saluran, tekan
LPilihan > Daftar Saluran untuk memilih
saluran. Tekan LPilihan > Edit untuk
mengedit nama saluran.

Mendengarka
1. Masuk ke Mul

Stasiun yang t
mulai diputar.

2. Dengarkan st
(lihat �Mende
pada layar pe
untuk memilih

3. Pada layar 
LPilihan >
pengaturan pe

4. Pada layar pe
menjeda, atau
Pada layar sia
untuk menona

Nama 
Saluran

Memberi nama, atau mengubah
nama saluran.

Frekuensi Masukkan frekuensi yang
dikehendaki.
Frekuensi yang lama di lokasi akan
digantikan. 

Putar di 
Latar 
Belakang

Akt
sete
Rad
mun

Loud 
Speaker

Akt
radi



File Manager

 LPilihan untuk memilih
lan:

 pada telepon, simpan file di
, Video, Audio, dan Lainnya
 atau kartu memor.

file .txt di bawah Ebook
dibaca melalui Agenda >
a E-Book), dan file yang
a melalui MMS, E-mail, atau
th di bawah Diterima pada
i telepon. 

pilkan file sebagai ikon,
ftar

pilkan file dalam urutan
enis, waktu, atau ukuran.
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11 File Manager

Pada telepon, semua file disimpan di bawah
folder memori telepon, atau kartu memori.

Menemukan file

1. Masuk ke File Manager.
2. Pilih Telepon atau Kartu Memori, jika Anda

sudah menginstal kartu memori pada telepon. 

3. Jika perlu, tekan
pengaturan tampi

Untuk menemukan file
bawah folder Gambar
pada memori telepon,

Gambar untuk foto di bawah Foto, file .jpg
dan lainnya

Video untuk klip video, dan lainnya

Audio untuk file audio, seperti rekaman
suara, file musik, nada dering, dan
lainnya

Lainnya untuk 
(dapat 
Pembac
diterim
Bluetoo
memor

Gaya Browse Menam
atau da

Sortir Menam
nama, j
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n untuk memilih pilihan yang
bah nama, Salin, Pindahkan,
emua File.
, atau memindahkan file, pilih
g dikehendaki, lalu tekan

i file dengan pihak lain melalui
luetooth. 

indahkan, atau salin file ke
older yang sekarang.

buka sub-folder di bawah
older yang sekarang, lalu
indahkan, dan menyalin file
b-folder itu. 

buat sub-folder di bawah sub-
r yang sekarang, dan
indahkan, atau menyalin file ke
lder itu. 
File Manager

Mengelola file

Membuat sub-folder 
Anda dapat membuat sub-folder di bawah folder
Gambar, Video, Audio dan Lainnya, atau sub-folder
yang ada.

1. Pilih folder, atau sub-folder yang Anda
inginkan untuk membuat folder.

2. Tekan LPilihan > Buat Folder.
3. Dalam layar Edit, masukkan nama file. Jika

perlu, tekan # berulang kali untuk
memilih metode masukan, dan tekan agak
lama * untuk mengatur masukan T9 ke
hidup atau mati. 
Sub-folder dibuat. 

Mengelola file
Anda dapat menyalin dan memindahkan file dalam
folder, menghapus, atau mengubah nama file. 

1. Pilih file di bawah folder.

2. Tekan LPiliha
dikehendaki: U
Hapus, Hapus S

3. Untuk menyalin
sub-folder yan
LPilihan:

Berbagi file

Anda dapat berbag
MMS, E-mail, atau B

Selesai Mem
sub-f

Buka Mem
sub-f
mem
ke su

Buat Folder Mem
folde
mem
sub-fo



File Manager

> Ubah Ukuran Otomatis
n ukuran gambar. 

sebagai screensaver
n foto sebagai screensaver
atur rentang waktu dalam
 muncul, menyembunyikan

ga telepon. 

 File Manager > Gambar >

 Ke Screen Saver.
esar, pilih lagi foto. Pilih
> Ubah Ukuran Otomatis
n ukuran gambar. 

 sebagai gambar 

kan foto sebagai gambar
Telepon Cerdas (lihat

e Buku Telepon Cerdas�
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1. Pilih file yang dikehendaki, lalu tekan
LPilihan > Kirim.

2. Pilih pilihan untuk mengirim file melalui
MMS, E-mail, atau Bluetooth.
Jika mengirim file melalui Bluetooth, periksa
dahulu koneksi Bluetooth Anda. (lihat
�Bluetooth� halaman 57 )

Menggunakan foto

Mengedit foto
1. Pilih foto di bawah File Manager > Gambar >

Foto.
2. Tekan LPilihan > Edit.
3. Ikuti langkah di bawah �Menambahkan ke,

atau mengklip dari foto� halaman 45.

Menetapkan foto sebagai wallpaper
1. Pilih foto di bawah File Manager > Gambar >

Foto.
2. Tekan LPilihan > Ke Wallpaper.

Jika foto terlalu besar, pilih lagi foto. Pilih

LPilihan > Edit 
untuk menyesuaika

Menetapkan foto 
Anda dapat menetapka
telepon. Setelah meng
mode siaga, screensaver
informasi pada layar sia

1. Pilih foto di bawah
Foto.

2. Tekan LPilihan >
Jika foto terlalu b
LPilihan > Edit 
untuk menyesuaika

Menetapkan foto
kontak
Anda dapat mengguna
kontak dalam Buku 
�Menambah kontak k
halaman 31).
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File Manager

1. Pilih foto di bawah File Manager > Gambar >
Foto.

2. Tekan LPilihan > Kirim > Ke Buku Telepon.
Jika foto terlalu besar, pilih lagi foto. Pilih
LPilihan > Edit > Ubah Ukuran Otomatis
untuk menyesuaikan ukuran gambar. 

3. Pilih kontak yang dikehendaki (dalam Buku
Telepon Cerdas yang ada di telepon, lihat
�Menambah kontak ke Buku Telepon
Cerdas� halaman 31). Tekan L Ok.

Mengatur file audio sebagai nada dering

1. Pilih file audio di bawah Audio.
2. Tekan LPilihan > Atur sebagai nada dering.
Untuk mengedit file audio, lihat lihat �Mengedit
nada dering� halaman 46.
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12 Catatan Panggilan

Anda disediakan catatan mengenai panggilan
masuk dan panggilan keluar, dan data Internet
yang diterima dan dikirim. 

Masuk ke Catatan Panggilan untuk memeriksa
riwayat panggilan.

Tergantung pada jaringan Anda, pembulatan
angka untuk tujuan penagihan, pajak, dan lainnya,
maka waktu aktual untuk panggilan dan layanan
yang ditagih oleh penyedia layanan Anda
mungkin berbeda-beda.

Fungsi Lanjutan > Biaya Panggilan bergantung
pada jaringan. 
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e perangkat Bluetooth

tooth > Daya. Tekan L jika
mengatur fungsi Bluetooth ke

t Saya > Tanya Perangkat Audio
mencari perangkat Bluetooth
 
kat Bluetooth yang tersedia,

t yang ingin Anda hubungi.
di Bluetooth Anda (standar
ulai menghubung.
ngsungkan jika permintaan
ma oleh perangkat yang dituju. 
at, lalu tekan LPilihan >

ang Anda kehendaki, lalu tekan
Bluetooth

13 Bluetooth

Mengenai Bluetooth

Telepon Anda mendukung teknologi nirkabel
Bluetooth, yang memungkinkan koneksi ke
perangkat Bluetooth yang kompatibel dalam
jarak 10 meter. Sambungan Bluetooth dapat
terkena gangguan dari sejumlah rintangan seperti
dinding atau perangkat elektronik yang lain.

Sebelum Anda dapat menerapkan Bluetooth,
pastikan perangkat yang lain itu mendukung
fungsi Bluetooth. Tanyakan kepada produsen
perangkat tersebut atau lihat dokumentasi yang
disertakan dengan produk tersebut.

Menghubung k

1. Masuk ke Blue
perlu, untuk 
hidup. 

2. Pilih Perangka
untuk mulai 
yang tersedia.
Daftar perang
muncul.

3. Pilih perangka
4. Masukkan san

0000) untuk m
Koneksi dila
koneksi diteri

5. Pilih perangk
Hubungkan.
Pilih layanan y
L.



Bluetooth

oth > Daya. Tekan L jika
ngatur fungsi Bluetooth ke

ngkan bila Anda menerima
ui permintaan koneksi
 0000 jika perlu). 

oth lainnya

 juga dihubungkan ke headset
tem telepon bebas pegang
rkemampuan Bluetooth. 

Bluetooth, pilih Bluetooth >
alur Audio > Teruskan ke

lepon bebas pegang dalam
tooth > Pengaturan > Mode
atur mode ke hidup. Bila
hidup, fungsi Bluetooth lain
a dinonaktifkan. 
entasi pengguna perangkat

iapkan perangkat Bluetooth
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Terhubung oleh perangkat Bluetooth

1. Masuk ke Bluetooth > Pengaturan:

2. Masuk ke Blueto
perlu, untuk me
hidup. 
Koneksi dilangsu
dan menyetuj
(masukkan sandi

Koneksi Blueto

Telepon Anda dapat
Bluetooth, atau sis
dalam mobil yang be

1. Untuk headset 
Pengaturan > J
Headset BT. 
Untuk sistem te
mobil, pilih Blue
SIM Jauh. Meng
mode diatur ke 
dari telepon And
Baca juga dokum
Bluetooth. Pers
untuk koneksi. 

Visibilitas Atur ke hidup agar telepon
Anda dapat terlihat oleh
perangkat Bluetooth yang lain.

Nama saya Nama telepon Anda dikenali
oleh perangkat Bluetooth yang
lain. Tekan L untuk
mengeditnya.

Otentikasi Atur fitur ini ke hidup jika sandi
(standar 0000) diperlukan
untuk menerima permintaan
koneksi.

Pengaturan FTP 
atau Pengaturan 
BIP

Folder file untuk berbagi file
dengan perangkat Bluetooth
yang lain.

Pengaturan FTP 
atau Pengaturan 
BIP > Hak Akses

Tentukan hak akses ke file
bersama.
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ntrol pemutaran musik
 Bluetooth

i pengguna headset Bluetooth.
headset Bluetooth Anda

 AVRCP (kontrol jauh audio/

nakan fitur Bluetooth untuk
u lamanya, Anda harus
ur ini agar menghemat daya
Bluetooth

2. Pilih Bluetooth > Tanya Perangkat Audio untuk
mulai mencari headset, atau perangkat
bebas pegang Bluetooth yang tersedia. 

3. Selesaikan koneksi sebagaimana diarahkan,
lalu pilih layanan yang dikehendaki. 

Menggunakan headset stereo 
Bluetooth

Untuk mendengarkan musik melalui headset
stereo Bluetooth, masuk ke Multimedia >
Pemutar Audio, lalu pilih dan putar lagu yang
dikehendaki. 

Untuk mendengarkan file musik, atau
audio melalui headset Bluetooth

Baca dokumentasi pengguna headset Bluetooth.
Periksa apakah headset Bluetooth Anda
mendukung profil A2DP (output stereo
Bluetooth).

Untuk mengo
melalui headset

Baca dokumentas
Periksa apakah 
mendukung profil
video).

Jika tidak menggu
beberapa wakt
menonaktifkan fit
baterai.
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14 Profil Pengguna

Menyesuaikan pengaturan dering ke 
skenario yang berbeda-beda

Profile didefinisikan untuk beberapa skenario.
Profil terdiri atas pengaturan untuk nada dering,
volume dering, mode jawab, dan lainnya. Dengan
profile pra-atur, Anda dapat dengan mudah
menyesuaikan panggilan dan pesan masuk sesuai
kehendak. 

Mendefinisikan profil
Telepon ini telah menyediakan beberapa profil
pra-atur. Anda dapat menggunakan pengaturan
standar, atau mengubahnya sesuai kehendak. 

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

Untuk mengubah pengaturan:

1. Dalam Profil Pengguna, pilih profil yang akan
diubah.

2. Tekan LUbah.
3. Pilih pilihan yang dikehendaki dan membuat

perubahan sesuai kehendak.

Menerapkan profil
1. Dalam Profil Pengguna, pilih profil yang akan

diterapkan.
2. Tekan ,Aktifkan untuk mengaktifkan profil.

Untuk mengaktifkan, atau menonaktifkan
mode getar, tekan agak lama # pada
layar siaga.

Jika memilih mode Terbang, Anda
menonaktifkan koneksi antara telepon dan
jaringan ponsel. 
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ngatur tombol navigasi
bagai akses langsung ke menu.

mperbarui waktu dan tanggal
lepon menurut sinyal yang
irim oleh jaringan.

ergantung pada jaringan).

ngatur menu akses cepat
ng terdiri sub-menu
gsional. Untuk menggunakan
nu akses cepat, aturlah

hulu menu ini sebagai tombol
usus (lihat �Pintasan�
laman 3).
Pengaturan

15 Pengaturan

Umum
Waktu dan 
Tanggal

Mengatur jam telepon (lihat
�Mengatur jam� halaman 10).
Jadwal Daya Hidup/Mati:
Mengatur waktu telepon untuk
dihidupkan atau dimatikan
secara otomatis.

Bahasa Memilih bahasa untuk telepon
Anda.

Kunci Tombol 
Otomatis

Mengatur rentang waktu siaga
sebelum tombol dikunci.

Sambung 
Cepat

Mengatur tombol angka sebagai
akses sambung langsung ke
kontak (lihat �Sambung cepat�
halaman 16).

Tombol 
khusus

Me
se

Update 
otomatis 
tanggal dan 
waktu

Me
te
dik
(b

Pintasan Me
ya
fun
me
da
kh
ha



Pengaturan

ggilan

ur cara menampilkan nomor
epada pihak yang dipanggil
tung pada jaringan).

ritahuan mengenai panggilan
saat Anda sedang

nakan telepon. (lihat
wab panggilan kedua�
n 19).

mengalihkan panggilan yang
ke kotak pesan suara Anda,
 nomor telepon yang lain
s apakah nomor tersebut
um atau tidak dalam buku
 Anda).
Menjawab panggilan kedua�
n 19).
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Karakteristik Tampilan Pengaturan Pan
Wallpaper Memilih gambar sebagai

wallpaper telepon.

Screen Saver Pengaturan > Status: Mengatur
tampilan screen saver ke Hidup
atau Mati.
Pengaturan > Menunggu: Mengatur
rentang waktu dalam mode siaga
sebelum screen saver muncul.
Pilih: Memilih gambar sebagai
screen saver.

Pengaturan 
lampu latar

Memilih kecerahan dan durasi
lampu latar.

Tunjukkan 
nomor 
pemilik

Pilih apakah akan menunjukkan
nomor telepon, atau nama pada
layar siaga. Mengatur nomor
telepon, atau nama dalam Kontak >
Nomor Khusus > Nomor Pemilik. 

Sambutan Pilih apakah akan menampilkan
sambutan bila telepon dihidupkan.

ID 
Pemanggil

Mengat
Anda k
(bergan

Panggilan 
Tunggu

Pembe
masuk 
menggu
�Menja
halama

Pengalihan 
Panggilan

Untuk 
masuk 
atau ke
(terlepa
tercant
telepon
(lihat �
halama
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atus: Mengatur mode daftar
tam ke Hidup atau Mati.
omor Daftar Hitam: Mengedit
ftar nomor telepon. Anda
pat menolak semua panggilan
ri nomor-nomor tersebut. 

erus menyambungkan nomor
nggilan yang gagal dihubungi.

nda diingatkan setelah rentang
aktu panggilan yang ditentukan,
kali atau berulang kali.

enampilkan waktu panggilan
da layar. 

emutar musik yang dipilih
bagai suara latar belakang
waktu panggilan berlangsung. 
hat �Pilihan sewaktu panggilan
rlangsung� halaman 17).
Pengaturan

Fitur ini bergantung pada kepelangganan.

Fungsi ini merupakan ketergantungan jaringan dan
memerlukan sandi pencegahan panggilan spesifik
yang disediakan oleh penyedia layanan Anda.

Pencegahan 
Panggilan

Mengatur pembatasan panggilan
masuk dan keluar.
Pilih Ubah Sandi Pencegahan untuk
mengubah sandi pencegahan
panggilan. 

Nomor IP 
(bergantung 
pada jaringan, 
hanya tersedia 
di China)

Menambahkan nomor IP pra-
atur ke nomor panggilan keluar.

Daftar Hitam St
hi
N
da
da
da

Sambung 
Ulang Otomatis

T
pa

Pengingat 
waktu 
panggilan

A
w
se

Tampilan 
Waktu 
Panggilan

M
pa

Suara Latar 
Belakang

M
se
se
(li
be



Pengaturan

a

amanan

gatur tingkat volume.

atur getaran ke Hidup atau
. 
ilih jaringan Java (bergantung
 kepelangganan layanan)

ampilkan ukuran maksimum
 diperbolehkan untuk
ori Java.

gatur perlindungan PIN atau
 untuk kartu SIM.
 atau PIN2 disediakan oleh
ator jaringan. )

gatur perlindungan sandi
k telepon Anda. Anda harus
asukkan sandi setiap kali
ghidupkan telepon. (standar
)
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Pengaturan Jaringan

Pengaturan Jav

Pengaturan Ke

Grup Pengguna 
Tertutup 
(bergantung 
pada   
kepelangganan 
layanan)

Membatasi panggilan masuk dan
keluar di dalam grup orang
tertentu. 

Bertukar Jalur Menukar saluran telepon
sewaktu menangani beberapa
panggilan. 
(lihat �Menangani beberapa
panggilan (Bergantung pada
jaringan)� halaman 18).

Pemilihan 
Jaringan

Memilih jaringan untuk telepon
Anda.

Jaringan Pilihan Tentukan jaringan pilihan Anda.

Koneksi GPRS Memilih mode koneksi GPRS.

Account Data Memeriksa atau membuat
account data.

Audio Java Men

Getaran Java meng
Mati

Jaringan Java Mem
pada

Ukuran Heap Men
yang
mem

Kunci SIM Men
PIN2
(PIN
oper

Kunci Telepon Men
untu
mem
men
1122
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Pengaturan

Kembali ke Pengaturan Pabrik 

Memulihkan pengaturan telepon ke nilai standar.
Anda harus memasukkan sandi kunci telepon
untuk memulihkan pengaturan ke standar.

Sambungan 
Tetap

Membatasi panggilan keluar ke
nomor-nomor tertentu.

Sambungan 
Dicegah

Melarang beberapa panggilan
keluar. 

Ubah Sandi Mengubah sandi PIN, PIN2 dan
telepon sesuai kehendak. 



Ikon & Simbol

k menunjukkan tingkat isian

enuh, 1 balok = lemah).

ggilan - Menandakan bahwa
ihan panggilan diaktifkan.

itur diaktifkan.

ktifkan.

Ditampilkan bila Anda
n jaringan lain, bukan
ganan Anda (khususnya bila
 negeri).

k terjawab - Ada panggilan
nda jawab.

adset sudah dipasangkan ke
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Ikon & Simbol
Dalam mode siaga, beberapa simbol dapat
ditampilkan secara serempak pada layar utama.
Sewaktu menekan beberapa ikon status, menu
yang bersangkutan akan ditampilkan di layar. 

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

Diam - Telepon Anda tidak akan
berdering apabila menerima panggilan. 

Getaran - Telepon Anda akan bergetar
bila menerima panggilan. 

Pesan SMS - Anda telah menerima pesan
yang baru.

Baterai - Balo
baterai. 

(4 balok = p

Pengalihan pan
fungsi pengal

Bluetooth - F

Jam alarm dia

Roaming - 
menggunaka
jaringan lang
Anda di luar

Panggilan tida
yang tidak A

Headset - He
telepon.
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Ikon & Simbol

Zona Induk - Zona yang ditetapkan oleh
operator jaringan Anda. Ini merupakan
ketergantungan kepelangganan, hubungi
operator Anda untuk penjelasannya.

Jaringan GSM: telepon Anda terhubung
ke jaringan GSM.

Mutu penerimaan: semakin banyak balok
yang ditunjukkan, penerimaannya
semakin baik.

Sentuh ikon untuk beralih di antara
mode terbang dan mode normal.

Pesan MMS - Anda telah menerima pesan
multimedia yang baru.

GPRS terpasang � Telepon Anda
terhubung ke jaringan GPRS.

EDGE terpasang � Telepon Anda
terhubung ke jaringan EDGE.

Kartu memori - Menandakan bahwa kartu
memori digunakan. 



elepon Anda menunjukkan
dengan kompatibilitas
ropa (Ref. 89/336/EEC) dan
an rendah (Ref. 73/23/EEC).
lular Anda adalah tanggung
enghindari kecelakaan pada

in atau telepon itu sendiri,
a petunjuk keselamatan dan
ng meminjam telepon Anda.
 mencegah penggunaan
idak diberi kewenangan:

lepon Anda di tempat yang
auh dari jangkauan anak kecil.

nuliskan kode PIN Anda.
dihafalkan. 

n keluarkan baterainya jika
enggunakan telepon untuk
anti kode PIN Anda setelah

dan aktifkan pilihan
n.
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Pencegahan
Gelombang Radio

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

radio. Gelombang radio menghantarkan suara
Anda atau sinyal data ke stasiun induk yang
terhubung ke jaringan telepon. Jaringan
mengendalikan daya yang dipancarkan telepon.

� Telepon Anda mengirim/menerima gelombang
radio pada frekuensi GSM (850 / 900 / 1800 /
1900 MHz).

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

� Telepon Anda mematuhi semua standar
keselamatan yang terkait.

� Tanda CE pada t
kesesuaian 
elektromagnetik E
pengarahan tegang

Telepon genggam se
jawab Anda. Untuk m
diri Anda, orang la
baca dan ikuti semu
beritahu siapa saja ya
Selanjutnya, untuk
telepon Anda yang t

Simpan te
aman dan j

Jangan me
Sebaiknya 

Matikan telepon da
Anda tidak akan m
waktu yang lama. G
membeli telepon 
pembatasan panggila
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apan Radio dan Perlengkapan
unikasi) 1999/5/EC.

n telepon Anda...

ronik sensitif atau yang tidak
layak dapat terpengaruh oleh
gguan ini dapat mengakibatkan

 menaiki pesawat udara dan/
a menyimpan telepon dalam
penggunaan telepon selular
ara dapat membahayakan bagi
esawat udara, mengganggu
selular dan bisa melanggar

ah sakit, klinik, pusat
n lainya dan di mana saja Anda

dekat dengan tempat
an medis.
Desain telepon Anda memenuhi semua
hukum dan peraturan yang berlaku.
Namun, telepon Anda dapat
menyebabkan gangguan pada peralatan
elektronik yang lain. Secara konsekuen,

Anda harus mengikuti semua rekomendasi dan
peraturan setempat apabila menggunakan
telepon selular, baik di rumah atau saat bepergian.
Peraturan atas penggunaan telepon selular
dalam kendaraan dan pesawat udara
khususnya sangat ketat. 

Sejak lama kekhawatiran masyarakat berfokus pada
kemungkinan adanya gangguan kesehatan bagi para
pemakai telepon selular. Riset baru mengenai
teknologi gelombang radio, antara lain teknologi
GSM, telah ditinjau ulang dan standar keselamatan
telah disusun untuk memastikan perlindungan
terhadap paparan pada energi gelombang radio.
Telepon selular Anda mematuhi semua standar
keselamatan dan Radio Equipment and
Telecommunications Terminal Equipment Directive

(Panduan Perlengk
Terminal Telekom

Selalu matika

Peralatan elekt
dilindungi secara 
energi radio. Gan
kecelakaan.

Sebelum
atau jik
kopor: 

dalam pesawat ud
pengoperasian p
jaringan telepon 
hukum.

Di rum
kesehata
berada 
peralat



ng

an alat pacu jantung:

ak telepon lebih dari 15 cm
pabila telepon dihidupkan,
 gangguan potensial.
telepon dalam saku dekat

ang berlawanan arah dengan
 meminimalkan gangguan

jika Anda menduga terjadi

ar

a alat bantu dengar,
ter Anda dan produsen alat

ngetahui apakah perangkat
itu tahan terhadap gangguan
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Di daerah atmosfir berpotensi
meledak (misalnya, pompa bensin dan
juga daerah yang mengandung butiran
debu, seperti serbuk logam).

Dalam kendaraan yang mengangkut produk yang
mudah menyala (walaupun kendaraan itu sedang
diparkir) atau kendaraan yang menggunakan
LPG, pastikan bahwa kendaraan mematuhi
peraturan keselamatan yang berlaku.

Di daerah yang mengharuskan Anda mematikan
piranti pemancar radio, seperti daerah
pertambangan atau di tempat di mana sedang
berlangsung operasi peledakan.

Tanyakan kepada manufaktur
kendaraan apakah perlengkapan
elektronik yang digunakan dalam
kendaraan Anda tidak akan

terpengaruh oleh energi radio.

Alat pacu jantu

Jika Anda mengenak

� Selalu menjaga jar
dari alat pacu a
demi menghindari

� Jangan membawa 
dada.

� Gunakan telinga y
alat pacu untuk
potensial.

� Matikan telepon 
gangguan.

Alat bantu deng

Jika Anda pengun
tanyakan kepada dok
tersebut untuk me
yang Anda gunakan 
telepon selular.
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sihkan telepon, seka dengan
t.
 dilakukan atau diterima,
energi baterai dalam jumlah
un, telepon ini mengkonsumsi
rkurang dalam kondisi layar
tap berada di tempat yang

erada dalam kondisi layar siaga
da sedang bergerak, telepon
energi untuk mentransmisi

i yang terbaru ke jaringan.
ya latar untuk jangka waktu
ndek maupun menghindari
lam menu yang tidak perlu,
mbantu menghemat energi

enggunaan telepon dan kinerja
lama.

erai

diberdayakan oleh baterai isi
Peningkatan kinerja

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

Untuk pengoperasian telepon yang
optimal dan memuaskan, Anda
dianjurkan untuk menggunakannya
pada posisi pengoperasian normal

(apabila tidak menggunakan kondisi bebas-
pegang atau aksesori bebas-pegang).

� Jangan memaparkan telepon Anda ke suhu
yang ekstrem.

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

� Jangan merendam telepon dalam cairan apa
pun; jika telepon Anda lembap, matikan,
keluarkan baterai dan biarkan mengering
selama 24 jam sebelum digunakan kembali.

� Untuk member
kain yang lembu

� Panggilan yang
mengkonsumsi 
yang sama. Nam
energi yang be
siaga apabila te
sama. Apabila b
dan ketika An
mengkonsumsi 
informasi lokas
Mengatur caha
yang lebih pe
penavigasian da
juga akan me
baterai untuk p
siaga yang lebih 

Informasi bat

� Telepon Anda 
ulang.



il Anda

penelitian, berbicara di
ewaktu mengemudi dapat
an 

bisa jadi membahayakan.
erikut ini:
an Anda sepenuhnya pada
epi dan parkir mobil Anda

akan telepon.
okal di negara tempat Anda

enggunakan telepon GSM

nggunakan telepon di dalam
glah piranti mobil bebas-
ain untuk maksud itu.
telepon dan piranti mobil
halangi kantung udara atau
n lainnya yang dipasang di
.
elarang penggunaan sistem

ngoperasikan lampu atau
 untuk menandakan adanya
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� Hanya gunakan pengisi baterai yang sudah
ditentukan.

� Jangan dibakar.
� Jangan membengkokkan atau membuka

baterai.
� Jangan membiarkan benda logam (seperti

kunci dalam saku baju Anda) memendek-
hubungkan kontak baterai.

� Jangan terpaparkan secara berlebihan ke suhu
panas (>60° C atau 140° F), kelembapan atau
lingkungan yang menyengat.

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

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

Ponsel dan mob

Menurut 
telepon s
menurunk

konsentrasi, yang 
Patuhilah panduan b
� Curahkan perhati

pengemudian. Men
sebelum menggun

� Patuhi peraturan l
mengemudi dan m
Anda.

� Jika Anda ingin me
kendaraan, pasan
pegang yang dides

� Pastikan bahwa 
Anda tidak meng
piranti pengamana
dalam mobil Anda

� Sejumlah negara m
alarm yang me
klakson kendaraan
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andai baterai dan kemasannya
andar, yang dirancang untuk

pendaur-ulangan dan
ah dengan cara yang benar..

an kemasan berlabel dapat
ur ulang.

bangan keuangan telah
rikan untuk pengembalian
asan nasional dan sistem
daur-ulangan yang terkait.

an plastik dapat didaur ulang
a menandai jenis plastiknya).
panggilan masuk, di jalan umum. Periksa
peraturan lokal.

EN 60950 Norm

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

Stopkontak soket telepon harus dipasang dekat
telepon dan mudah dijangkau.

Pemeliharaan lingkungan

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

benda-benda tersebut.

Philips telah men
dengan simbol st
mempromosikan 
pembuangan limb

Bah
dida

Sum
dibe
kem
pen

Bah
(jug



atuhan FCC

uji dan ternyata mematuhi
an untk perangkat digital
n Peraturan FCC Pasal 15.
ang untuk memberikan
jar terhadap gangguan yang
lasi pemukiman. Peralatan
menggunakan dan dapat
frekuensi radio, dan jika
digunakan sesuai dengan
nyebabkan ganggian yang
munikasi radio. Namun
jaminan bahwa gangguan
a instalasi tertentu. 

ternyata menyebabkan
ikan terhadap penerimaan

ng dapat ditentukan dengan
kemudian menghidupkan
i, dan pengguna dianjurkan
ngguan tersebut dengan
beberapa tindakan berikut
74

Tanda WEEE pada DFU: �Informasi 
bagi Konsumen�

Membuang produk lama
Produk Anda didesain dan dimanufaktur dengan
bahan dan komponen berkualitas tinggi, yang
dapat didaur-ulang dan digunakan-ulang. 

Bila simbol tong sampah beroda
yang bertanda silang ini diterakan
pada produk, itu berarti bahwa
produk tersebut tercakup oleh
European Directive 2002/96/EC

Carilah informasi mengenai sistem
pengumpulan setempat yang

terpisah untuk produk listrik dan elektronik.

Bertindaklah sesuai peraturan setempat dan
jangan membuang produk lama bersama limbah
rumah-tangga biasa. Membuang produk lama
dengan cara yang benar akan membantu
mencegah akibat yang berpotensi negatif
terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Pernyataan Kep

Peralatan ini telah di
batas yang ditetapk
Kelas B, sesuai denga
Batasan ini diranc
perlindungan yang wa
merugikan pada insta
ini membangkitkan, 
meradiasikan energi 
tidak diinstal serta 
petunjuk, dapat me
merugikan pada ko
demikian, tidak ada 
tidak akan terjadi pad

Jika peralatan ini 
gangguan yang merug
radio atau televisi, ya
cara mematikan 
kembali peralatan in
untuk mengatasi ga
melakukan satu atau 
ini: 
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-- Mengubah arah atau memindahkan antena
penerima. 

-- Menambah jarak antara peralatan dan alat
penerima. 

-- Menghubungkan peralatan ke stopkontak pada
sirkuit yang berbeda dari yang digunakan oleh
alat penerima. 

Setiap perubahan atau modifikasi yang secara
tegas tidak disetujui oleh pihak yang bertanggung
jawab atas peraturan kepatuhan, dapat
membatalkan wewenang pengguna untuk
mengoperasikan peralatan ini.

Perangkat ini memenuhi Peraturan FCC Pasal
15. Pengoperasian ini berdasarkan dua
ketentuan berikut ini: (1) Perangkat ini tidak
akan menyebabkan gangguan yang merugikan,
dan (2) perangkat ini harus dapat menerima
gangguan, termasuk gangguan yang dapat
menyebabkan pengoperasian yang tidak
dikehendaki.



idak kembali ke layar 

 tombol hangup [akhiri
ikan telepon, periksa apakah
erai telah dipasang dengan
 lagi.

 tidak ditampilkan
utus. Mungkin Anda berada

o (dalam terowongan atau di
i) atau berada di luar area
oba dari tempat lain, coba

li ke jaringan (khususnya bila
ri), periksa apakah antena

ka ponsel Anda memiliki
u hubungi operator jaringan
atkan bantuan/informasi.
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Menyelesaikan masalah

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

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

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

Telepon Anda t
siaga
Tekan agak lama
panggilan], atau, mat
kartu SIM dan bat
benar, lalu hidupkan

Simbol jaringan
Hubungan jaringan p
dalam bayangan radi
antara gedung tingg
jangkauan jaringan. C
menghubung kemba
berada di luar nege
sudah terpasang ji
antena eksternal, ata
Anda untuk mendap
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at mengirim pesan
dak mengizinkan pertukaran
gan lain. Pertama, pastikan
nda sudah dimasukkan, atau
ntuk mendapatkan informasi
nai hal ini.

at menerima dan/
n gambar JPEG

kin tidak dapat diterima oleh
lalu besar, atau jika nama file
 jika gambar itu tidak dalam
ai.

da sejumlah 
 tidak terjawab.
alihan panggilan Anda.
Layar tidak bereaksi (atau reaksinya 
lamban) bila tombol ditekan
Layar bereaksi lebih lamban pada suhu yang sangat
rendah. Hal ini normal dan tidak mempengaruhi
pengoperasian telepon. Bawalah ke tempat yang
lebih hangat dan coba lagi. Dalam kasus lain, silakan
menghubungi supplier telepon Anda.

Baterai Anda mungkin terlalu panas.
Anda mungkin menggunakan charger yang bukan
ditujukan untuk telepon Anda. Pastikan Anda
selalu menggunakan aksesori asli Philips yang
disertakan dengan telepon Anda.

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

Anda tidak dap
Sejumlah jaringan ti
pesan dengan jarin
nomor pusat SMS A
hubungi operator u
selengkapnya menge

Anda tidak dap
atau menyimpa
Suatu gambar mung
ponsel Anda jika ter
terlalu panjang, atau
format file yang sesu

Anda merasa a
panggilan yang
Periksa pilihan peng



a menggunakan 
enu, telepon 

IDAK DIIZINKAN
merupakan ketergantungan
u, fasilitas tertentu hanya
n atau kepelangganan Anda
ubungi operator untuk
asi lebih lanjut mengenai hal

ilkan SISIPKAN 
DA

tu SIM sudah dimasukkan
masalah berlanjut, mungkin
rusak. Hubungi operator
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Ketika mengisi baterai telepon, ikon 
baterai tidak menunjukkan bar dan 
kerangka baterai berkedip.
Isilah baterai hanya dalam lingkungan di mana
suhu tidak lebih rendah dari 0°C (32°F) atau
melebihi 50°C (113°F).

Dalam kasus lain, silakan menghubungi supplier
telepon Anda.

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

Ketika mencob
fasilitas dalam m
menampilkan T
Sejumlah fasilitas 
jaringan. Karena it
tersedia, jika jaringa
mendukungnya. H
mendapatkan inform
ini.

Layar menamp
KARTU SIM AN
Periksa apakah kar
dengan benar. Jika 
kartu SIM Anda 
jaringan Anda.
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a pihak setempat yang
ah Anda boleh menggunakan

engemudi.

 tidak mengisi
 kosong sama sekali, mungkin
pa menit untuk pra-pengisian
alam sejumlah kasus tertentu)
gisian ditampilkan pada layar.

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

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

Tanyakan kepad
berwenang, apak
telepon sewaktu m

Telepon Anda
Jika baterai Anda
diperlukan bebera
(hingga 5 menit d
sebelum ikon pen

Gambar yang
kamera telep
Pastikan lensa kam



ktifkan profil headset secara
 mencolokkan headset. Jika
dalam Profil Pengguna >
ab, telepon akan otomatis
 masuk dalam 5, atau 10

headset satu-tombol yang
tombol untuk menjawab
 agak lama tombol itu untuk
. 

enghubungkan telepon dan
gan kecepatan yang tinggi. 

 dihubungkan ke PC melalui
el ini pun berfungsi sebagai
engisi daya baterai telepon
620 kompatibel dengan
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Aksesori Asli Philips
Sejumlah aksesori, seperti baterai standa,
headset, kabel USB dan charger, disertakan
sebagai standar aksesori dalam kemasan ponsel
Anda. Aksesori tambahan dapat juga disediakan
atau dijual secara terpisah. Isi kemasan dapat
berbeda.

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

Charger

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

Headset

Telepon akan menga
otomatis bila Anda
memilih Otomatis 
Headset > Mode Jaw
menjawab panggilan
detik.

Bila menggunakan 
disediakan, tekan 
panggilan, dan tekan
mengakhiri panggilan

Kabel data

Kabel USB mampu m
komputer Anda den

Apabila ponsel Anda
kabel data USB, kab
pengisi daya untuk m
(pengisian USB X
sebagian besar PC).
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selesai, harap pastikan bahwa
paskan perangkat Anda secara
 petunjuk komputer.

ak komunikasi data

nak komunikasi data
ls) menawarkan sinkronisasi
elepon dan komputer, serta
nda untuk membuat cadangan
emulihkan data yang disimpan
menerima SMS dan mengedit
da.

ilePhoneTools pada PC

angkat lunak komunikasi data
ke dalam drive CD.
am autorun.exe. 
 saat diperintahkan, dan
kan memulai secara otomatis. 
Bila menghubungkan telepon ke PC melalui kabel
USB, Anda dapat melakukan pengoperasian
berikut ini:

Setelah transfer 
Anda sudah mele
aman berdasarkan

Perangkat lun

Peragnkat lu
(MobilePhoneToo
seketika antara t
memungkinkan A
data ponsel dan m
dalam komputer, 
kontak ponsel An

Menginstal Mob

1. Masukkan Per
yang tersedia 

2. Jalankan progr
3. Buat pilihan

penginstalan a

Penyimpanan
Massal

Berfungsi sebagai penyimpanan
massa untuk data ponsel Anda
di komputer dan memulihkan
data yang disimpan di
komputer, meng-upload dan
men-download file, mengakses
memori internal serta kartu
micro SD (jika ada), dan jumlah
transfer tidak terbatas sampai
memori Anda penuh.

Webcam Berfungsi sebagai webcam
untuk PC Anda.

Port COM Berfungsi sebagai modem untuk
koneksi telepon dan PC. Anda
dapat menggunakan perangkat
lunak yang tersedia untuk
mengedit kontak, gambar dan
melodi di ponsel.



82

Menghubungkan Telepon Anda ke PC 

1. Hubungkan telepon ke PC dengan
menggunakan kabel USB yang tersedia, atau
melalui Bluetooth.
Bila menggunakan kabel USB untuk koneksi,
pilih port COM pada telepon Anda. 
Pertama kali menghubungkan telepon ke
PC, tunggulah sampai driver USB pada
telepon Anda sudah berhasil diinstal. 

2. Pada PC, klik dua kali ikon
MobilePhoneTools.
Pada kiri bawah menu ditampilkan, �Philips
X620 terhubung�. 
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Pernyataan Merek Dagang

T9® adalah merek
dagang dari Tegic
Communications Inc.

JAVA adalah merek
dagang dari Sun
Microsystems, Inc.

In-Fusio dan mesin games
Exen adalah merek
dagang dari In-Fusio
France.

Tegic Euro. Pat. 
App. 0842463

PHILIPS dan Emblem
Perisai PHILIPS adalah
merek dagang terdaftar 
dari Koninklijke Philips
Electronics N.V. 
yang dimanufaktur oleh
Shenzhen Sang Fei
Consumer 
Communications Co.,
Ltd. di bawah lisensi
dari Koninklijke 
Philips Electronics N.V.



si Tingkat Penyerapan Spesifik

TANG PEMAPARAN 

ni dirancang dan dibuat agar
n oleh standar internasional.
enai Non-Ionizing Radiation
(IEEE), yang memprakirakan
adap semua orang, tanpa

ng dikenal sebagai Specific
 untuk telepon selular yang
uluh gram jaringan dan,

ntuk kepala.
osisi pengoperasian yang

i yang telah disahkan dalam
aya tertinggi yang diizinkan,
a berada jauh di bawah nilai
84 Informa

Informasi Tingkat Penyerapan Spesifik

Standar internasional
PONSEL INI MEMENUHI REKOMENDASI INTERNASIONAL TEN

TERHADAP GELOMBANG RADIO

Ponsel Anda merupakan pemancar dan penerima gelombang radio. Alat i
tidak melebihi batas paparan terhadap frekuensi radio (RF) yang ditentuka
Rekomendasi ini telah diterapkan oleh International Commission meng
Protection (ICNIRP) dan Institute of Electrical and Electronics Engineers 
margin keselamatan substansial untuk menjamin perlindungan terh
memandang usia dan kesehatannya.
Rekomendasi pemaparan untuk ponsel, menggunakan unit ukuran ya
Absorption Rate (SAR). Batas SAR yyang direkomendasikan oleh ICNIRP
digunakan oleh masyarakat umum adalah 2,0W/kg rata-rata pada sep
1,6W/kg rata-rata pada satu gram jaringan sesuai IEEE Std 1528 u
Pengujian untuk SAR sudah dilaksanakan dengan menerapkan p
direkomendasikan saat ponsel mentransmisi pada tingkat daya tertingg
semua jalur frekuensi yang diuji. Walaupun SAR ditentukan pada tingkat d
tingkat SAR telepon selular yang sesungguhnya pada saat dioperasikan bis
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bekerja pada beberapa tingkat
aringan. Secara umum, semakin
elepon. 
elepon dan posisi, semuanya
ap gelombang radio. 
u diuji kesesuaiannya terhadap
9 W/kg untuk IEEE Std 1528. 
urangi durasi panggilan ponsel
yaitu menjauhkan ponsel dari

diuji dan memenuhi panduan
mengandung logam dan posisi
nnya mungkin tidak menjamin
Informasi Tingkat Penyerapan Spesifik

maksimum SAR. Hal ini disebabkan karena telepon dirancang untuk 
daya agar hanya menggunakan daya yang diperlukan untuk menjangkau j
Anda dekat dengan pangkalan jaringan, semakin rendah keluaran daya t
Meskipun terdapat perbedaan antara tingkat SAR dari beragam t
memenuhi standar perlindungan internasional untuk pemaparan terhad
Nilai SAR tertinggi untuk telepon Philips model Xenium X620 sewakt
standar tersebut adalah 0,401W/kg untuk rekomendasi ICNIRP dan 1,0
Untuk membatasi pemaparan gelombang radio, dianjurkan untuk meng
atau gunakanlah headset. Yang dimaksudkan dengan pencegahan ini 
kepala dan tubuh.
Untuk pengoperasian yang dikenakan pada tubuh, telepon ini sudah 
pemaparan RF FCC sewaktu digunakan dengan aksesori yang tidak 
telepon minimal berjarak 1,5 cm dari tubuh. Penggunaan aksesori lai
persyaratan yang sesuai dengan panduan pemaparan RF FCC.



 masa berlaku Jaminan

u jaminan terbatas bagi
lah SATU (1) TAHUN dari
elian Produk sebagaimana
am bukti pembelian aslinya.
tas bagi baterai asli Philips
iisi ulang, berlaku selama
 sejak tanggal pembelian. 

kan Dilakukan Philips jika
cat Materi dalam Bahan,
Pengerjaan Produk Selama
ya Jaminan Terbatas?
erlakunya jaminan terbatas,
perwakilan layanan resmi,
ihannya, akan memperbaiki
ti secara cuma-cuma untuk
tenaga kerja, Produk yang
dengan suku-cadang atau
atau yang diperbaiki, dan

n Produk yang sudah
 diganti kepada Konsumen

i layak-kerja. Philips akan
ku-cadang, modul atau
 cacat/rusak.
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Jaminan Terbatas

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

2. Berapa lama
Terbatas ini?
Masa berlak
Produk ini ada
tanggal pemb
tercantum dal
Jaminan terba
yang dapat d
enam (6) bulan

3. Apa Yang A
Terdapat Ca
Desain dan 
Masa Berlakun
Selama masa b
Philips atau 
yang ditun pil
atau menggan
suku-cadang, 
cacat-materi 
Produk baru 
mengembalika
diperbaiki atau
dalam kondis
menahan su
peralatan yang
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alan jaringan atau sistem kabel
ntena; atau
k yang rusak atau bermasalah
a digunakan dengan produk
ksesori lain yang bukan dari
; atau
k yang stiker jaminan/kualitas,
r seri produk atau nomor seri
oniknya sudah dilepas, diubah
ibuat tak terbaca; atau
k dibeli, digunakan, diperbaiki,
yang dikirim untuk perbaikan
negara yang bukan negara
elian produk tersebut, atau
kan untuk maksud komersial
nstitusional (termasuk namun
terbatas pada Produk yang
kan untuk tujuan sewa-
wa); atau
k dikembalikan tanpa bukti
elian yang sah atau bukti
eliannya sudah diubah atau
 tak terbaca; 
ngan normal (usia-pakai sudah
 atau Force Majeure. 
Produk yang sudah diperbaiki atau diganti
akan tercakup oleh jaminan terbatas ini
selama masa berlaku yang masih tersisa
atau sembilan puluh (90) hari dari tanggal
perbaikan atau penggantian, mana saja
yang lebih lama. Perbaikan atau
penggantian Produk atas pilihan Philips
merupakan ganti-rugi Anda yang ekslusif. 

4. Apa yang Tidak Tercakup Oleh Jaminan
Terbatas Ini?
Jaminan terbatas ini tidak mencakup:
a) Produk yang telah disalah-gunakan,

kecelakaan, pengiriman atau
kerusakan fisik lainnya, pemasangan
yang tidak benar, pengoperasian
atau penanganan yang abnormal,
kelalaian, banjir, kebakaran,
kemasukkan air atau cairan lain; atau

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

c) Produk memiliki masalah
penerimaan atau pengoperasian
yang disebabkan oleh kondisi sinyal,

keand
atau a

d) Produ
karen
atau a
Philips

e) Produ
nomo
elektr
atau d

f) Produ
atau 
dari 
pemb
diguna
atau i
tidak 
diguna
menye

g) Produ
pemb
pemb
dibuat

h) Keusa
habis)



G � Anda diminta
balikan Produk bersama
pembelian sah yang

kkan pembelian tersebut,
pembelian, model Produk
omor seri Produk yang
 dengan jelas.

: Jaminan ini merupakan
erjanjian 
PENJELASAN JAMINAN
G TERTERA DI ATAS DAN
 YANG DINYATAKAN
K LANGSUNG OLEH
ANG TIDAK DAPAT
 ATAU DIMODIFIKASI
NJIAN, PHILIPS TIDAK
 JAMINAN LAIN, BAIK

INYATAKAN SECARA
ATAU TIDAK LANGSUNG
A UNDANG-UNDANG, DI
NGOPERASIAN HUKUM
LIKNYA) DAN SECARA
MENOLAK JAMINAN
APAPUN ATAS MUTU

LAYAK-PASAR/
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5. Bagaimana Anda Mendapatkan Layanan
Jaminan?
a) Kembalikan Produk ke pusat

layanan resmi Philips. Anda dapat
menghubungi kantor Philips
setempat untuk menanyakan lokasi
pusat layanan resmi yang terdekat.

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

c) Jika kerusakan Produk tidak
tercakup oleh Jaminan terbatas ini,
atau jaminan terbatas ini tidak
berlaku, batal atau tidak sah, karena
adanya persyaratan dan kondisi yang
dicantumkan, Konsumen akan
dikenakan biaya perbaikan atau
penggantian dari Produk tersebut
serta biaya lainnya yang terkait
dalam perbaikan atau penggantian
Produk.

d) PENTIN
mengem
bukti 
menunju
tanggal 
serta n
terterta

6. Batasan Lain
Keseluruhan P
KECUALI 
SEPERTI YAN
SEMUA HAL
SECARA TA
HUKUM, Y
DIPISAHKAN
OLEH PERJA
MEMBERIKAN
YANG D
LANGSUNG 
(BAIK SECAR
BAWAH PE
ATAU SEBA
SPESIFIK 
KEPUASAN 
BARANG 
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N KHUSUS, INSIDENTAL,
LANGSUNG ATAU

NSIAL, (TERMASUK TAPI
BATAS PADA KEHILANGAN
GGUNAAN, KEHILANGAN
KTU, KETERGANGGUAN,
 KOMERSIAL, KEHILANGAN
, KEHILANGAN PELUANG

IAYA PENGGANTI ATAS
TAU LAYANAN, INVESTASI,
N ATAS JASA BAIK ATAU
ATAU KEHILANGAN DATA
NYA TUNTUTAN OLEH
IGA) YANG DIAKIBATKAN

PEMBELIAN ATAU
AAN PRODUK TERSEBUT.
AN INI BERLAKU
 TIDAK MAMPU MEMENUHI
TAMA DARI GANTI-RUGI
.

rbatas merupakan perjanjian
eluruh dan ekslusif antara
dan Philips sehubungan dengan
lar tersebut, yang mengungguli
anjian terdahulu antara kedua
lisan atau tertulis, dan segala
DIPERDAGANGKAN ATAU
KESELARASANNYA UNTUK MAKSUD
TERTENTU.
PERTANGGUNG-JAWABAN PHILIPS
YANG MEYELURUH ATAS
KERUSAKAN YANG BERKAITAN
DENGAN, ATAU YANG
DITIMBULKAN OLEH PEMBELIAN
ATAU PENGGUNAAN PRODUK,
TERLEPAS DARI JENIS ATAU SEBAB
KERUSAKAN TERSEBUT ATAU
BENTUKNYA, ATAU KARAKTERISTIK
TUNTUTAN YANG DIAJUKAN
(KONTRAK ATAU KERUGIAN), TIDAK
AKAN MELEBIHI HARGA BELI ASAL
YANG SUDAH DILUNASI UNTUK
PRODUK TERSEBUT.
WALAUPUN BEGITU, DALAM HAL
APAPUN JUGA, APAKAH PHILIPS
TELAH DIBERITAHU ATAU TIDAK
MENGENAI KEMUNGKINAN
KERUSAKAN, PHILIPS TIDAK
DIKENAKAN TANGGUNG JAWAB,
DALAM PENGERTIAN SELUAS-
LUASNYA YANG DIMUNGKINKAN
SECARA HUKUM, ATAS DENDA,

KERUSAKA
TIDAK 
KONSEKUE
TIDAK TER
ATAS PEN
ATAS WA
KERUGIAN
ATAS LABA
BISNIS, B
BARANG A
KERUSAKA
REPUTASI, 
DAN ADA
PIHAK KET
DARI 
PENGGUN
PEMBATAS
SEKALIPUN
TUJUAN U
MANA PUN
Jaminan te
yang meny
Konsumen 
Produk selu
semua perj
pihak, baik 
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komunikasi antara kedua pihak mengenai
pokok yang berkaitan dengan jaminan
terbatas ini. Oleh sebab itu, para
pembawa, pengecer, agen, dealer,
karyawan, atau pegawai Philips tidak
diberi wewenang untuk mengubah
jaminan terbatas ini dan sebaiknya Anda
tidak mengandalkan pada perwakilan
tersebut. 
Jaminan terbatas ini tidak mempengaruhi
hak Konsumen di bawah hukum nasional
yang diberlakukan.



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

menyatakan berdasarkan tanggung jawab kami
sepenuhnya, bahwa produk

Xenium X620
Philips GSM/GPRS 850/900/1800/1900
TAC number: 35653302

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

KESELAMATAN: EN 60950-1: 2006
KESEHATAN: EN50360: 2001
                        EN62209-1:2006
EMC: EN301 489-1 V1.6.1; EN 301 489-7
          V1.3.1; EN 301 489-17 V1.2.1

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

Dengan ini kami menyatakan bahwa semua
rangkaian pengujian radio yang penting telah
dilaksanakan dan bahwa nama produk di atas
sesuai dengan semua persyaratan penting dari
Directive 1999/5/EC.

Prosedur penilaian kesesuaian merujuk ke
Article 10 dan keterangannya dalam Annex IV
dari Directive 1999/5/EC telah dipatuhi dengan
melibatkan Dinas Yang Ditunjuk: 

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

Tanda pengenal: 0682

22 Oktober, 2008

Manajer Kualitas


	Kenali telepon Anda
	Daftar isi
	1 Persiapan Awal
	Menyisipkan kartu SIM
	Mengisi baterai
	Mengatur jam
	Menampilkan jam lokal dan internasional
	Menyisipkan kartu micro-SD (kartu memori)

	2 Entri teks
	Memilih metode entri teks
	Memasukkan teks
	Masukan T9®
	Masukan Multi-tap (ABC/Abc/abc)
	Masukan tanda aksen


	3 Memanggil
	Melakukan panggilan
	Dari layar siaga
	Menggunakan buku telepon (lihat “Kontak” halaman 31)
	Sambung cepat

	Menjawab dan mengakhiri panggilan
	Pilihan sewaktu panggilan berlangsung
	Perekam suara
	Mute (meredam) atau unmute (membunyikan) panggilan
	Menyesuaikan volume sisi dengar

	Menangani beberapa panggilan (Bergantung pada jaringan)
	Melakukan panggilan kedua
	Menjawab panggilan kedua

	Melakukan panggilan darurat

	4 Pusat Pesan
	Membuat pesan
	SMS
	MMS
	Menggunakan template untuk pesan

	Mengatur pesan Anda
	Hapus folder

	Menentukan pengaturan pesan
	E-mail
	Mengatur account E-mail
	Menulis E-mail
	Mengirim dan menerima E-mail
	Mengatur E-mail

	Pesan siaran
	Menentukan pengaturan untuk pesan siaran


	5 Kontak
	Menambah, atau mengedit kontak
	Menambah kontak ke Buku Telepon Cerdas
	Menambahkan kontak ke buku telepon SIM
	Mengedit kontak

	Mencari kontak
	Mengelola kontak
	Menyalin, atau memindahkan kontak tertentu
	Salin semua kontak
	Hapus semua kontak
	Kelompokkan kontak Anda pada Buku Telepon Cerdas

	Nomor khusus

	6 Agenda
	Menggunakan agenda
	Membuat daftar kerja
	Memeriksa kalender

	Menggunakan asisten bisnis
	Alarm
	Pembaca kartu nama
	Pembaca teks
	Perekam suara
	Jam dunia
	Lainnya


	7 Browser
	Mengelola browser
	Mengakses situs web
	Mengaktifkan/menonaktifkan pesan push

	8 Kamera
	Kamera
	Mengambil foto
	Mengedit dan menggunakan foto

	Video

	9 Hiburan
	Game & aplikasi Java
	Menginstal game dan aplikasi Java
	Menjalankan game dan aplikasi Java

	Mengedit foto Anda
	Menambahkan ke, atau mengklip dari foto
	Menyatukan foto

	Mengedit nada dering
	STK

	10 Multimedia
	Pemutar audio
	Membuat perpustakaan musik
	Memutar musik
	Me-refresh perpustakaan musik

	Radio FM
	Mendengarkan stasiun radio
	Mengedit daftar saluran
	Mendengarkan stasiun radio


	11 File Manager
	Menemukan file
	Mengelola file
	Membuat sub-folder
	Mengelola file

	Berbagi file
	Menggunakan foto
	Mengedit foto
	Menetapkan foto sebagai wallpaper
	Menetapkan foto sebagai screensaver
	Menetapkan foto sebagai gambar kontak

	Mengatur file audio sebagai nada dering

	12 Catatan Panggilan
	13 Bluetooth
	Mengenai Bluetooth
	Menghubung ke perangkat Bluetooth
	Terhubung oleh perangkat Bluetooth
	Koneksi Bluetooth lainnya
	Menggunakan headset stereo Bluetooth

	14 Profil Pengguna
	Menyesuaikan pengaturan dering ke skenario yang berbeda-beda
	Mendefinisikan profil
	Menerapkan profil


	15 Pengaturan
	Umum
	Karakteristik Tampilan
	Pengaturan Panggilan
	Pengaturan Jaringan
	Pengaturan Java
	Pengaturan Keamanan
	Kembali ke Pengaturan Pabrik

	Ikon & Simbol
	Pencegahan
	Menyelesaikan masalah
	Aksesori Asli Philips
	Pernyataan Merek Dagang
	Informasi Tingkat Penyerapan Spesifik
	Jaminan Terbatas
	Pernyataan Kesesuaian

