
dan produk yang diuraikan. Perangkat ini
 dihubungkan ke jaringan

kan agak lama ).

kan agak lama *.

asukkan nomor telepon
ngan menggunakan tombol,
u tekan (.

abila telepon berdering,
kan (.

kan ).

waktu panggilan berlangsung,
kan,H-Free/H-Held.
Kenali Telepon Anda

Philips terus-menerus berupaya memperbaiki
produknya. Karena itu, Philips berhak mengubah
panduan pengguna ini atau menariknya setiap
saat tanpa pemberitahuan. Philips menyediakan
panduan pengguna ini �apa adanya� dan,
terkecuali bila ditentukan oleh hukum yang
berlaku, Philips tidak dikenakan tanggung jawab
atas kesalahan, penghilangan atau penyimpangan
apapun yang tertera dalam panduan pengguna ini

dimaksudkan untuk
GSM/GPRS.

Cara�

Mengakhiri dan
tombol on/off

Tombol 
Alfanumerik 

Tombol
sentuh kiri

Tombol kamera

Bagian belakang
telepon: Kamera
3.0 mega piksel

+

Tombol Jawab

-

Tombol sentuh
kanan

Tombol volume
samping

Konektor 
headset

Tombol 
Navigasi dan , 

Konektor 
pengisi/
Port USB

262K color
TFT LCD

Menghidupkan/
Mematikan 
telepon

Te

Mengunci/
membuka 
bantalan tombol

Te

Melakukan 
panggilan

M
de
lal

Menjawab 
panggilan

Ap
te

Mengakhiri 
panggilan

Te

Mengaktifkan/
Menonaktifkan 
mode bebas 
pegang 
(handsfree)

Se
te
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ntuh
l sentuh L, R dan , Anda
kan pilihan di atasnya pada layar.
ut sesuai konteksnya: tombol

urut konteks yang sekarang aktif.

n Tekan )..

ti 
Tekan agak lama # pada layar
siaga.
Tombol se
Melalui tombo
dapat menentu
Pilihan terseb
bervariasi men

Menukar kartu 
SIM primer dan 
sekunder 

Tekan RTukar SIM pada layar
siaga (disisipkan dua kartu
SIM). Lihat "Kartu SIM" pada
halaman 6.

Mengakses 
pesan yang 
diterima/
panggilan tidak 
dijawab

Tekan ,Lihat pada layar siaga.

Memilih metode 
masukan

Tekan sebentar # berulang
kali. Tekan agak lama *

untuk mengatur masukan T9
ke hidup atau mati. 

Mengakses 
menu utama

Tekan ,Menu pada layar siaga.

Mengakses sub-
menu secara 
langsung 

Tekan RPintasan (disisipkan
satu kartu SIM)

Kembali denga
cepat ke siaga 
ketika 
meramban 
(browsing)  
menu

Efek getaran 
hidup atau ma
(untuk profil 
Rapat standar)



Menu utama Tekan ,Menu pada layar siaga untuk mengakses
an +, -, < atau > untuk menavigasi
aftar. Tekan RKembali untuk
ebelumnya. Tekan ) untuk
.

s

nfigurasi tombol navigasi +, -,
mengakses fitur favorit. Tekan
akses berbagai fitur.
n > Umum > Tombol khusus
pengaturan standar tombol
Untuk mengubah pengaturan

ekan agak lama untuk 
emasukkan �+� bila 
elakukan panggilan 
ternasional.

ekan agak lama untuk
engakses kotak surat suara.

ekan agak lama untuk memilih
rofil Rapat (berdasarkan
andar, efek getaran hidup atau
ati untuk panggilan, atau pesan

ang masuk)
2

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 halaman. 

menu utama, lalu tek
seluruh ikon dan d
kembali ke menu s
kembali ke layar siaga

Tombol khusu

Anda dapat mengko
<, > untuk langsung 
tombol untuk meng
Masuk ke Pengatura
untuk memeriksa 
navigasi +, -, <, >. 
standar,

Hiburan & Game Browser Musik

halaman 38 halaman 34 halaman 40 

Multimedia Pusat Pesan File Manager

halaman 35 halaman 18 halaman 45

Organisator Kontak Profil Pengguna

halaman 30 halaman 26 halaman 50

Bluetooth Catatan Panggilan Pengaturan

halaman 48 halaman 47 halaman 51

0 T
m
m
in

1 T
m

# T
p
st
m
y
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ti satu pintasan dengan pintasan

n yang akan digantikan.
ilihan > Ubah.

an yang dikehendaki, lalu tekan ,

ru ditambahkan ke lokasi.
ng lama diganti. 

us pintasan,
alu tekan LPilihan > Hapus, atau
1. Pilih item yang akan diubah.
2. Tekan ,Ubah untuk menentukan pintasan

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

konfirmasi.

Pintasan
Dengan pintasan, Anda dapat langsung mengakses
sub-menu fungsional. Anda dapat memilih hingga 10
pintasan yang dikehendaki, lalu menyusun
peringkatnya dalam urutan preferensi. Masuk ke
Pengaturan > Umum > Pintasan untuk memeriksa
daftar pintasan. Tetapkan pintasan sebagai tombol
khusus (lihat "Tombol khusus"). Atau, tekan
RPintasan bila satu kartu SIM dipasang pada
telepon.

Untuk menambah pintasan, 
1. Tekan ,Tambah.

Daftar pintasan yang tersedia akan muncul. 
2. Pilih pintasan yang Anda kehendaki.
3. Tekan < dan > untuk memilih urutannya dalam

daftar.

Untuk menggan
yang lain,
1. Pilih pintasa
2. Tekan LP
3. Pilih pintas

Pilih.
Pintasan ba
Pintasan ya

Untuk menghap
Pilih pintasan, l
Nonaktif.
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Persiapan Awal

Menyisipkan kartu SIM
ah ini untuk menyisipkan kartu
atlah untuk mematikan ponsel
 penutup belakang.
 belakang, lalu geser seperti
n. 

ai seperti yang ditunjukkan. 
6

1. Persiapan Awal

Bacalah petunjuk keselamatan ini di bagian
�Kewaspadaan� sebelum menggunakan telepon
Anda.

Kartu SIM
Untuk menggunakan telepon, Anda harus
menyisipkan kartu SIM yang sah, yang disediakan
oleh operator Anda atau pengecer. Kartu SIM berisi
informasi kepelangganan, nomor ponsel Anda, dan
ada memori tempat Anda menyimpan nomor
telepon dan pesan.
Dengan dua slot kartu SIM, X710 Anda dapat
menggunakan dua kartu SIM, atau dua nomor
telepon pada satu ponsel. Anda dapat mengakses,
atau memilih untuk mengirim panggilan dan pesan
dari kartu SIM sekunder, jika sudah mengatur kartu
SIM sekunder ke aktif. 
Beberapa fungsi hanya tersedia pada kartu SIM
primer, seperti fungsi yang memerlukan layanan
GPRS, WAP, OTA, layanan data interaktif,
memindahkan dan menyalin pesan antara telepon
dan kartu SIM. Untuk menggunakan fungsi tersebut
pada kartu SIM sekunder, tekan RTukar SIM untuk
mengubahnya menjadi kartu SIM primer, jika perlu.

Ikuti langkah di baw
SIM baru Anda. Ing
sebelum melepaskan
1. Tekan penutup

yang ditunjukka

2. Keluarkan bater
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g ditunjukkan, sejajarkan konektor
 baterai dengan slot baterai. Tekan
 bawah sampai mengunci di

ng ditunjukkan, geser penutup
da slotnya sampai mengunci.

pelindung yang menutupi layar
unakan telepon.
Persiapan Awal

Anda bisa kehilangan semua pengaturan pribadi
yang sudah Anda buat jika mengeluarkan
baterai sewaktu telepon masih hidup.

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 yan
logam pada
baterai ke
tempatnya.

5. Seperti ya
belakang pa

Lepaskan film 
sebelum mengg

Slot 2

Slot 1



Persiapan Awal

Mengisi baterai enggunakan telepon selama
kami anjurkan Anda

erainya.

ggunakan telepon sewaktu
terai. Apabila baterai kosong
l baterai hanya akan muncul
 menit kemudian setelah

ung.

 kartu SIM
dupkan telepon, Anda mungkin
ua slot kartu SIM.
edua kartu SIM, Anda dapat
nada dering, tanda pesan, dan
eda. 
M pada Slot 1 dan Slot 2 (lihat
 "Menyisipkan kartu SIM").
telepon sudah dihidupkan. 

a ) jika perlu. Masukkan
diminta. Kode PIN yaitu kode
IM Anda yang terdiri atas 4-
Kode ini sudah dikonfigurasi
n disampaikan kepada Anda
tau pengecer.
8

Telepon Anda diberdayakan oleh baterai isi ulang.
Baterai baru terisi sebagian. Simbol baterai
menunjukkan status daya baterai. 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 isi ulang baterai hingga penuh berlangsung
sekitar 6 jam. 
Tergantung pada jaringan dan cara pemakaian,
waktu bicara bertahan hingga 8,5 jam dan waktu
siaga hingga satu bulan.

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 m
beberapa hari, 
mengeluarkan bat

Anda dapat men
sedang mengisi ba
sama sekali, simbo
kembali beberapa
pengisian berlangs

Mengatur slot
Pertama kali menghi
harus mengatur ked
Untuk mengenali k
menentukan nama, 
ikon yang berbeda-b
1. Periksa kartu SI

langkah 3 dalam
2. Periksa apakah 

Tekan agak lam
kode PIN jika 
rahasia kartu S
hingga 8-digit. 
sebelumnya da
oleh operator a
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t kartu SIM, masuk ke Pengaturan >
Kartu SIM ( lihat "Mode ganda"
 51).

ar kartu SIM primer dan 

kar SIM di layar siaga.

dit informasi kartu setelah 
upkan.

gaturan > Mode ganda > Kartu SIM.

pati layar pengaturan 
a menghidupkan telepon,
gaturan > Mode ganda > Tanya saat 
kan , untuk memilih Mati.

am
kah telepon sudah dihidupkan. 
siaga, tekan ,Menu, lalu masuk ke
> Umum > Waktu dan Tanggal.
u/Tanggal: Masukkan waktu dan
gan menggunakan tombol angka. 
: Pilih waktu (12-jam, atau 24-jam)
 tanggal dengan menekan tombol
, <, > dan ,Ok
Persiapan Awal

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

3. Tekan ,Ya bila ditanya apakah akan memulai
pengaturan: Pada layar pengaturan slot, 

+ atau -: Bergerak ke item pengaturan dari
slot yang sama.
L: Memasuki layar edit, atau daftar pilihan.
RKembali: Kembali ke menu sebelumnya.
Untuk bertukar di antara dua layar
pengaturan:
Pada layar pengaturan Slot 1, tekan ,

Berikutnya; Pada layar pengaturan Slot 2,
tekan RKembali.

4. Untuk memilih SIM primer, 
tekan ,Berikutnya pada akhir layar pengaturan
Slot 2;
tekan < atau > untuk memilih;
tekan ,Ok untuk konfirmasi. 
Telepon dihidupkan. Kartu SIM primer muncul
sebelum kartu SIM sekunder. 

Jika Anda memilih Tidak ketika ditanya apakah
akan mulai pengaturan, maka yang berlaku
adalah pengaturan standar. Untuk mengubah

pengaturan slo
Mode ganda > 
pada halaman

Untuk menuk
sekunder,
� Tekan RTu

Untuk menge
telepon dihid
� Masuk ke Pen

Untuk melom
sewaktu And
� Masuk ke Pen

daya hidup. Te

Mengatur j
1. Periksa apa
2. Pada layar 

Pengaturan 
Atur Wakt
tanggal den
Atur Format
dan format
navigasi +, -



Persiapan Awal

3. Untuk menampilkan waktu dan tanggal pada Menyisipkan kartu micro-SD (kartu 

kan memori telepon dengan
 micro-SD. 
ung: 8G

 dan 2 di bawah "Menyisipkan

unjukkan, tekan dudukan kartu
ngkat.
10

layar siaga, masuk ke Pengaturan > Umum >
Tampilan.
Periksa apakah Tampilkan tanggal dan waktu
diatur ke Hidup.

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 Anda sudah mengatur waktu

dan tanggal lokal.
2. Masuk ke Pengaturan > Umum > Tampilan.

Periksa apakah Tampilkan tanggal dan waktu
diatur ke Hidup.

3. Pada layar siaga, tekan ,Menu, lalu masuk ke
Pengaturan > Umum > Waktu dan Tanggal >
Jam internasional.
Status Jam Wkt: Tekan ,Ok untuk memilih
waktu ditunjukkan dalam format jam, atau
angka. 
Pengaturan lokal/Pengaturan waktu asing: Tekan
< atau > berulang kali untuk memilih zona
waktu dan kota. Tekan LPilihan untuk
mengatur Waktu musim panas ke hidup, atau mati. 

memori)
Anda dapat meluas
menambahkan kartu
Kapasitas yang diduk

1. Ikuti Langkah 1
kartu SIM".

2. Seperti yang dit
ke bawah, lalu a
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Persiapan Awal

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

4. Tekan dudukan kartu ke bawah, lalu tarik
sampai mengunci.



Entri teks

Masukkan teks
ri teks yang dikehendaki.
dengan menggunakan tombol

k memasukkan huruf
ukan T9)
n berulang kali untuk
asukkan huruf yang
endaki (masukan multi-tap).
k memasukkan tanda aksen
ukan tanda aksen)
k browse kata kandidat
kan T9/masukan multi-tap).

k browse kata kandidat pada
an sebelum/berikutnya
kan T9/masukan multi-tap).

k konfirmasi pilihan.
k memasukkan spasi.
n sebentar untuk menghapus
huruf, tekan agak lama untuk
hapus semua entri.
erlu, tekan RKembali ntuk

bih dahulu keluar dari mode
kan.
12

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
1. Sewaktu mengedit teks, tekan # berulang 

kali untuk memilih masukan yang dikehendaki:
ENG/eng/Eng: untuk entri bahasa Inggris
123: untuk entri angka

 : Masukan Pinyin untuk China Sederhana
/ : Masukan aksen untuk bahasa China 

                Sederhana/Tradisional  
2. Tekan agak lama * untuk mengatur

masukan T9 bahasa Inggris ke hidup atau mati. 
3. Untuk memasukkan simbol dan tanda baca,

tekan *.
Editor teks akan ingat metode masukan terakhir
yang sudah Anda gunakan sebelum keluar dari layar
edit. Apabila Anda mengakses lagi editor, maka
secara otomatis akan memilih metode masukan
yang digunakan terakhir. 

Tergantung pada bahasa yang dipilih untuk
telepon Anda, metode masukan yang didukung
dapat beragam.

1. Pilih metode ent
2. Masukkan teks 

alfanumerik.
2 s.d. 9 Untu

(mas
Teka
mem
dikeh

1 s.d. 6 Untu
(mas

<, > Untu
(masu

+, - Untu
halam
(masu

,Pilih Untu
0 Untu
RHapus Teka

satu 
meng
Jika p
terle
masu
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memasukkan kata "home":
 (GHI) 6, 6, 6 (MNO), 6

 (DEF). Tekan , apabila pesan

da aksen 
an tanda aksen adalah untuk
 memisahkan setiap tanda aksen
enurut urutannya. Apabila Anda

kan karakter, tekan tombol yang
engan tanda aksen yang diperlukan
ntuk mendapatkan karakter yang

etode masukan tanda aksen dalam
ggolongkan aksara China ke dalam 5
ar: (horizontal, vertikal, tanda aksen
 aksen jatuh kanan dan tanda aksen
upun tanda aksen khusus. Apabila
g Anda perlukan tidak sesuai dengan
dasar, gantilah dengan tanda aksen
Entri teks

Masukan T9®
Masukan teks prediktif T9® adalah
mode edit cerdas untuk pesan yang
menyertakan kamus lengkap. Dengan
fitur ini, Anda dapat cepat
memasukkan teks. Anda hanya perlu
menekan satu kali tombol yang

bersangkutan dengan setiap huruf yang diperlukan
untuk membentuk kata: masukan tanda aksen akan
dianalisa dan kata yang diusulkan oleh T9® akan
ditampilkan di jendela munculan. 
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 
Tekan 4, 4

(MNO), 3, 3

sudah selesai.

Masukan tan
Prinsip masuk
memotong dan
aksara China m
ingin memasuk
bersangkutan d
sesuai urutan u
dikehendaki. M
telepon ini men
tanda aksen das
jatuh kiri, tanda
atas-bawah) ma
tanda aksen yan
5 tanda aksen 
khusus. 

Tegic Euro. Pat. 
App. 0842463



Memanggil

Untuk membuat panggilan dengan
artu SIM sekunder,
 > Sambung (SIM Sekunder).
ilan IP (hanya di China),
 > Sambung > Putar IP atau
 Sekunder).
gatur dahulu nomor layanan IP
aturan > Pilihan Panggilan >

k menutup telepon.

da dapat memanggil kontak di
n menekan agak lama tombol
ambahkan kontak ke buku

ambah atau mengedit kontak"

 tombol sambung cepat ke

gaturan > Umum > Sambung

untuk mengatur sambung cepat

kan sambung cepat, selalu
h fungsi sambung cepat
an. 
14

3. Memanggil
Melakukan panggilan

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

Untuk membuat panggilan dengan
menggunakan kartu SIM sekunder,
tekan LPilihan > Sambung (SIM Sekunder).

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

Menggunakan buku telepon (lihat 
"Kontak" pada halaman 26)
1. Masuk ke Kontak > Lihat kontak untuk

membuka daftar kontak.
2. Tekan < atau > untuk memilih buku telepon,

dan - berulang kali untuk mencari kontak. 
Atau, di dalam kotak cari teks, masukkan nama
kontak (hingga 5 karakter).

3. Pilih kontak dari daftar dan tekan ( untuk
menyambungkan nomor yang dipilih. 

menggunakan k
tekan LPilihan
Untuk pangg
pilih LPilihan
Sambung IP (SIM
Anda dapat men
di bawah Peng
Nomor IP.

4. Tekan ) untu

Sambung cepat
Pada layar siaga, An
buku telepon denga
angka. Untuk men
telepon, lihat "Men
pada halaman 26.
Untuk menentukan
kontak:
1. Masuk ke Pen

Cepat.
2. Tekan ,Hidup 

ke hidup.
Untuk melaku
perika apaka
sudah diaktifk
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bergetar untuk panggilan masuk
alam mode Rapat (lihat "Profil
da halaman 50 ).

aktu panggilan 
g
gilan berlangsung, Anda dapat
uk memilih mode H-Free atau H-Held.
n untuk mengakses pilihan berikut

enunda panggilan yang sedang aktif. 
Baru: Melakukan panggilan baru

enambah atau melihat kontak.
ngirim dan Menerima pesan.
te (redam)/Membunyikan panggilan
tem penyambungan nada sentuh).

am) atau unmute 
n) panggilan

ilan berlangsung, pilih Pilihan, lalu
gatur fungsi Mute ke Hidup/Mati. Jika
ute, mikrofon akan dinonaktifkan.
Memanggil

3. Pada Atur Nomor, pilih salah satu lokasi (2
hingga 9).

4. Tentukan lokasi untuk kontak dari buku
telepon: Tekan ,Ubah, kemudian - berulang
kali untuk mencari kontak; Atau dalam kotak
cari teks, masukkan nama kontak (hingga 5
karakter).

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 > Pilihan Panggilan >
Pengalihan Panggilan.

� Mengakhiri panggilan: Tekan ).
� Untuk menjawab, atau mengakhiri panggilan

dengan menggunakan headset satu tombol
yang disediakan, lihat "Headset" pada halaman 66.

Telepon akan 
jika berada d
Pengguna" pa

Pilihan sew
berlangsun
Sewaktu pang
menekan , unt
Tekan LPiliha
ini:

- Tunda: M
- Panggilan 

(kedua).
- Kontak: M
- Pesan: Me
- Mute: Mu
- DTMF (sis

Mute (mered
(membunyika
Sewaktu pangg
pilih untuk men
Anda memilih M



Memanggil

Menyesuaikan volume headset � Transfer untuk menghubungkan dua panggilan.
udah dilakukan, Anda terputus

memutuskan sambungan satu
n.
 memutuskan semua pihak dari

ambah, atau melihat kontak. 
irim, atau menerima pesan. 
k menonaktifkan mikrofon.

yambungan nada sentuh).

gilan kedua
rima panggilan kedua sewaktu
n yang sedang aktif, telepon
i bip dan layar menampilkan
nggilan masuk. Kemudian Anda

ntuk menjawab panggilan
anggilan yang pertama,

itunda).

ntuk menolak panggilan.
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Sewaktu panggilan sedang berlangsung, tekan
tombol + atau - di samping untuk menambah atau
mengurangi volume.

Menangani beberapa panggilan 
(bergantung pada jaringan)
Anda dapat menangani dua atau lebih dari dua
panggilan sekaligus, serta melakukan panggilan
konferensi dengan menggunakan telepon Anda.
Ketersediaan fitur ini bergantung pada operator
jaringan dan/atau kepelangganan Anda.

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 LPilihan untuk mengakses pilihan berikut
ini:
� Tukar untuk bergantian di antara 2 panggilan.
� Konferensi adalah untuk membawa pemanggil

baru ke dalam panggilan konferensi.

Apabila transfer s
dari keduanya.

� Putus Satu untuk 
pihak dari panggila

� Putus Semua untuk
panggilan.

� Kontak untuk men
� Pesan untuk meng
� Mute (redam) untu
� DTMF (sistem pen

Menjawab pang
Apabila Anda mene
sudah ada panggila
mengeluarkan buny
informasi tentang pa
dapat:

Tekan ( U
(p
d

Tekan R 
atau )

U
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Memanggil

Untuk menerima panggilan kedua, Anda harus
menonaktifkan dulu Pengalihan Panggilan
(lihat 53) dan mengaktifkan Panggilan Tunggu
(lihat 53).

Melakukan panggilan darurat
Tanpa kartu SIM dalam telepon, Anda dapat
menekan R SOS untuk melakukan panggilan
darurat.
Dengan kartu SIM dalam telepon, Anda dapat
memasukkan nomor darurat pada mode siaga,
kemudian tekan (.

Di Eropa, nomor darurat yang standar adalah
112, di Inggris, 999.

Tekan 
LPilihan

Anda dapat memilih Jawab,
Tunda, Putus untuk menunda
atau memutuskan panggilan yang
sekarang aktif dan menjawab
panggilan masuk.



Pusat Pesan

ntuk mengirim pesan, melalui
au sekunder, ke kontak, atau
g dikehendaki (lihat "Kontak"
).

u SIM primer saja)
pat mengirim dan menerima
dia Messaging Service). Melalui
mengirim pesan yang berisi
ks.
 MMS, pihak penerima juga

on yang berkemampuan MMS
pesan Anda. Ikuti langkah-

n di bawah untuk menulis dan

Sisipkan Pilih ini untuk menyisipkan nama
nomor telepon kontak, atau
masi situs web yang disimpan
i bookmark (lihat "Mengakses
web" pada halaman 34). 
ini untuk menyisipkan pesan
tur. 
ilih metode masukan yang
endaki.
18

4. Pusat Pesan

Menulis pesan

SMS
Melalui SMS Anda dapat mengirim pesan teks
kepada pihak lain dengan menggunakan Short
Messaging Service (SMS) Anda dapat menggunakan
menu SMS 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 Pesan > Menulis Pesan > Pesan Teks,

kemudian tulis pesan Anda. 
2. Tekan LPilihan untuk mengakses pilihan

berikut ini:

3. Tekan ,Kirim u
kartu primer, at
grup kontak yan
pada halaman 26

MMS 
(tersedia pada kart
Ponsel Anda juga da
pesan MMS (Multime
MMS, Anda dapat 
gambar, suara dan te
Bila mengirim pesan
harus memiliki telep
agar dapat melihat 
langkah yang diuraika
mengirim MMS.

Simpan ke 
Konsep

Menyimpan pesan SMS ke Konsep.

Masukkan 
Objek

Pilih ini untuk menyisipkan ikon,
animasi, atau file suara

Kontak, 
Sisipkan 
Bookmark

dan 
infor
sebga
situs 

Gunakan 
Template

Pilih 
pra-a

Metode
Masukan

Mem
dikeh
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lesai untuk mengakses pilihan

Menyesuaikan urutan slide sesuai
kehendak.

Menambahkan informasi situs web
yang Anda simpan sebagai
bookmark (lihat "Browser" pada
halaman 34)
Menampilkan pratinjau MMS yang
sekarang.
Mengatur waktu putar slide MMS.
Nilai standarnya adalah 5 detik.

Mengirim pesan MMS saja.

Menyimpan dan Mengirim pesan
MMS.

Menyimpan MMS ke Konsep.

Menyimpan MMS sebagai pesan
pra-atur.
Pusat Pesan

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

2. Dalam Edit konten, tekan LPilihan:

3. Pilih ,Se
berikutnya:

Ke Masukkan nomor atau e-mail
pihak penerima.

Cc Masukkan nomor atau e-mail
pihak penerima lainnya yang ingin
Anda kirimi salinan pesan itu.

Bcc Masukkan nomor atau e-mail pihak
penerima yang ingin Anda kirimi
salinan pesan, tetapi pihak
penerima pesan dalam daftar Bcc
tidak akan terlihat oleh pihak
penerima yang lainnya.

Subjek Memasukkan subjek MMS.

Selesai Pilih ini untuk menuntaskan
pengeditan.

Tambah 
Gambar, 
Tambah Audio, 
Tambah Video

Menyisipkan file gambar, audio,
atau video ke MMS.

Tambah 
Lampiran

Menyisipkan file (txt, jar, dsb) ke
pesan Anda.

Tambah Slide
Sebelum, 
Tambah Slide 
Sesudah 

Tambah Teks 
Bookmark

Pratinjau

Waktu Slide

Hanya Kirim

Simpan dan 
Kirim

Simpan ke 
Konsep

Simpan 
sebagai 
template



Pusat Pesan

2. Tekan - untuk masuk ke daftar pesan.
untuk memilih pesan. 

ntuk mengakses pilihan berikut

, atau folder yang berbeda,
ia dapat beragam. 

alas kepada pengirim.

alas ke pengirim dengan
unakan kartu SIM yang lainnya. 

alas kepada pengirim MMS
i SMS.

alas kepada si pengirim dan
 penerima pada daftar Cc dan

uat panggilan kepada pengirim.

nggil pengirim dengan
unakan kartu SIM yang lainnya. 

uskan pengiriman pesan yang
.
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Menggunakan template untuk pesan
Anda dapat menggunakan pesan siap pakai sebagai
pesan baru. 10 pesan SMS dan 5 pesan MMS sudah
dipra-atur dalam folder Template. Anda juga dapat
menyimpan pesan MMS sebagai template. 
1. Pilih Template > Pesan Teks, atau Pesan

Multimedia.
2. Pilih pintasan yang Anda kehendaki.
3. Tekan ,Pilih untuk konfirmasi.

Pesan siap pakai muncul pada layar edit.

Mengatur pesan
Pesan Anda disortirpada memori telepon dan kartu
SIM dalam folder berikut ini:
Kotak Masuk: pesan yang diterima
Dikirim: pesan terkirim
Kotak Keluar: pesan yang tidak berhasil dikirim
Konsep: pesan disimpan sebagai konsep

Menemukan pesan
1. Masuk ke folder, lalu tekan < atau > untuk

memilih lokasi pesan, telepon atau kartu SIM. 

3. Tekan + atau - 

Mengelola pesan
Tekan LPilihan u
ini:

Untuk SMS, MMS
pilihan yang tersed

 

Pilihan Kirim Mengatur Masa Berlaku, Laporan
Pengiriman, Laporan Baca, dan
Prioritas.

Keluar Keluar

Balas Memb

Balas (SIM 
Sekunder)

Memb
mengg

Balas 
dengan SMS

Memb
melalu

Balas Semua Memb
semua
Bcc.

Sambung Memb

Sambung 
(SIM 
Sekunder)

Mema
mengg

Teruskan ke Mener
dipilih
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n pengaturan pesan
aturan pesan tergantung pada
mana Anda berlangganan dari
an. Tanyakan kepada operator
ai pengaturan account, pengaturan
rver, atau pengaturan lainnya yang

n Pesan > Pesan Teks > Pengaturan

ama Profil: Mengedit nama profil
ang sekarang.
lamat SC: Memilih pusat SMS
tandar Anda. Jika tidak tersedia pada
artu SIM Anda, Anda harus
emasukkan nomor pusat SMS
nda.
asa Berlaku: Memilih berapa lama

esan Anda akan disimpan di pusat
MS. Ini berguna apabila penerima
idak terhubung ke jaringan (dan
arena itu tidak dapat segera
enerima pesan Anda).

itur ini bergantung pada
epelangganan.
Pusat Pesan

Menentuka
Beberapa peng
layanan yang 
operator jaring
jaringan mengen
umum, profil se
relevan. 

Dalam Pengatura
SMS,

Kirim Mengirim pesan yang dipilih.

Edit Mengedit dan mengirim pesan yang
dipilih.

Simpan 
sebagai 
template

Menyimpan pesan MMS yang dipilih
sebagai pesan pra-atur.

Gunakan 
Rincian, 
Gunakan 
Nomor, 
Gunakan 
Alamat E-
mail, 
Gunakan 
URL

Mengeluarkan nomor atau alamat 
E-mail si pengirim, atau yang terdapat
dalam pesan, untuk menulis pesan,
melakukan panggilan, atau
menyimpan ke buku telepon.
Mengeluarkan URL dalam pesan
untuk menghubung ke situs web,
menambahnya sebagai bookmark

Hapus Menghapus pesan yang dipilih.

Hapus 
Semua

Menghapus semua pesan di dalam
folder.

Lanjutan Menyalin, atau memindahkan semua,
atau pesan yang dipilih antara kartu
SIM primer dan telepon.

Properti Menunjukkan informasi file dari
pesan yang sekarang dibaca.

Pengaturan 
Profil

N
y
A
s
k
m
A
M
p
S
t
k
m

F
k



Pusat Pesan

san > Pesan Teks,

tempat penyimpanan pesan,
 SIM atau telepon. Sebelum
ori penuh, semua pesan Anda
 disimpan di lokasi yang dipilih.
k memeriksa status memori,
Status Memori.

gan pilihan ini Anda dapat
gatur mode transmisi pilihan.
 dapat memilih GPRS Pilihan,
 Pilihan atau Hanya GSM. Untuk
an lebih lanjut, silakan
ghubungi operator jaringan
.

n ini dapat menampilkan
s memori pesan yang disimpan
lam kartu SIM dan telepon.

n , untuk memilih Hidup atau
.
p: Pesan dikirim dan disimpan
lder Dikirim. 

: Pesan hanya dikirim. 
22

Dalam Pengaturan Pe

Jenis Pesan: Memilih format pesan
yang Anda kirim. Pilihan ini
bergantung pada jaringan.

Pengaturan 
Umum

Laporan Pengiriman: Apabila diatur
ke Hidup, pilihan ini akan
memberitahu Anda melalui SMS,
apakah SMS Anda sudah diterima
atau belum. 

Fitur ini bergantung pada
kepelangganan.

Jalur Balasan: Bila Hidup, 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 
(untuk kartu 
SIM primer 
saja)

Pilih 
kartu
mem
akan
Untu
pilih 

Bearer Pilihan
(untuk kartu 
SIM primer 
saja)

Den
men
Anda
GSM
rinci
men
Anda

Status 
Memori

Piliha
statu
di da

SMS simpan 
oto. 

Teka
Mati
Hidu
ke fo
Mati
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a kartu SIM primer saja)

masuk dalam kontrak ponsel,
rlangganan layanan e-mail agar
m dan menerima e-mail. Dalam
 parameter disampaikan kepada
rator Anda.

ini Anda dapat mengirim email ke
rapa penerima sekaligus, termasuk
ti gambar JPEG. Setelah diterima,
pat diteruskan pengirimannya dan
dilihat dengan perangkat lunak yang

count E-mail
ini Anda dapat Aktifkan, atau Edit
il e-mail yang tersedia. Anda juga
t account Email baru. Tanyakan
or jaringan mengenai informasi
Pusat Pesan

Dalam Pengaturan Pesan > Pesan Multimedia, E-mail
(tersedia pad

Jika tidak ter
Anda harus be
dapat mengiri
hal ini, semua
Anda oleh ope

Dengan menu 
satu atau bebe
lampiran seper
pesan Anda da
lampiran dapat 
sesuai.

Mengatur ac
Dengan menu 
salah satu prof
dapat membua
kepada operat
account. 

Tulis pesan Mengatur Mode Kreasi, Ubah ukuran
gambar, Tanda Tangan Otomatis dan
Teks Tanda Tangan.

Kirim Mengatur pilihan 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 Mengatur konfigurasi jaringan. Silakan
menghubungi penyedia jaringan Anda
untuk informasi selengkapnya.

Status 
memori

Melihat status memori MMS Anda.



Pusat Pesan

Menulis E-mail Mengatur E-mail
 disortir dalam folder berikut:
ail yang diterima
mail yang tidak berhasil dikirim
kirim
mpan sebagai konsep
u pilih pesan yang dikehendaki.
ntuk mengakses pilihan berikut

balas kepada pengirim. 

balas kepada si pengirim tanpa
yat konten email terdahulu.

balas kepada semua pengirim. 

k membalas kepada semua
irim tanpa riwayat konten
il terdahulu.

k meneruskan pengiriman
il yang di-download kepada
g lain. 

gambil surat yang lengkap. 

ampilkan pesan yang belum
ca.
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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.
Anda selanjutnya dapat memilih Kirim, Kirim dan
simpan, 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 dalam proses, maka isi
email Anda akan dihapus tanpa disimpan.

Mengirim dan menerima E-mail
Dengan menu ini Anda dapat mengirim e-mail dari
telepon ke itnernet, dan menerima e-mail dari
internet di kotak surat yang sudah diatur pada
telepon Anda.

Anda hanya dapat melampirkan satu file
(JPEG, MID, JAR, TXT, MP3) atau satu suara
setiap kali. 

Di telepon ini, pesan
Kotak Masuk: E-m
Tidak terkirim: E-
Dikirim: E-mail ter
Konsep: E-mail disi
Masuk ke folder, lal
Tekan LPilihan u
ini:

Balas Mem

Balas tanpa 
konten

Mem
riwa

Balas semua Mem

Balas semua 
tanpa konten

Untu
peng
ema

Teruskan ke Untu
ema
oran

Pilihan ambil Men

Tandai belum 
dibaca

Men
diba
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n
a kartu SIM primer saja)

adalah pesan untuk umum yang
p pengguna ponsel. Pesan disiarkan
rkode. Pada umumnya, satu saluran
mkan satu jenis pesan. Silakan
operator jaringan Anda untuk
aftar nomor saluran dan informasi
g-masing.

 pengaturan untuk pesan 

ran, 

ekan , untuk mengatur
ode terima ke hidup atau
ati.

embaca pesan bila telah
enerima pesan siaran. 

enetapkan bahasa untuk
san siaran yang ingin
terima. 

enentukan saluran untuk
san siaran. 
Pusat Pesan

Pesan/Surat Suara 
Pada menu ini Anda dapat mengatur nomor server
pesan suara Anda serta mengambil pesan suara
Anda. Tanyakan kepada operator jaringan mengenai
informasi account. 
Pilih kotak surat suara. Tekan , untuk mengedit 
nomor server surat suara Anda, lalu LSambung 
untuk mengambil surat suara.

Pesan Siara
(tersedia pad

Pesan siaran 
disiarkan ke gru
pada saluran be
siaran mengiri
menghubungi 
mendapatkan d
siarannya masin

Menentukan
siaran
Dalam Pesan Sia

Tandai 
dihapus

Menampilkan pesan yang akan
dihapus.

Hapus Untuk menandai Email yang akan
dihapus (pilih lagi pilihan ini untuk
membuang tandanya). Apabila
Anda keluar dari menu email,
Anda akan diminta untuk
mengkonfirmasi penghapusan item
yang dipilih dari server email.

Mode
Terima 

T
m
m

Baca Pesan M
m

Bahasa M
pe
di

Pengaturan
Saluran

M
pe



Kontak

Tekan RKembali untuk keluar dari mode
erlu. Tekan ,Selesai untuk
a. 
asukkan nomor telepon. 

 > Lihat kontak. Tekan < atau >
elepon. Tekan - untuk masuk
 pada Buku Telepon Cerdas.
hkan rincian ke kontak,
g dikehendaki. Tekan ,Lihat.
n > Tambah rincian. Pilih item
i, lalu tekan ,.
a dering, atau gambar kontak,

elah selesai mengedit.

kartu SIM dapat digantikan
ng Anda pilih untuk kontak,
masuk dari kontak tersebut.

ontak ke buku telepon 

 > Tambah Kontak Baru > Ke
SIM sekunder.
 informasi, lihat Langkah 2 di
ah kontak ke Buku Telepon
26

5. Kontak

Kontak disimpan di salah satu dari tiga 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 Cerdas (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 berbagai
fitur, seperti gambar kontak dan nada dering. 
1. Masuk ke Kontak > Tambah Kontak Baru > Ke

Telepon. 
Nama: Tekan ,Ubah untuk kembali ke layar
edit. Untuk memilih metode masukan, tekan
# berulang kali; tekan agak lama *untuk
mengatur masukan T9 ke hidup atau mati.

masukan, jika p
menyimpan nam
Nomor Ponsel: M
Simpan entri.

2. Masuk ke Kontak
untuk memilih T
ke daftar kontak

3. Untuk menamba
Pilih kontak yan
Tekan LPiliha
yang dikehendak
Bila memilih nad
tekan < atau >.

4. Simpan entri set

Nada dering untuk 
oleh nada dering ya
jika ada panggilan 

Menambahkan k
SIM
1. Masuk ke Kontak

SIM primer atau 
2. Untuk mengedit

bawah "Menamb
Cerdas"
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RKembali untuk memilih buku
ti Langkah 2 dan 3. 

ontak
enyalin, atau memindahkan entri
 tiga buku telepon. Anda juga dapat
n kontak sebagai Keluarga, Teman,
ya sesuka Anda. Untuk grup yang
dapat menggunakan nada dering
 dan gambar kontak untuk
mengirim pesan ke grup. 

u memindahkan kontak 

ontak > Lihat kontak.
Lihat kontak, pilih kontak yang

 (lihat "Mencari kontak").
ilihan untuk memilih Salin > Salin ke
 Salin ke SIM primer atau (secondary
indahkan > Pindahkan ke telepon atau
 SIM primer atau (SIM sekunder).

u memindahkan semua 

ontak > Lanjutan.
au - dan , untuk memilih Salin
 Pindahkan semua. Pilih pintasan
ehendaki. 
Kontak

Mengedit kontak
1. Masuk ke Kontak > Lihat kontak. 
2. Pilih kontak yang dikehendaki (lihat "Mencari

kontak"). Tekan ,Lihat.
3. Tekan ,Ubah untuk mengedit nama dan

nomor telepon.

Mencari kontak
1. Masuk ke Kontak > Cari Entri.
2. Masukkan nama kontak yang lengkap atau

sebagian.
Tekan # berulang kali untuk memilih
metode masukan.

3. Tekan ,Cari untuk memulai pencarian kontak
di semua buku telepon. 
Jika perlu, tekan RKembali untuk terlebih
dahulu keluar dari mode masukan.

Anda juga dapat
1. Masuk ke Kontak > Lihat kontak. 
2. Tekan < atau > untuk memilih buku telepon,

dan - untuk masuk ke kotak cari teks.
3. Masukkan nama kontak (hingga 5 karakter).

Tekan # berulang kali untuk memilih
metode masukan. 

4. Untuk mencari kontak yang lain, tekan
RKembali untuk kembali ke daftar kontak.

Tekan lagi 
telepon. Iku

Mengelola k
Anda dapat m
kontak di antara
mengelompokka
bisnis, dan lainn
berbeda, Anda 
yang berlainan
identifikasi, dan 

Menyalin, ata
tertentu
1. Masuk ke K
2. Pada layar 

dikehendaki
3. Tekan LP

telepon atau
SIM2), atau P
Pindahkan ke

Menyalin, ata
kontak
1. Masuk ke K
2. Tekan + at

semua atau
yang Anda k



Kontak

Menghapus kontak Nomor khusus
nda dapat menyimpan daftar

una, seperti nomor pribadi,
 nomor darurat.

u nama Anda
a, Anda dapat dengan mudah
asi kontak kepada orang lain

nama 
ak > Lanjutan > vCard Saya >

ripsi

 Pilihan > Ubah untuk
edit nomor telepon milik
.

an ini disediakan oleh operator
an Anda. Untuk informasi lebih
 mengenai fungsi ini, silakan
hubungi operator jaringan
.

 ,Ubah untuk mengedit
r telepon milik Anda.
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1. Masuk ke Kontak > Lanjutan > Hapus. 
2. Tentukan pilihan yang dikehendaki untuk

menghapus nomor telepon atau kontak (sandi
standar: 0000). 

Mengelompokkan kontak pada Buku 
Telepon Cerdas
1. Masuk ke Kontak > Grup Pemanggil.
2. Pilih grup. Anda dapat mengubah nama grup,

memilih nada dering dan gambar kontak, dan
menambahkan kontak ke Daftar Anggota. 

3. Tekan ,Selesai untuk menyimpan entri.

Nada dering untuk suara grup, jika ada
panggilan masuk dari anggota grup tersebut.
Nada dering untuk grup dapat digantikan oleh
nada dering yang Anda pilih untuk anggota
dalam grup, jika ada panggilan masuk dari
anggota tersebut.

Dengan menu ini A
nomor yang berg
nomor layanan, dan

Membuat kart
Dengan kartu nam
mengirimkan inform
bila perlu. 

Membuat kartu 
1. Masuk ke Kont

Edit Kartu Saya.

Opsi Desk

Nomor
Pemilik

Tekan
meng
Anda

Nomor
Sambung
Layanan

Layan
jaring
lanjut
meng
Anda

Nomor SOS Tekan
nomo
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Kontak

2. Pilih item yang dikehendaki. Tekan , untuk
mengedit.

3. Untuk mengedit informasi, lihat Langkah 2 di
bawah "Menambah kontak ke Buku Telepon
Cerdas".

Mengirim kartu nama Anda
1. Masuk ke Kontak > Lanjutan > vCard Saya >

Kirim Kartu Saya.
2. Tentukan pilihan pengiriman Anda. 

Pengiriman dan penerimaan vCard hanya
tersedia pada kartu SIM primer. 



Organisator

 ada, Anda dapat melakukan
i dalam Organisator > Daftar
n:

Ulang Tekan < atau > sekali atau beberapa
ntuk mengulang alarm pada
 yang ditentukan, sekali,
 hari, mingguan, atau bulanan. 
 mengulang alarm pada hari-
ertentu, tekan < atau > untuk
lih Hari, - dan < atau > untuk
lih hari kerja, atau akhir pekan,
kan L untuk menghidupkan,
mematikan alarm pada hari
tu. 

edit tugas yang ada.
hapus tugas yang dipilih.
 tugas yang waktunya sudah

u.

hapus semua tugas.

irim tugas sebagai pesan.
iriman dan penerimaan
ndar hanya tersedia pada
SIM primer)
30

6. Organisator 

Menggunakan agenda bisnis
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 Organisator > Daftar Kerja, tekan

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

2. Bila mengatur tugas, tentukan tanggal dan
waktunya.

3. Untuk mengingatkan diri Anda, lakukan yang
berikut:

4. Dari tugas yang
yang berikut in
Kerja > LPiliha

Catatan Menambah catatan mengenai tugas. 
Alarm Tekan < atau > sekali, atau beberapa

kali untuk menghidupkan alarm,
membiarkannya berbunyi selama
5,15 detik, atau 30 menit sebelum
waktu yang ditentukan, atau untuk
mematikan alarm. 

kali u
waktu
setiap
Untuk
hari t
memi
memi
lalu te
atau 
terten

Ubah Meng
Hapus Meng
Hapus 
semua tugas 
kedaluwarsa

Hapus
berlal

Hapus 
semua

Meng

Kirim 
vCalendar 

Meng
(Peng
vCale
kartu 



31

a stasiun radio pra-atur sedang
ada waktu alarm yang sudah
a Anda menggunakan radio FM
alarm. 

Mengulang alarm satu kali, setiap
hari, atau pada satu atau beberapa
hari kerja, atau akhir pekan.

Memilih nada alarm: Nada atau
Radio FM.
Untuk menggunakan nada sebagai
bunyi alarm, tekan -, kemudian
LPilihan untuk memilih nada
dering;
Untuk menggunakan radio FM
sebagai bunyi alarm, tekan -,
kemudian LPilihan untuk
memilih stasiun pra-atur dalam
Daftar Saluran, atau masukkan
frekuensi stasiun radio dalam
Masukan Manual.

Memilih interval alarm: Standar (5
menit), atau 1 - 10 menit.
Organisator

Memeriksa kalender
Setelah membuat daftar kerja, Anda dapat
memeriksa kalender dalam tampilan hari, mingguan,
atau bulanan. Dalam Organisator > Kalender, tekan
LPilihan or ,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 mengatur hingga lima alarm. 
Untuk mengatur alarm, 
1. Periksa apakah jam Anda sudah diatur dengan

benar (lihat "Mengatur jam" pada halaman 9).
2. Masuk ke Organisator > Alarm.

Layar daftar alarm muncul.
3. Pilih alarm, lalu tekan ,Ubah untuk masuk ke

layar pengaturan alarm.
Pastikan bahw
mengudara p
ditetapkan jik
sebagai bunyi 

Hidup atau
Mati

Tekan < atau > untuk
menghidupkan, atau mematikan
alarm.

00:00 Mengatur waktu alarm.

Ulang

Pilihan Audio

Snooze



Organisator

Untuk menggunakan alarm, Tekan < ataur > berulang kali untuk memilih
n kota. Tekan LPilihan, lalu
engatur Waktu musim panas ke

am lokal berubah. 

atch. Anda dapat memilih:

untuk memulai hitungan waktu.
h atau Lap untuk menentukan
au putaran.
waktu, atau putaran muncul di

untuk menghentikan hitungan

bali untuk menyimpan, atau
tatan waktu.
an untuk melanjutkan hitungan

r Ulang untuk membatalkan
. 

entukan rentang selisih waktu
ra manual, dan sebagaimana
 dikehendaki. 

ktu per satu putaran.
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Pada waktu alarm yang sudah ditetapkan, alarm
akan berbunyi, atau memutar radio FM. 
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 setelan
interval Snooze yang sudah ditetapkan. Anda dapat
memilih Snooze tiga kali. 

Jam alarm akan berdering meskipun ponsel
dimatikan, atau dalam mode Diam atau Rapat
(lihat "Profil Pengguna" pada halaman 50).

Mengubah tampilan jam
Sewaktu bepergian dari satu zona waktu ke zona
waktu yang lain, Anda mungkin harus mengubah
pengaturan jam lokal.
1. Untuk tetap menampilkan jam negara asal

Anda, alihkan jam ke jam waktu asing jika
perlu:
Masuk ke Pengaturan > Umum > Waktu dan
Tanggal > Jam internasional > Tukar lokal/asing.
Tekan ,Ubah.

2. Masuk ke Organisator > Jam Dunia untuk
memilih pengaturan lokal:

zona waktu da
tekan , untuk m
hidup, atau mati. 
Pada layar siaga, j

Stopwatch
1. Masuk ke Stopw

2. Tekan ,Mulai 
3. Tekan RPisa

selisih waktu, at
Rentang selisih 
layar.

4. Tekan ,Stop 
waktu. 

5. Tekan RKem
membatalkan ca
Tekan ,Lanjutk
waktu.
Tekan LAtu
hitungan waktu

Selisih Waktu Men
seca
yang

Waktu Putaran Wa
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Lainnya
Kalkulator: 
Masukkan angka dengan menggunakan tombol
numerik. Tekan +, -, <, > dan ,Ok untuk memilih
�+�, �-�, �/�, �x�and "=" untuk penghitungan Anda.
Tekan tombol * untuk memasukkan titik
desimal. 
Pengkonversi unit: 
Mengkonversi antara unit internasional dan Inggris.
Konverter mata uang: 
Mengkonversi antara mata uang yang berbeda-beda,
berdasarkan kurs (nilai tukar).

Hasil hitungan kalkulator hanya sebagai
indikasi. Keakuratan hitungan adalah 10
desimal. Hasilnya kemudian dipenggal setelah
angka desimal ke-10 untuk hitungan
selanjutnya.

STK 
(tersedia pada kartu SIM primer saja)

Ketersediaan fitur dalam menu ini tergantung pada
dukungan kartu SIM Anda terhadap STK. Jika kartu
SIM Anda mendukung fungsi STK, maka menu STK
akan ditampilkan di layar.
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7. Browser

Anda dapat menggunakan fungsi ini untuk browse
Internet. Tanyakan kepada operator jaringan
mengenai berlangganan layanan, informasi account
data, dan pengaturan WAP. 
Jika berlangganan layanan untuk salah satu kartu
SIM, gunakan kartu SIM itu sebagai kartu primer. 

Mengelola browser
Dalam Browser > WAP > Pengaturan,
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.

Mengakses situs web
Anda dapat mengakses situs web dengan cara yang
berbeda-beda:
WAP > Home: Menyimpan halaman web sebagai
homepage Anda.

WAP > Masukkan Alamat: Masukkan alamat situs
web.
WAP > Bookmark: Menyimpan situs web sebagai
bookmark. Dengan cara ini, Anda menyimpan dan
mengakses situs web favorit dengan cepat, lalu
meneruskan pengirimannya dalam pesan Anda (lihat
"Menulis pesan" pada halaman 18).
WAP > Halaman Terbaru: Mengakses situs web yang
Anda kunjungi sebelumnya.
WAP > Halaman Offline: Mengakses halaman web
yang Anda simpan. 

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. 

Mengatur pesan push
Untuk mengatur pesan push, masuk ke Browser >
WAP > Pengaturan > Pengaturan Pesan Layanan.

Memeriksa pesan push
Untuk memeriksa pesan push, masuk ke Browser >
WAP > Kotak Masuk Layanan.
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lih pengaturan foto, dan lokasi
yang dikehendaki, tekan LPilihan;
li ke pengaturan standar, pilih
ndar.
lihan Anda ditunjukkan sebagai ikon

gambil foto untuk gambar kontak,
r, tekan LPilihan > Pengaturan
uran Gambar, lalu pilih Wallpaper

40. Jika memilih resolusi lain, foto
an ditampilkan dalam layar penuh. 

il gambar, Anda dapat browse dan
ang sudah diambil. 
edia > Penampil Gambar. Foto yang

ambil akan ditampilkan. Tekan
k menentukan pilihan browsing dan
a.
at foto, tekan tombol volume
memperbesar, atau memperkecil

gambar yang lebih besar daripada
 , untuk memutar foto. 
Multimedia

8. Multimedia

Ponsel Anda dilengkapi kamera digital sehingga
Anda dapat mengambil gambar (hingga 3,0 Mega
piksel) dan merekam klip video pendek. 

Mengambil foto
Pada layar siaga, tekan agak lama tombol kamera. 
atau, masuk ke Multimedia > Kamera, 
� Tekan tombol kamera perlahan-lahan untuk

memfokus. Muncul kotak biru. Tekan dan tahan
tombol kamera sampai fokus otomatis selesai
dan gambar diambil.

� Setelah foto diambil, nama file dibuat untuk foto
pada bagian atas fotonya. Untuk melanjutkan
pemotretan, tekan LLanjutkan; untuk
menghapus foto, tekan RHapus; untuk
mengirim foto via MMS, tekan ,; untuk keluar
Kamera, tekan ).

� Sewaktu pemotretan, tekan < atau > untuk
mengurangi, atau menambah kecerahan, tekan +

atau - untuk memperkecil, atau memperbesar
dalam (untuk ukuran gambar wallpaper, atau 320
x 240)

� Untuk memi
penyimpanan 
untuk kemba
Kembali ke sta
Pengaturan pi
pada layar. 

� Sebelum men
atau wallpape
Gambar > Uk
atau 320 x 2
Anda tidak ak

Lihat foto
Dengan penamp
mengedit foto y
Masuk ke Multim
sudah Anda 
LPilihan untu
pengeditan And
Sewaktu melih
samping untuk 
(untuk ukuran 
320 x 240), dan



Multimedia

Untuk menetapkan foto sebagai gambar memilih klip yang dikehendaki, lalu tekan ,

i.

t foto yang terdiri dari 2, 4,

a > Photo editor > Tile Gambar,
yang dikehendaki.
untuk memilih foto dari File
epon atau Kartu memori >

foto, pilih Klip gambar.
mengklip sebagian " dalam
i "Menambahkan ke, atau

to").
an 3 untuk memilih foto yang

, lalu pilih Simpan Sebagai:
yimpanan yang dikehendaki,
 , untuk memilih folder,
a dan menyimpan foto.

eo
rekam Video, 
ulai, atau menjeda perekaman

enghentikan perekaman.
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kontak, 
Pilih foto, lalu tekan LPilihan > Teruskan > Ke
Kontak (lihat "Menambah kontak ke Buku Telepon
Cerdas" pada halaman 26).
Sebelum mengambil foto untuk kontak, tetapkan
Ukuran gambar ke Wallpaper, jika memungkinkan:
Masuk ke Multimedia > Kamera, tekan LPilihan >
Pengaturan Gambar > Ukuran Gambar, lalu pilih
Wallpaper

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

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

Artist, lalu pilih foto yang dikehendaki dari File
manager > Telepon atau Kartu memori >
Gambar.

2. Untuk menambahkan efek, konten, atau
mengubah,
pilih Ubah Ukuran Otomatis, tekan LPilihan,
lalu pilih penambahan, atau perubahan yang
dikehendaki;
Untuk mengkip bagian, 
pilih Klip LCD Utama, tekan +, -, <, > untuk

untuk konfirmas

Menyatukan foto
Anda dapat membua
atau 9 foto. 
1. Dalam Multimedi

tentukan pilihan 
2. Tekan LPilih 

Manager > Tel
Gambar.

3. Untuk mengklip 
(Lihat "Untuk 
Langkah 2 dar
mengklip dari fo

4. Ikuti Langkah 2 d
dikehendaki.

5. Tekan LPilihan
Pilih lokasi pen
kemudian tekan
menentukan nam

Perekaman vid
Pada Multimedia > Pe
� Tekan , untuk m

video. 
� Tekan R untuk m
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� Tekan tombol volume samping untuk
memperbesar, atau memperkecil (untuk ukuran
gambar 176 x 144)

� Untuk memilih pengaturan perekam video,
pengaturan file video, dan lokasi penyimpanan
yang dikehendaki, tekan L; untuk kembali ke
pengaturan standar, pilih Kembali ke Standar.

� Tekan < atau > untuk mengurangi, atau menambah
kecerahan.

Memutar klip video
Rekaman video Anda disimpan ke File Manager >
Telepon atau Kartu memori > Video. 
1. Masuk ke Multimedia > Pemutar video.
2. Pilih file video yang dikehendaki. Tekan ,Putar

untuk mulai, atau menjeda pemutaran. 
Pada layar penuh, tekan R untuk
menampilkan menu fungsional. 
Tekan agak lama < atau > untuk mencari ke
belakang, atau maju.
Tekan tombol volume samping + atau � untuk
menyesuaikan volume.
Tekan R untuk menghentikan pemutaran. 

Untuk memilih pengaturan video
Pada layar pemutaran video, tekan L, dan pilih
Pengaturan video.



Hiburan & Game

Menjalankan game dan aplikasi Java
h dilengkapi dengan beberapa
i Java. Pilih program yang
 tekan Luncur untuk

n beberapa aplikasi Java
ak ketiga yang tidak terpercaya)
 mungkin harus menyesuaikan

 Game > Java, pilih aplikasi yang
n. 
n > Pengaturan, lalu tentukan
uai keperluan:

ke akses jaringan 

untuk meluncurkan MIDlet
ra otomatis

untuk mengirim dan menerima
n

untuk pemotretan, atau
ekam suara/video.

untuk membaca data Anda,
rti kontak dan entri kalender
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9. Hiburan & Game

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 permainan melalui kabel data USB,
pastikan file aplikasi berada di bawah folder file yang
sama, seperti file .jar dan .jad.

Telepon Anda suda
game dan aplikas
dikehendaki, lalu
menjalankannya. 

Untuk menjalanka
(perangkat lunak pih
pada telepon, Anda
pengaturan Java. 
1. Pada Hiburan &

akan diluncurka
2. Tekan LPiliha

pilihan Anda ses
Akses Jaringan Izin 

Pemanggilan 
Otom.

Izin 
seca

Olah-Pesan Izin 
pesa

Multimedia Izin 
mer

Baca data 
pengguna

Izin 
sepe
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 tekan ,. Untuk rincian tentang
silakan merujuk ke petunjuk di layar.

ame
i Anda dapat mengaktifkan atau
audio dan efek getaran game.
r, Efek Suara atau Getaran Game,
 </> untuk memilih Hidup atau Mati ,
tuk konfirmasi.
Hiburan & Game

Pengaturan Java
Setelah Java diinstal, Anda dapat melanjutkan untuk
mengatur yang berikut ini:

Game
Pilih game, lalu
game tertentu, 

Pengaturan G
Pada menu in
menonaktifkan 
Pilih Musik Lata
kemudian tekan
lalu tekan , un

Tulis data 
pengguna

Izin untuk menulis data Anda.

Konektivitas 
lokal

Izin ke konektivitas lokal, seperti
konektivitas Bluetooth.

Audio Java Anda dapat mengatur tingkat
volume.

Getaran Java Anda dapat mengatur efek getaran
ke Hidup atau Mati. 

Jaringan Java Anda dapat memilih jaringan Java. 

Ukuran Heap Menampilkan ukuran maksimum
yang diperbolehkan untuk memori
Java.



Musik

Mentransfer file musik dari PC ke telepon 
ata USB yang disesiakan untuk
 telepon dengan PC. Pilih
ssal pada telepon. 
usik dari PC ke folder Audio
tau kartu memori Anda (lihat
rtu micro-SD (kartu memori)"
).

lepon Anda (perangkat
assal USB) dari PC dengan cara

asuk ke Musik > Pemutar musik
efresh semua daftar.
 ditransfer ke telepon Anda.

am dua folder.

ik
ikehendaki dalam folder. 
emutaran dari lagu. Pada layar
ormasi file dan pengaturan
 dipilih akan ditampilkan.

ua lagu pada telepon Anda.

 disortir menurut artis.
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10. Musik

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

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 kiri, pilih Semua Musik.
Pada panel kanan, semua file musik yang Anda
tambahkan akan ditampilkan. 

4. Klik Judul, Artis, Album untuk mengeditnya
sesuai kehendak.

Pengoperasian dapat beragam menurut
perangkat lunak pengelolaan musik, atau versi
Windows Media Player. Bacalah file bantuan
perangkat lunak.

1. Gunakan kabel d
menghubungkan
Penyimpanan ma

2. Menyalin file m
pada telepon, a
"Menyisipkan ka
pada halaman 10

3. Lepaskan te
penyimpanan m
yang aman. 

4. Pada telepon, m
> Pengaturan > R
Semua file musik

Memutar musik 
File musik diatur dal

Memutar file mus
1. Pilih lagu yang d

Anda memulai p
pemutaran, inf
pemutaran yang

Trek Sem

Artis Lagu
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utkan pemutaran musik 
 dari pemutar musik, 

k > Pemutar musik > Pengaturan >
elakang, lalu pilih Tanya dulu, atau

tar putar
mbuat hingga 10 daftar putar untuk
Anda putar pada saat ini. Lagu yang
putar akan disimpan ke Pemutar

r diputar.
ng Anda kehendaki.
Pilihan > Tambah ke daftar putar
mbahkan lagu. 
putar yang Anda tambahi lagu. 
r dibuat. 

Menyesuaikan volume.

Jeda dan melanjutkan pemutaran.

Menghentikan pemutaran.

Kembali ke layar siaga.
Musik

2. Untuk memilih pengaturan pemutaran, 
Tekan LPilihan > Mode putar:

Tekan LPilihan > Equaliser untuk memilih
pengaturan suaran yang sesuai dengan lagu
Anda.

3. Untuk kembali ke layar pemutaran, tekan
RKembali. Atau, pilih Sedang memutar pada
layar Musik. 
Sewaktu pemutaran (pada layar pemutaran)

Untuk melanj
setelah keluar
masuk ke Musi
Musik di latar b
Selalu.
Membuat daf
Anda dapat me
lagu yang ingin 
terakhir Anda 
musik > Terakhi
1. Pilih lagu ya
2. Tekan L

untuk mena
3. Pilih daftar 

Daftar puta

Ulang sekali Memutar file yang sekarang 
berulang kali.

Ulang semua Memutar semua file dalam folder
berulang kali. 

Acak dan ulang Memutar ulang file musik dalam
folder secara acak.

Acak Memutar file musik dalam folder
secara acak.

< atau > Tekan berulang kali untuk memilih 
lagu.

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

+ Tekan berulang kali untuk memilih
pengaturan suara.

Tombol 
samping 
Volume

,

-

)



Musik

Membuat nada dering mengaktifkan fungsi pencarian otomatis. Ikon
. Tekan < atau > untuk memulai
ang radio secara otomatis ke
 yang tersedia. 

 > Masukan manual untuk
ensi radio yang dikehendaki;
taran radio, tekan + untuk
gsi pencarian. Ikon pencarian
. Tekan < atau > berulang kali

ketepatan gelombang radio. 

 saluran
kan pra-atur ke lokasi tertentu.
ol angka pada layar pemutaran
gsung terpantau ke stasiun. 
Radio FM, tekan LPilihan >
untuk memilih lokasi pra-atur
ga 9 yang bersangkutan ke

 hingga 9).
n > Ubah:

lama di lokasi akan digantikan. 

beri nama, atau mengubah 
a saluran.

ukkan frekuensi yang
hendaki.
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Anda dapat menambahkan lagu ke daftar nada
dering, lalu menetapkannya sebagai nada dering
yang dikehendaki. 
1. Pilih lagu, lalu tekan LPilihan > Tbh ke daftar

dering.
2. Untuk menetapkan lagu sebagai nada dering,

masuk ke Profil, lalu pilih yang Anda kehendaki
(Mode Terbang dan mode Diam tidak dapat
diubah). Tekan LPilihan > Nada dering
untuk memilih lagu yang Anda kehendaki:
Terapkan profil ("Menerapkan profil").

Radio FM

Mendengarkan stasiun radio
Untuk mendengarkan stasiun radio, selalu pasang
earphone yang disediakan ke telepon Anda.
� Setel otomatis: Pada Multimedia > Radio FM,

tekan LPilihan > Pra-atur otomatis. Pemindaian
frekuensi radio memulai secara otomatis.
Tersedia hingga sembilan stasiun radio yang
disimpan ke Daftar Saluran. Stasiun radio pra-atur
pertama akan mulai diputar. Pilih stasiun yang
dikehendaki dari Daftar Saluran. Jika perlu, tekan
RKembali untuk masuk ke layar pemutaran. 
Pada layar pemutaran radio, tekan + untuk

pencarian menyala
pencarian gelomb
stasiun berikutnya

� Setel manual: 
Tekan LPilihan
memasukkan freku
Pada layar pemu
menonaktifkan fun
otomatis meredup
untuk penyetelan 

Mengedit daftar
Anda dapat menetap
Bila menekan tomb
radio, Anda akan lan
1. Pada Music > 

Daftar Saluran 
(Lokasi 1 hing
tombol angka 1

2. Tekan LPiliha

Frekuensi yang 

Nama Saluran Mem
nam

Frekuensi Mas
dike
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emutaran radio, tekan LPilihan
an untuk memilih pengaturan
nda.

emutaran radio, atau layar siaga,
k menghentikan, atau melanjutkan
adio.
bali ke layar siaga sewaktu
ekan).
gram radio
rekam program radio sewaktu
atau pada waktu yang sudah

emutaran radio, tekan LPilihan
an untuk memilih pengaturan
termasuk format, kualitas, dan
panan. 

Kembali untuk kembali ke layar
Tekan , untuk mulai, jeda, dan

ktifkan untuk memutar radio
etelah keluar dari Musik > Radio
M. Informasi stasiun muncul di
ayar siaga.

ktifkan untuk mendengarkan
adio melalui speaker.

ilih efek suara untuk radio.
Musik

Atau 
1. Dengarkan stasiun yang Anda kehendaki (lihat

"Mendengarkan stasiun radio").
2. Pada layar pemutaran radio, tekan agak lama

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 > Ubah untuk mengedit nama
saluran: 

Mendengarkan stasiun radio
1. Masuk ke Musik > Radio FM.

Stasiun yang terakhir kali didengarkan akan
mulai diputar. 

2. Dengarkan stasiun yang Anda kehendaki (lihat
"Mendengarkan stasiun radio"). Atau, pada
layar pemutaran, tekan tombol angka untuk
memilih stasiun pra-atur. 

3. Pada layar p
> Pengatur
pemutaran A

4. Pada layar p
tekan - untu
pemutaran r

5. Untuk kem
pemutaran, t

Merekam pro
Anda dapat me
mendengarnya, 
ditetapkan. 
1. Pada layar p

> Pengatur
perekaman, 
lokasi penyim

2. Tekan R

pemutaran. 

Putar di Latar 
Belakang

A
s
F
l

Loud Speaker A
r

Efek saluran P



Musik

melanjutkan perekaman. Tekan R untuk 3. Tekan RStop untuk menghentikan

dibuat untuk file rekaman. 
jika perlu: Tekan R untuk
i; masukkan nama baru.

sai untuk menyimpan file

enambahkan rekaman 

kehendaki.
an untuk menentukan pilihan
ki.

dio
kehendaki. 
n > Teruskan untuk mengirim
S, E-mail, atau Bluetooth. 

kan file audio sebagai nada
lih LPilihan > Teruskan > Ke
at "Menambah kontak ke Buku

da halaman 26).
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menghentikan perekaman. 
Merekam program radio pada waktu yang 
ditetapkan
1. Pada layar pemutaran radio, tekan LPilihan >

Jadwal Rekam FM.
2. Tentukan pilihan perekaman, lalu hidupkan

Jadwal Rekam FM.
Pada waktu yang ditetapkan, radio berbunyi
melalui speaker, dan perekaman memulai
secara otomatis.
Sewaktu perekaman, semua fungsi lain pada
telepon menjadi tidak tersedia. 

Untuk merekam pada waktu yang ditetapkan,
pastikan telepon dihidupkan dan dalam mode
siaga. 

Perekam suara
Anda dapat membuat rekaman sendiri dan berbagi
dengan teman melalui MMS, E-mail, atau Bluetooth.
Anda juga dapat menggunakan rekaman sebagai
nada dering untuk kontak. 

Membuat rekaman
1. Masuk ke Musik > Perekam Suara.
2. Tekan ,Rekam untuk mulai/jeda perekaman.

perekaman.
Nama file akan 
Edit nama file 
menghapus entr

4. Tekan ,Sele
rekaman. 

Mengedit, atau m
ke file
1. Pilih file yang di
2. Tekan LPilih

yang dikehenda

Mengirim file au
1. Pilih file yang di
2. Tekan LPiliha

file audio via MM

Untuk mengguna
dering kontak, pi
daftar nada dering (lih
Telepon Cerdas" pa
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tekan LPilihan untuk memilih
tampilan:
mpilkan file dalam urutan nama,
, atau ukuran.

ile

-folder 
buat sub-folder di bawah folder

udio, Pictures, dan Videos), atau sub-

atau sub-folder yang Anda inginkan
uat folder.

ilihan > Buat Folder.
 Edit, masukkan nama file. Jika
 # berulang kali untuk memilih
sukan, dan tekan agak lama *

atur masukan T9 ke hidup atau

elesai.
ibuat. 

yalin dan memindahkan file dalam
us, atau mengubah nama file. 
awah folder.
ilihan untuk menentukan pilihan
daki.
File Manager

11. File Manager

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

File yang disimpan dalam Hak DRM memiliki
keterbatasan penggunaan atau hak akses. Anda
tidak dapat berbagi-pakai file dengan pihak ketiga.

Menemukan file
1. Masuk ke File Manager.
2. Pilih Telepon atau Kartu memori, jika Anda

sudah menginstal kartu memori pada telepon. 

3. Jika perlu, 
pengaturan 
Sortir: Mena
jenis, waktu

Mengelola f

Membuat sub
Anda dapat mem
(seperti Others, A
folder yang ada.
1. Pilih folder, 

untuk memb
2. Tekan LP
3. Dalam layar

perlu, tekan
metode ma
untuk meng
mati. 

4. Tekan , > S
Sub-folder d

Mengelola file
Anda dapat men
folder, menghap
1. Pilih file di b
2. Tekan LP

yang dikehen

Others Untuk file yang diterima melalui
MMS, E-mail, atau Bluetooth.

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

Pictures Untuk foto, file .jpg dan lainnya.

Videos Untuk klip video, dan lainnya.



File Manager

3. Untuk menyalin, atau memindahkan file, pilih Untuk menggunakan file sebagai
 nada dering kontak,
 > Teruskan > Ke Kontak, atau

da dering (untuk informasi
lihat "Menambah kontak ke
erdas" pada halaman 26). 
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sub-folder yang dikehendaki, lalu tekan
Selesai: Memindahkan, atau salin file ke sub-
folder yang sekarang.
LPilihan > Buka: Membuka sub-folder di
bawah sub-folder yang sekarang, lalu
memindahkan, dan menyalin file ke sub-folder
itu. 
LPilihan > Buat Folder: Membuat sub-folder
di bawah sub-folder yang sekarang, dan
memindahkan, atau menyalin file ke sub-folder
itu.

Berbagi file Anda
Anda dapat berbagi file dengan pihak lain melalui
MMS, E-mail, atau Bluetooth. Untuk foto dan file
audio, Anda juga dapat menggunakannya sebagai
gambar, atau nada dering kontak. 
1. Pilih file yang dikehendaki, lalu tekan LPilihan

> Teruskan.
2. Pilih pilihan untuk mengirim file melalui MMS,

E-mail, atau Bluetooth.
Jika mengirim file melalui Bluetooth, periksa
dahulu koneksi Bluetooth Anda. 
(lihat "Bluetooth" pada halaman 48 )

gambar, atau
tekan LPilihan
Ke daftar na
selengkapnya, 
Buku Telepon C
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12. Catatan Panggilan

Anda disediakan catatan mengenai panggilan masuk
dan panggilan keluar yang Anda lakukan. 

Masuk ke Catatan Panggilan untuk memeriksa
riwayat panggilan.

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

Fungsi Biaya Panggilan bergantung pada jaringan. 



Bluetooth

Daftar perangkat Bluetooth yang tersedia,

ang ingin Anda hubungi. Tekan

i Bluetooth Anda (standar
ai menghubung.
ngkan jika permintaan koneksi
rangkat yang dituju. 
a, lalu tekan ,.
g Anda kehendaki, lalu tekan

h perangkat 

h > Pengaturan:
ke hidup agar telepon Anda

terlihat oleh perangkat
oth yang lain.

telepon Anda dikenali oleh
kat Bluetooth yang lain.
 L untuk mengeditnya.

fitur ini ke hidup jika sandi
ar 0000) diperlukan untuk
ima permintaan koneksi.
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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 ke perangkat 
Bluetooth
1. Masuk ke Bluetooth > Daya. Tekan , jika

perlu, untuk mengatur fungsi Bluetooth ke
hidup. 

2. Pilih Perangkat Saya > Tanya Perangkat BT
untuk mulai mencari perangkat Bluetooth yang
tersedia. 

muncul.
3. Pilih perangkat y

,.
4. Masukkan sand

0000) untuk mul
Koneksi dilangsu
diterima oleh pe

5. Pilih perangkatny
Pilih layanan yan
,.

Terhubung ole
Bluetooth
1. Masuk ke Bluetoot
Visibilitas Atur 

dapat 
Blueto

Ubah Nama 
Perangkat

nama 
perang
Tekan

Otentikasi Atur 
(stand
mener
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koneksi sebagaimana diarahkan, lalu
n yang dikehendaki. 

an headset Bluetooth
arkan musik melalui headset stereo
uk ke Musik > Pemutar musik, lalu
agu yang dikehendaki. 
ngarkan file musik, atau audio 
et Bluetooth
tasi pengguna headset Bluetooth.
ah headset Bluetooth Anda
fil A2DP (output stereo Bluetooth).
ntrol pemutaran musik 
et Bluetooth
tasi pengguna headset Bluetooth.
ah headset Bluetooth Anda
ofil AVRCP (kontrol jauh audio/

ggunakan fitur Bluetooth untuk
aktu lamanya, Anda harus
 fitur ini agar menghemat daya
Bluetooth

Pengaturan FTP > Hak Akses: Tentukan hak
akses ke file bersama.

2. Masuk ke Bluetooth > Daya. Tekan L jika
perlu, untuk mengatur fungsi Bluetooth ke
hidup. 
Koneksi dilangsungkan bila Anda menerima dan
menyetujui permintaan koneksi (masukkan
sandi 0000 jika perlu). 

Koneksi Bluetooth lainnya
Telepon Anda dapat juga dihubungkan ke headset
Bluetooth. 
1. Untuk headset Bluetooth, pilih Bluetooth >

Pengaturan > Jalur Audio > Teruskan ke Headset
BT. Baca juga dokumentasi pengguna headset
Bluetooth. Persiapkan perangkat Bluetooth
untuk koneksi. 

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

3. Selesaikan 
pilih layana

Menggunak
Untuk mendeng
Bluetooth, mas
pilih dan putar l
Untuk mende
melalui heads
Baca dokumen
Periksa apak
mendukung pro
Untuk mengo
melalui heads
Baca dokumen
Periksa apak
mendukung pr
video).

Jika tidak men
beberapa w
menonaktifkan
baterai.

Lokasi 
penyimpanan

Pilih telepon, atau kartu memori
sebagai lokasi penyimpanan file yang
diterima melalui Bluetooth.

Pengaturan 
FTP

Folder file untuk berbagi file dengan
perangkat Bluetooth yang lain. 
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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 Terbang (di pesawat
udara) dan mode Diam, tidak dapat diubah.

Untuk mengubah pengaturan:
1. Pada Profil Pengguna, pilih profil yang akan

diubah. Tekan LPilihan.
2. Pilih item yang akan diubah. Tekan , untuk

menentukan pilihan yang dikehendaki. 
3. Ulangi Langkah 2 sampai Anda menyelesaikan

pengaturan. 

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

diterapkan.
2. Tekan ,Aktifkan untuk mengaktifkan profil.

Untuk mengaktifkan mode Rapat, tekan agak
lama # pada layar siaga.

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

Untuk menonaktifkan profil
1. Pilih profil baru yang dikehendaki.
2. Tekan ,Aktifkan untuk mengaktifkan profil. 

Profil lama dinonaktifkan, dan profil baru
diaktifkan. 
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Atur Mode aktif ke hidup atau
mati untuk memilih apakah akan
menerima panggilan, atau pesan
dari kartu SIM.

M Primer 
rdasarkan standar, kartu SIM
imer adalah kartu yang disisipkan
da Slot 1. Anda menggunakan
anan yang tersedia pada kartu

M primer berdasarkan standar. 
Tekan < atau > untuk memilih Slot
1 atau Slot 2 sebagai kartu SIM
primer. Tekan , untuk
konfirmasi. 

rdasarkan standar, wallpaper
n tema berbeda sudah

tetapkan untuk kartu SIM
imer. Untuk mengubah
ngaturan, pilih kartu SIM
imer yang dikehendaki, lalu
asuk ke Pengaturan > Umum >
mpilan.
Pengaturan

15. Pengaturan

Mode ganda
Kartu SIM Mengubah pengaturan slot kartu 

SIM yang sekarang:
Pengaturan Slot1/ Slot2
� Atur nomor telepon dan nama

untuk kartu SIM;
� Pilih nada dering dan tanda pesan

untuk membantu mengenali
sumber kartu SIM yang menerima
panggilan, atau pesan yang masuk;

Nada dering untuk kartu SIM
dapat digantikan oleh nada
dering yang Anda pilih untuk
kontak, jika ada panggilan
masuk dari kontak tersebut.
Lihat "Menambah kontak ke
Buku Telepon Cerdas" pada
halaman 26 dan
"Mengelompokkan kontak pada
Buku Telepon Cerdas" pada
halaman 28.

�

SI
Be
pr
pa
lay
SI
•

Be
da
di
pr
pe
pr
m
Ta



Pengaturan

Tanya saat Pilih apakah akan menunjukkan Tema: Menentukan tema untuk
n Anda.
 Saver: Pengaturan > Status:
idupkan, mematikan screen

 atau menampilkan waktu.
uran > Menunggu: Mengatur
g waktu dalam mode siaga
m screen saver muncul. Pilih:
ih gambar sebagai screen

t lampu latar: Pilih kecerahan
 latar.
 lampu latar: Pilih durasi lampu

lkan Tanggal dan Waktu: Pilih
 akan menunjukkan tanggal
aktu pada layar siaga. Untuk
jukkan waktu, atau angka,

"Menampilkan jam lokal dan
sional" pada halaman 10.
tan: Pilih apakah akan
pilkan sambutan bila telepon

pkan.

l kontak dengan menekan
lama tombol angka (lihat
ung cepat" pada halaman 14).
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Umum 

dihidupkan layar pengaturan slot setiap kali
Anda menghidupkan telepon.

Waktu dan
Tanggal

Mengatur jam telepon (lihat
"Mengatur jam" pada halaman 9 dan
"Menampilkan jam lokal dan
internasional" pada halaman 10).
Update otomatis tanggal dan waktu: 
Memperbarui waktu dan tanggal
telepon menurut sinyal yang dikirim
oleh jaringan. (bergantung pada
jaringan).

Jadwal Daya
Hidup/Mati

Mengatur waktu telepon untuk
dihidupkan atau dimatikan secara
otomatis. 

Bahasa Memilih bahasa untuk telepon
Anda.

Tampilan Wallpaper: Memilih gambar sebagai
wallpaper telepon. Anda dapat
memilih wallpaper standar, atau
salah satu gambar yang disimpan
dalam File Manager.

telepo
Screen
Mengh
saver,
Pengat
rentan
sebelu
Memil
saver.
Tingka
lampu
Durasi
latar.
Tampi
apakah
dan w
menun
lihat 
interna
Sambu
menam
dihidu

Sambung 
Cepat

Panggi
agak 
"Samb
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engalihkan panggilan masuk ke 
otak surat suara Anda, atau ke
omor telepon yang lain (tanpa
enghiraukan apakah nomor itu ada,

tau tidak ada dalam buku telepon
nda).

enukar saluran telepon sewaktu
enangani beberapa panggilan (lihat

Menangani beberapa panggilan
bergantung pada jaringan)" pada
alaman 16).

nda diingatkan setelah rentang
aktu panggilan yang ditentukan,

ekali atau berulang kali.

enampilkan waktu panggilan pada
ayar.

erus menyambungkan nomor
anggilan yang gagal dihubungi.

bergantung pada jaringan, hanya
ersedia di China): Menambahkan
omor IP pra-atur ke nomor
anggilan keluar.
Pengaturan

Pilihan panggilan      

Tombol 
khusus

Mengatur tombol navigasi sebagai
akses langsung ke menu (lihat
"Tombol khusus" pada halaman 2).

Pintasan Akses langsung ke sub-menu
fungsional (lihat "Pintasan" pada
halaman 3).

ID Pemanggil Mengatur cara menampilkan nomor
Anda kepada pihak yang dipanggil
(bergantung pada jaringan).

Menunggu
Panggilan

Terinformasi mengenai panggilan 
masuk sewaktu sedang menangani 
panggilan telepon (bergantung pada 
jaringan, lihat "Menjawab panggilan 
kedua" pada halaman 16).

Cegah
Panggilan

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

Pengalihan 
Panggilan

M
k
n
m
a
A

Pertukaran 
Jalur

M
m
"
(
h

Pengingat 
Waktu 
Panggilan

A
w
s

Tampilan 
Waktu 
Panggilan

M
l

Sambung 
Ulang 
Otomatis

T
p

Nomor IP (
t
n
p



Pengaturan

Keamanan 

r perlindungan PIN atau PIN2
artu SIM. (PIN atau PIN2
n oleh operator jaringan.)

r perlindungan sandi untuk
nda harus memasukkan

iap kali menghidupkan
standar 0000).

tang waktu untuk
an tombol.

si panggilan keluar ke nomor
(diperlukan kode PIN2). 

 beberapa panggilan keluar
ung pada jaringan).

h PIN, PIN2, sandi
nda sesuai kehendak.
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Jaringan

Anda dapat memilih jaringan lain di luar
jaringan induk Anda, hanya jika ada perjanjian
roaming yang berlaku dengan jaringan induk
Anda. Jika Anda mengubah jaringan, mungkin
timbul sejumlah masalah sewaktu
menggunakan telepon Anda.

Daftar Hitam Mode daftar hitam: Mengatur mode 
daftar hitam ke Hidup atau Mati.
Nomor Daftar Hitam: Mengedit
daftar nomor telepon. Anda dapat
menolak semua panggilan dari
nomor-nomor tersebut. 

Pilih jaringan Memilih jaringan untuk telepon
Anda.

Otomatis yang direkomendasikan.

Jaringan
Pilihan

Tentukan jaringan pilihan Anda.

Koneksi
GPRS

Memilih mode koneksi GPRS.

Kunci
SIM

Mengatu
untuk k
disediaka

Kunci
Telepon

Mengatu
telepon A
sandi set
telepon (

Kunci
Tombol
Otomatis

Atur ren
pengunci

Panggilan
Tetap

Membata
tertentu 

Panggilan
Dicegah

Melarang
(bergant

Ubah
Sandi

Menguba
telepon A
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Pengaturan

Jika Anda memasukkan kode PIN yang salah
sebanyak tiga kali berturut-turut, kode PIN
kartu SIM akan dikunci secara otomatis dan
Anda akan diminta untuk memasukkan kode
PUK untuk mengaktifkannya. Anda dapat
memperoleh kode PUK dari operator jaringan
Anda. Jika Anda salah memasukkan kode PUK
sebanyak sepuluh kali berturut-turut, kartu
SIM Anda akan dikunci selamanya. Jika ini
terjadi, hubungi operator jaringan atau
pengecer Anda.

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



Ikon & simbol

lepon akan berdering apabila
n masuk.

ran - Telepon akan bergetar
panggilan masuk.

anggilan - Semua panggilan
uskan ke nomor lain.

 Ditampilkan bila Anda
n jaringan lain, bukan jaringan
nda (khususnya bila Anda di

.

- Zona yang ditetapkan oleh
ringan Anda. Ini merupakan
gan kepelangganan, hubungi
da untuk penjelasannya.

ang - Telepon Anda terhubung
GPRS.

 - Telepon Anda terhubung ke
GE (tersedia pada kartu SIM
.

a telah menerima pesan SMS
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Ikon & simbol
Dalam mode siaga, beberapa simbol dapat
ditampilkan secara serempak pada layar utama.

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.

Batterai - Balok-balok menandakan tingkat
daya baterai (4 balok=penuh, 1
balok=lemah).

Jaringan GSM - telepon Anda terhubung ke
jaringan GSM.
Mutu penerimaan - semakin banyak balok
yang ditunjukkan, penerimaannya semakin
baik.

Kunci tombol - Tombol sudah dikunci.

 Bluetooth - Fitur diaktifkan.

 Alarm - Jam alarm sudah diaktifkan.

Dering - Te
ada panggila

Hanya geta
apabila ada 

Teruskan p
masuk diter

Roaming -
menggunaka
langganan A
luar negeri)

Zona Induk 
operator ja
ketergantun
operator An

GPRS terpas
ke jaringan 

EDGE attach
jaringan ED
primer saja)

SMS - And
yang baru.
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Ikon & simbol

Pesan push WAP - Anda sudah menerima
pesan push WAP dalam Browser > WAP >
Kotak Masuk Layanan.

Headset - Headset sudah dipasangkan ke
telepon.



Kewaspadaan

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

pon Anda di tempat yang aman
ri jangkauan anak kecil.

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

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

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

pesawat udara khususnya

tiran masyarakat berfokus pada
 gangguan kesehatan bagi para
elular. Riset baru mengenai
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Kewaspadaan
Gelombang Radio

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

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

radio pada frekuensi GSM (900/1800/1900 MHz).
� Jaringan GSM mengendalikan daya transmisi (0,01

hingga 2 watt).
� Telepon Anda mematuhi semua standar

keselamatan yang terkait.
� Tanda CE pada telepon Anda menunjukkan

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

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

untuk mencegah p
sah:

Simpan tele
dan jauh da
Jangan m
Sebaiknya d

Matikan telepon dan
tidak akan menggun
lama.
Ganti kode PIN And
aktifkan pilihan pem

Desain tel
hukum da
Namun, tel
gangguan p

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

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

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

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

teknologi gelombang radio, antara lain teknologi
GSM, telah ditinjau ulang dan standar keselamatan
telah disusun untuk memastikan perlindungan
terhadap paparan pada energi gelombang radio.
Telepon selular Anda mematuhi semua standar
keselamatandan Radio Equipment and
Telecommunications Terminal Equipment Directive
(Panduan Perlengkapan Radio dan Perlengkapan
Terminal Telekomunikasi) 1999/5/EC.

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

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

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

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

Di d
meled
juga d
debu, s

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

Tanyak
apakah
diguna

akan terpengaru

Alat pacu j
Jika Anda meng
� Selalu menjaga

alat pacu 
menghindari g

� Jangan memb
dada.
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� Gunakan telinga yang berlawanan arah dengan � Jagalah telepon dengan hati-hati. Setiap penyalah-
atalkan Jaminan Internasional.

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

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

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

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

� Matikan telepon jika Anda menduga terjadi
gangguan.

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

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

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

� Jangan memaparkan telepon Anda ke suhu yang
ekstrem.

gunaan akan memb
� Jangan merendam

jika telepon And
baterai dan biark
sebelum digunakan

� Untuk membersih
yang lembut.

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

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

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

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

Informasi baterai
� Telepon Anda diberdayakan oleh baterai isi

ulang.
� Hanya gunakan pengisi baterai yang sudah

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

dalam saku baju Anda) memendek-hubungkan
kontak baterai.

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

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

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

Jangan men
sewaktu m

Berbic
akan m
bisa m
beriku

� Curahkan pe
pengemudian.
sebelum meng

� Patuhi peratu
mengemudi 
Anda.

� Jika Anda ing
kendaraan, pa
yang didesain u

� Pastikan bahw
tidak mengha
pengamanan la
Anda.

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

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

pulan setempat yang terpisah
oduk listrik dan elektronik.
peraturan setempat dan jangan
lama bersama limbah rumah-

uang produk lama dengan cara
mbantu mencegah akibat yang
 terhadap lingkungan dan

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

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

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

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

Bila sim
bertand
produk,
tersebut
Directiv
Carilah 
pengum
untuk pr

Bertindaklah sesuai 
membuang produk 
tangga biasa. Memb
yang benar akan me
berpotensi negatif
kesehatan manusia.

Bahan kemasan berlabel dapat didaur
ulang.

Sumbangan keuangan telah diberikan
untuk pengembalian kemasan nasional
dan sistem pendaur-ulangan yang terkait.

menandai 
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n atau modifikasi yang secara tegas
oleh pihak yang bertanggung jawab
 kepatuhan, dapat membatalkan
ngguna untuk mengoperasikan

emenuhi Peraturan FCC Pasal 15.
ini berdasarkan dua ketentuan

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

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



Layar tidak bereaksi (atau reaksinya 
bol ditekan

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

er telepon Anda.

ngkin terlalu panas.
ggunakan pengisi baterai yang
k telepon Anda. Pastikan Anda

n aksesori asli Philips yang
lepon Anda.

enampilkan nomor 
ggilan masuk
erupakan ketergantungan

 jaringan. Jika jaringan tidak
r penelepon, telepon akan

gilan 1 atau Tahan sebagai
perator jaringan Anda untuk

t.

t mengirim pesan
tidak mengizinkan pertukaran
ngan lain. Pertama, pastikan
Anda sudah dimasukkan, atau
untuk mendapatkan 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 pengisi baterai dan coba
menghidupkan lagi telepon Anda.

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

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

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

Baterai Anda mu
Anda mungkin men
bukan ditujukan untu
selalu menggunaka
disertakan dengan te

Telepon tidak m
telepon dari pan
Fungsi ini m
kepelangganan dan
mengirimkan nomo
menampilkan Pang
gantinya. Hubungi o
informasi lebih lanju

Anda tidak dapa
Sejumlah jaringan 
pesan dengan jari
nomor pusat SMS 
hubungi operator 
selengkapnya.
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Anda tidak dapat menampilkan gambar
Suatu gambar mungkin tidak dapat diterima oleh
ponsel Anda jika terlalu besar, atau jika nama file
terlalu panjang, atau jika gambar itu tidak dalam
format file yang sesuai.

Anda merasa ada sejumlah panggilan 
yang tidak terjawab.
Periksa pilihan pengalihan panggilan Anda.

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

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

Telepon Anda tidak mengisi
Jika baterai sudah kosong sama sekali, mungkin
perlu beberapa saat sebelum ikon pengisin
ditampilkan di layar.



Headset
gaktifkan mode headset secara
a mencolokkan headset. Jika
alam Profil > Headset > Mode
 otomatis menjawab panggilan

u 10 detik. 
 headset satu-tombol yang
 tombol untuk menjawab
n agak lama tombol itu untuk
n. 

 menghubungkan telepon dan
engan kecepatan yang tinggi.
atur informasi yang disimpan
rti, gambar, animasi, foto, video
dapat juga menggunakan kabel
kan telepon ke Webcam atau
ode pengisian ini kompatibel
ua komputer). 
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Aksesori Asli Philips
Sejumlah aksesori, seperti baterai dan pengisi
baterai, disertakan sebagai aksesori standar dalam
kemasan ponsel Anda. Aksesori tambahan dapat
juga disediakan atau dijual secara terpisah. Isi
kemasan dapat berbeda.

Untuk memaksimalkan kinerja 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.

Telepon akan men
otomatis bila And
memilih Otomatis d
Jawab, telepon akan
masuk dalam 5, ata
Bila menggunakan
disediakan, tekan
panggilan, dan teka
mengakhiri panggila

Kabel USB
Kabel USB mampu
komputer Anda d
Anda dapat meng
dalam telepon sepe
dan musik. Anda 
untuk menghubung
mengisi baterai (m
dengan hampir sem
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lunak komunikasi data
komunikasi data (MobilePhoneTools)
kronisasi seketika antara telepon dan
ta memungkinkan Anda untuk
an data ponsel dan memulihkan data
alam komputer, menerima SMS dan
 ponsel Anda.

obilePhoneTools pada PC
Perangkat lunak komunikasi data
ia ke dalam drive CD.
gram Autorun.exe 
an saat diperintahkan, dan
 akan memulai secara otomatis. 

kan Telepon Anda ke PC 
 telepon ke PC dengan
an kabel USB yang tersedia, atau
tooth. 

unakan kabel USB untuk koneksi,
ort pada telepon Anda. 
li menghubungkan telepon ke PC,
ampai driver USB pada telepon
 berhasil diinstal. 
ik dua kali ikon MobilePhoneTools.
awah menu ditampilkan, �Philips
bung�. 
Anda dapat melakukan pengoperasian yang
berikut ini:

Setelah transfer selesai, harap pastikan bahwa
Anda sudah melepaskan perangkat Anda
secara aman berdasarkan petunjuk komputer.

Perangkat 
Perangkat lunak 
menawarkan sin
komputer, ser
membuat cadang
yang disimpan d
mengedit kontak

Menginstal M
1. Masukkan 

yang tersed
2. Jalankan pro
3. Buat pilih

penginstalan

Menghubung
1. Hubungkan

menggunak
melalui Blue
Bila mengg
pilih COM p
Pertama ka
tunggulah s
Anda sudah

2. Pada PC, kl
Pada kiri b
X710 terhu

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.
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Pernyataan Merek 
Dagang

T9® adalah merek dagang
dari Tegic Communications
Inc.

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

JAVA adalah merek dagang
dari Sun Microsystems, Inc.

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.
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Informasi Tingkat Penyerapan Spesifik
Standar internasional

PONSEL INI MEMENUHI REKOMENDASI INTERNASIONAL TENTANG PEMAPARAN TERHADAP 
GELOMBANG RADIO

Ponsel Anda merupakan pemancar dan penerima gelombang radio. Alat ini dirancang dan dibuat agar tidak
melebihi batas paparan terhadap frekuensi radio (RF) yang ditentukan oleh standar internasional. Rekomendasi
ini telah diterapkan oleh International Commission mengenai Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) dan
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), yang memprakirakan margin keselamatan substansial
untuk menjamin perlindungan terhadap semua orang, tanpa memandang usia dan kesehatannya..
Rekomendasi pemaparan untuk ponsel, menggunakan unit ukuran yang dikenal sebagai Specific Absorption
Rate (SAR). Batas SAR yyang direkomendasikan oleh ICNIRP untuk telepon selular yang digunakan oleh
masyarakat umum adalah 2,0W/kg rata-rata pada sepuluh gram jaringan dan, 1,6W/kg rata-rata pada
satu gram jaringan sesuai IEEE Std 1528 untuk kepala.
Pengujian untuk SAR sudah dilaksanakan dengan menerapkan posisi pengoperasian yang direkomendasikan saat
ponsel mentransmisi pada tingkat daya tertinggi yang telah disahkan dalam semua jalur frekuensi yang diuji.
Walaupun SAR ditentukan pada tingkat daya tertinggi yang diizinkan, tingkat SAR telepon selular yang
sesungguhnya pada saat dioperasikan bisa berada jauh di bawah nilai maksimum SAR. Hal ini disebabkan karena
telepon dirancang untuk bekerja pada beberapa tingkat daya agar hanya menggunakan daya yang diperlukan
untuk menjangkau jaringan. Secara umum, semakin Anda dekat dengan pangkalan jaringan, semakin rendah
keluaran daya telepon. 
Meskipun terdapat perbedaan antara tingkat SAR dari beragam telepon dan posisi, semuanya memenuhi
standar perlindungan internasional untuk pemaparan terhadap gelombang radio. 
Nilai SAR tertinggi untuk telepon Philips model X710 sewaktu diuji kesesuaiannya terhadap standar tersebut
adalah 0,782W/kg untuk rekomendasi ICNIRP dan 1,09W/kg untuk IEEE Std 1528.
Untuk membatasi pemaparan gelombang radio, dianjurkan untuk mengurangi durasi panggilan ponsel atau
gunakanlah headset. Yang dimaksudkan dengan pencegahan ini yaitu menjauhkan ponsel dari kepala dan tubuh.
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Jaminan Terbatas
1. Apa yang tercakup dalam Jaminan Terbatas Ini?

Philips memberikan jaminan kepada pembeli eceran
pertama (�Konsumen� atau �Anda�) bahwa produk
selular Philips dan semua 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 ketentuan berikut
ini. Jaminan terbatas ini hanya diperuntukkan bagi
Konsumen atas pembelian Produk dan digunakan di
negara asal pembelian tersebut dilakukan. Jaminan
terbatas ini hanya berlaku di negara tujuan bagi
penjualan produk Philips tersebut.

2. Berapa lama masa berlaku Jaminan Terbatas ini?

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

Cacat Materi dalam B
Selama Masa Berlaku

Selama masa berlaku
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opsinya, akan memp
cuma-cuma suku-cad
pada Produk yang cac
atau Produk baru 
mengembalikan Prod
diganti kepada Kon
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Produk yang sudah 
tercakup oleh jamin
berlaku yang masih te
hari dari tanggal perb
saja yang lebih lama
Produk atas pilihan 
Anda yang ekslusif.
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 dibeli, digunakan, diperbaiki, atau
kirim untuk perbaikan dari negara
ukan negara pembelian produk
t, atau digunakan untuk maksud
ial atau institusional (termasuk
tidak terbatas pada Produk yang
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liannya sudah diubah atau dibuat
rbaca;
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rce Majeure.
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likan Produk ke pusat layanan resmi
 Anda dapat menghubungi kantor
setempat untuk menanyakan lokasi
yanan resmi yang terdekat.
IM harus dikeluarkan dari Produk
 diserahkan ke Philips. Philips tidak
gung jawab atas risiko kerusakan
hilangan kartu SIM atau data yang
alamnya.
4. Apa yang Tidak Tercakup Oleh Jaminan Terbatas
ini?

Jaminan terbatas ini tidak mencakup:

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

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

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

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

e) Produk yang stiker jaminan/kualitas,
nomor seri produk atau nomor seri
elektroniknya sudah dilepas, diubah atau
dibuat tidak terbaca; atau 
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Jaminan terbatas ini, atau jaminan terbatas
ini tidak berlaku, batal atau tidak sah,
karena adanya persyaratan dan ketentuan
yang dicantumkan dalam dokumen ini,
Konsumen akan dikenakan biaya perbaikan
atau penggantian dari Produk tersebut
serta semua biaya lainnya yang terkait
dalam perbaikan atau penggantian Produk.

d) PENTING - Anda diharuskan untuk
mengembalikan Produk bersama bukti
pembelian sah yang menunjukkan tempat
pembelian tersebut, tanggal pembelian,
model Produk serta nomor seri Produk
yang terterta dengan jelas.

6. Batasan Lain: Jaminan ini merupakan Keseluruhan
Perjanjian

KECUALI PENJELASAN JAMINAN SEPERTI
YANG TERTERA DI ATAS DAN SEMUA HAL
YANG DINYATAKAN SECARA TIDAK
LANGSUNG OLEH HUKUM, YANG TIDAK
DAPAT DIPISAHKAN ATAU DIMODIFIKASI
OLEH PERJANJIAN, PHILIPS TIDAK
MEMBERIKAN JAMINAN LAIN, BAIK YANG

TERSIRAT (B
UNDANG, DI
HUKUM ATAU
SPESIFIK MENA
ATAS BARA
BERKUALITAS
KESELARASAN
TERTENTU.
PERTANGGUN
MEYELURUH 
BERKAITAN 
DITIMBULKAN
PENGGUNAAN
JENIS ATAU SE
ATAU 
KARAKTERIST
DIAJUKAN 
KERUGIAN), 
HARGA BELI 
DIBAYAR UNT
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rbatas merupakan perjanjian yang
 dan ekslusif antara Konsumen dan
ubungan dengan Produk selular
ang mengungguli semua perjanjian
ntara kedua pihak, baik lisan atau
n segala komunikasi antara kedua
enai pokok yang berkaitan dengan
rbatas ini. Oleh sebab itu, para
pengecer, agen, dealer, karyawan,
ai Philips tidak diberi wewenang
gubah jaminan terbatas ini dan

Anda tidak mengandalkan
si tersebut.

batas ini tidak mempengaruhi hak
di bawah hukum nasional yang

n.
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 DIIZINKAN SECARA HUKUM, ATAS
DENDA, KERUSAKAN KHUSUS, INSIDENTAL,
TIDAK LANGSUNG ATAU KONSEKUENSIAL,
(TERMASUK TAPI TIDAK TERBATAS PADA
KEHILANGAN ATAS PENGGUNAAN,
KEHILANGAN ATAS WAKTU,
KETERGANGGUAN, KERUGIAN
KOMERSIAL, KEHILANGAN ATAS LABA,
KEHILANGAN PELUANG BISNIS, BIAYA
PENGGANTI ATAS BARANG ATAU
LAYANAN, INVESTASI, KERUSAKAN ATAS
JASA BAIK ATAU REPUTASI, ATAU
KEHILANGAN DATA DAN ADANYA
TUNTUTAN OLEH PIHAK KETIGA) YANG
DIAKIBATKAN DARI PEMBELIAN ATAU
PENGGUNAAN PRODUK TERSEBUT.
PEMBATASAN INI BERLAKU SEKALIPUN
TIDAK MAMPU MEMENUHI TUJUAN
UTAMA DARI GANTI-RUGI MANA PUN.
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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

Philips X710
Radio Mobile Selular GSM 900/1800/1900
(Band 1900 tersedia pada kartu SIM primer
saja)
TAC: 35604902

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

KESELAMATAN: EN 60950-1: 2006
KESEHATAN: EN50360: 2001;
                          EN62209-1: 2006

EMC: ETSI EN 301 489-1 V 1.6.1; 
          ETSI EN 301 489-7 V 1.3.1;
          ETSI EN 301 489-17 V1.2.1
SPEKTRUM: ETSI EN 301 511 V9.0.2;
                       ETSI 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 yang dirujuk pada
Artikel 10 dan diuraikan secara rinci dalam Annex
V of Directive 1999/ 5/EC telah dipatuhi menurut
artikel 3.1 dan 3.2 yang melibatkan Notified Body
(Kantor Dinas): CETECOM ICT Services GmbH,
Unterturkhelmer Strabe6-10, 66117, Saarbrucken,
Germany.
Tanda pengenal: 0682

6 November, 2008

Manajer Kualitas
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