
n apa pun yang tertera dalam
 dan produk yang diuraikan.

Tekan dan tahan ).

Masukkan kode PIN Anda
dengan menggunakan ban-
talan tombol dan tekan
, atau # untuk
konfirmasi.

Masukkan nomor telepon
pada bantalan tombol dan
tekan ( untuk menyam-
bungnya.

Tekan ( bila telepon
Anda berdering.

Tekan tombol samping ke
atas atau ke bawah sewaktu
panggilan berlangsung.

Tekan ).
Kenali telepon Anda

Philips terus-menerus berupaya memperbaiki produk-
nya. Karena itu, Philips berhak mengubah panduan
pengguna ini atau menariknya setiap saat tanpa pem-
beritahuan. Philips menyediakan panduan pengguna
ini ‘apa adanya’ dan tidak terima, terkecuali bila
ditentukan oleh hukum yang berlaku, Philips tidak
dikenakan tanggung jawab atas kesalahan, penghilan-

gan atau penyimpanga
panduan pengguna ini

f tombol ra-
dio

Bantalan
tombol Mikrofon

b tombol

Tombol Nav-
igasi dan,

Layar

Tombol Kamera
dan m*

Tombol c 

Tombol Pick
up (Jawab) dan
Wap ( Tombol Selesai

dan ) on/off 

Tombol Samping 
(volume)

* Opsional, kamera adalah aksesori, tidak disertakan
dalam paket standar dan dijual terpisah.

Cara…

Menghidupkan/Mema-
tikan telepon

Masukkan kode PIN

Melakukan panggilan

Menjawab panggilan

Menyetel volume
(percakapan)

Mengakhiri panggilan
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Tekan c.

Tekan dan tahan c.

Tekan dan tahan c keti-
ka dalam mode siaga.

Tekan ( dalam mode
siaga.

Tekan dan tahan 0, ger-
akkan + atau - untuk
memilih bahasa dan tekan
,.

Tekan,, gerakkan<
atau>untuk memilih
fungsi, kemudian
tekan,untuk masuk ke
sub-menu. Ulangi untuk
mencapai fungsi yang dike-
hendaki.

Tekan dan tahan tombol,.

Tekan dan tahan (.
Kenali telepon Anda

Menghidupkan/
Mematikan radio

Tekan tombol radio f
untuk menghidupkan, tekan
dan tahan untuk mematikan.

Pertama, hubungkan da-
hulu headset!

Menyetel volume 
radio

Bila layer radio aktif, tekan
tombol samping ke atas
atau ke bawah.

Jika dalam mode siaga,
tekan dahulu tombol f.

Mengakses menu 
utama

Tekan,dalam mode siaga.

Mengakses Buku tele-
pon

Tekan-dalam mode siaga.

Menggunakan Buku
telepon

Rambanlah (browse) daftar
dengan menggerakkan
+atau-dan tekan
( untuk memanggil
nama yang dipilih.

Mengakses BeDJ Tekan b dalam mode
siaga.

Mengakses  Daftar Pan-
ggilan

Tekan+dalam mode siaga.

Kembali ke menu 
sebelumnya

Segera kembali ke siaga 
ketika meramban 
(browsing) menu

Mengunci/membuka
bantalan tombol

Melihat panggilan yang
terakhir dilakukan

Mengubah
bahasa yang digunakan

Mengakses fungsi
dalam menu

Mengaktifkan Perin-
tah suara  terprogram

Meluncurkan WAP



Kenali telepon Anda

at mengubah layar siaga (pang-
n baru, dll.). Tekan , untuk
berkaitan atau tekan c agak
 layar siaga.
2

Carousel adalah ikal lingkaran ikon yang ditampilkan
pada layar. Setiap ikon melambangkan suatu fitur atau
pengoperasian telepon Anda.

Semua ikon tidak muat untuk ditampilkan pada layar
sekaligus; ikon yang tersembunyi muncul bila mengge-
ser<atau>.

Anda dapat mengakses carousel utama dengan
menekan,ketika  dalam mode siaga. Ger-
akkan<(berlawanan arah jarum jam) atau>(sear-
ah jarum jam) dan tekan,bila fitur atau opsi pilihan
Anda ditentukan, atau c untuk membatalkan. Sub-
carousel lainnya atau suatu daftar akan muncul.

Dengan menekan<atau>/+atau-akan
bergantian di antara dua opsi, seperti Mengaktifkan/
Melumpuhkan, Hidupkan/Matikan, Menambah/Men-
gurangi suatu nilai, dll.

Ramban (Browse) carousel dan daftar sampai Anda
mencapai fitur atau opsi yang dikehendaki. Bila me-
navigasi daftar, palang geser (scroll bar) yang berada di
samping kanan layar menunjukkan posisi Anda yang
sebenarnya dalam daftar. Dengan tombol navigasi,
Anda dapat memilih atau menyesuaikan semua fungsi
telepon Anda sebagaimana diuraikan dalam setiap bab
panduan pengguna ini.

Sejumlah peristiwa dap
gilan tak terjawab, pesa
mengakses menu yang 
lama untuk kembali ke

Carousel Peristiwa
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Persiapan awal

tikanlah, bahwa ujung kartu
rada di sudut yang benar.

erai ke dalam slotnya sampai
r logam mengarah ke bawah.
ah dengan menyorongnya ke

elepon Anda: kaitkan wadah
 depan ke sangkutannya di
on, kemudian tekan bagian
gait.
8

1 • Persiapan awal

Baca petunjuk keselamatan dalam bagian "Pencegahan" se-
belum digunakan.

Untuk menggunakan telepon, Anda harus menyisip-
kan kartu SIM yang sah, yang dipasok oleh operator
GSM Anda atau pengecer. Kartu SIM berisi kepelang-
ganan, nomor telepon genggam Anda, dan ada memori
tempat Anda menyimpan nomor dan pesan telepon
(lihat “Buku telepon” halaman 31).

1. Tekan kedua jepitan pada masing-masing sisi
penutup (cover) belakang telepon Anda seperti
ditunjukkan di bawah ini dan lepaskan.

2. Keluarkan kartu SIM dari wadahnya dan sisipkan
di bawah pegangan jepitan logam sampai masuk

seluruhnya. Perha
yang terpotong be

3. Sorong pintu bat
berhenti, konekto
Kemudian kuncil
arah bawah.

4. Tutup kembali t
(housing) bagian
bagian atas telep
bawah sampai men

Menyisipkan kartu SIM
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masukkan kode PIN sebanyak 3  kali,
lokir. Untuk membukanya, Anda harus
i operator Anda.

de PIN Anda. Jika anda membuat
an c. Kemudian tekan ,atau
onfirmasi.

 oleh telepon saat telepon pertama
tel tanggal dengan menekan tombol
i (tekan c untuk menghapus
 tekan , untuk mengesahkan.
 cara yang sama untuk menyetel

n waktu yang lengkap, lihat halaman 51.

yalin buku telepon SIM saat pertama
kan, Anda dapat melakukannya lang-
 telepon  (lihat halaman 31).

empunyai telepon genggam sebel-
g menggunakan kartu SIM yang sa-
kartu SIM ini memuat semua atau
elepon yang ada sekarang. Telepon

gal dan waktu

 telepon SIM
Persiapan awal

5. Lepaskan film pelindung yang menutupi layar
sebelum menggunakan telepon.

1. Untuk menghidupkan telepon, tekan tombol ).
2. Bila Anda menghidupkan telepon, Anda mung-

kin diminta untuk memasukkan kode PIN, yaitu
kode rahasia kartu SIM Anda berdigit 4 hingga 8,
gunanya untuk melindungi telepon dari pen-
yalah-gunaan. Kode ini sudah dikonfigurasikan
sebelumnya dan disampaikan kepada Anda oleh
operator atau pengecer Anda. Untuk mempeson-
alisasikan kode PIN, lihat halaman 48.

Jika Anda salah me
kartu SIM Anda dib
minta kode PUK dar

3. Masukkan ko
kesalahan, tek
#  untuk k

Sewaktu diarahkan
kali dihidupkan, se
angka yang sesua
nomor), kemudian
Lanjutkan dengan
waktu.

Untuk opsi tanggal da

Jika Anda tidak men
kali telepon dihidup
sung dari menu buku

Jika Anda pernah m
umnya dan sekaran
ma, kemungkinan 
sebagian isi buku t

Menghidupkan telepon

Menyetel tang

Menyalin buku



Persiapan awal

nunjukkan status pengisian:
ke 4 indikator berubah; Setiap
n pengisian sekitar 25% dan
1 jam 45 menit untuk mengisi
a sepenuhnya.

muanya tampak stabil artinya
isi penuh dan Anda dapat
i baterainya. Tergantung pada
isi penggunaan, waktu bicara
ngga 6 jam dan waktu siaga

terhubung ke telepon sewaktu bat-
idak akan merusak baterai. Satu-
tikan pengisi baterai adalah men-
 listrik, karena itu, gunakanlah
dah dijangkau. Anda dapat men-

ai ke catu-daya IT (hanya Belgia).
10

genggam mengenali data ini dan memunculkan pesan
yang menanyakan apakah Anda ingin menyalin buku
teleon SIM ke buku telepon yang terpasang dalam tel-
epon genggam. Tekan c untuk membatalkan, atau
,  untuk menerima.
Apakah Anda menerima, mengurungkan atau membat-
alkan penyalinan, buku telepon yang ada pada telepon
genggam Anda selalu secara otomatis disetel sebagai
buku telepon default Anda. Untuk kembali ke buku tel-
epon SIM, tekan , dan pilih Buku telepon > Setelan
buku telepon > Buku telepon terpilih > Di kartu SIM.

Telepon Anda diberdayakan oleh baterai isi ulang. Bat-
erai baru sudah terisi sebagian dan Anda akan diin-
gatkan oleh alarm bila baterai hampir habis.

Kami anjurkan agar Anda tidak melepaskan baterai bila tel-
epon sedang hidup: Anda dapat kehilangan semua pengatu-
ran pribadi (lihat informasi mengenai keamanan baterai,
halaman 107).

1. Setelah baterai dan penutup baterai terpasang
pada telepon, colokkan ujung konektor piranti
pengisi (disediakan dengan telepon, dalam kema-
san) ke soket KIRI yang terletak di bagian bawah
telepon, dan ujung satunya lagi dicolokkan ke
stopkontak listrik AC yang mudah dijangkau.

2. Simbol battery me
• Selama pengisian, 

balok menunjukka
diperlukan sekitar 
baterai telepon And

• Bila ke-4 balok, se
baterai sudah ter
melepaskan pengis
jaringan dan kond
dapat bertahan hi
hingga 300 jam.

Pengisi baterai yang tetap 
erai sudah terisi penuh, t
satunya cara untuk mema
cabutnya dari stopkontak
stopkontak listrik yang mu
ghubungkan pengisi bater

Mengisi baterai
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Persiapan awal

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

Anda dapat menggunakan telepon saat mengisi baterainya
(ingat, bahwa tanda getar akan Mati bila pengisi terhubung
ke stopkontak). Jika baterai kosong sama sekali, ikon baterai
hanya akan muncul lagi setelah pengisian berlangsung sela-
ma 2 atau 3 menit.



Fitur utama

 panggilan dari buku telepon,
alaman 31.

elangganan Anda dan jika pe-
informasi ini untuk dikirim,

 ditampilkan bila Anda meneri-
or pemanggil ada dalam buku

hat halaman 31), maka naman-
an, bukan nomornya.

panggilan, tekan (.
anggilan, tekan ). Jika Anda
n “Pengalihan panggilan” (lihat
gilan akan dialihkan ke nomor

ail (pesan suara).
elepon, tekan ).

berdering jika dalam modus
 14) Jika Anda sudah memilih
man 86), Anda dapat meneri-
 menekan sembarang tombol

engakhiri panggilan
12

2 • Fitur utama

Dalam mode siaga, tekan-. Tergan-
tung pada buku telepon yang dipilih
(dalam SIM atau telepon genggam), isi

yang muncul pada layar dapat beragam: lihat “Buku
telepon” halaman 31 untuk rincian informasi pada su-
byek ini.
Untuk merujuk buku telepon sewaktu panggilan berlang-
sung, tekan,, pilih Lihat Daftar Nama, tekan,dan
geser melintasi entri dengan menekan-atau+. Ke-
mudian tekan c dua kali untuk kembali ke layar pan-
ggilan-masuk.

1. Dalam mode siaga, masukkan nomor telepon
dengan menggunakan bantalan tombol. Untuk
memperbaiki kesalahan, tekan c.

2. Tekan ( untuk menyambung nomornya dan
tekan )  untuk menutup telepon.

Untuk panggilan internasional, masukkan tanda +
yang bukan tanda awal internasional yang biasanya,
dengan menekan dan menahan *. Untuk mempe-

lajari cara melakukan
lihat “Buku telepon” h

Tergantung pada kep
manggil mengijinkan 
maka nomornya dapat
ma panggilan. Jika nom
telepon yang dipilih (li
ya yang akan ditampilk
1. Untuk menerima 
2. Untuk menolak p

sudah mengaktifka
halaman 85), pang
itu atau ke voicem

3. Untuk menutup t

Telepon tidak akan 
Tenang (lihat halaman
Jawab Cepat (lihat hala
ma panggilan dengan
(kecuali )).

Mengakses dan merujuk buku telepon

Melakukan panggilan

����������	


Menjawab dan m
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buat memori stasiun, tekan agak
1 hingga 9.

a otomatis dilumpuhkan bila radio
embali aktif bila Anda mematikan

elengkapnya mengenai setelan radio
 merekam dan meramu musik, lihat
alaman 20.

ilih Setelan > Bunyi > Jenis dering dan
.
atau-untuk memilih jenis der-
aftar, kemudian tekan,untuk
asikan pilihan Anda.

a dapat mengunci bantalan tombol
k melindungi tombol dari
kanan yang tidak disengaja (misal-
isimpan dalam saku kemeja Anda).
bantalan tombol, tekan dan tahan
alam layar siaga. Untuk membuka

tekan dan tahan  lagi c.

is dering

mbuka bantalan tombol
Fitur utama

Untuk kenyamanan dan keselamatan Anda, pastikan
telepon dijauhkan dari telinga Anda ketika melaku-
kan panggilan handsfree, terutama bila menambah
volume.

1. Jika Anda memilih buku telepon dalam kartu
SIM, pilih catatannya, tekan,dua kali untuk
mengakses carousel berikutnya, kemudian pilih
Telp. handsfree dan tekan,untuk menyambung
nomornya.

2. Jika Anda memilih buku telepon dalam telepon
genggam Anda, lakukan dengan cara yang sama
untuk memanggil nomor default (standar), atau
tekan<atau>, pilih nomor yang lain dalam
daftar, kemudian tekan,dan pilih Telp. handsfree.

Jika Anda sedang berbicara di telepon, tekan,dua
kali untuk beralih ke modus handsfree dan sebaliknya.

1. Hubungkan headset stereo ke konektor di bagian
bawah telepon Anda (sebelah kanan).

2. Tekan tombol f, kemudian cari stasiun radio
dengan menekan< atau >.

3. Untuk mem
lama tombol 

Tanda getar secar
dihidupkan, dan k
radio.

Untuk informasi s
yang spesifik, cara
“Musik & Mix” h

1. Tekan,, p
tekan lagi ,

2. Gerakkan+
ing dalam d
mengkonfirm

And
untu
pene

nya, bila telepon d
Untuk mengunci 
c bila berada d
bantalan tombol, 

Telp. handsfree

Mendengarkan radio

Mengubah jen

Mengunci/me

��
���	��	�



Fitur utama

is dilumpuhkan ketika radio di-
da mencolokkan pengisi baterai

or telepon genggam Anda,
dalam mode siaga dan pilih
an tekan,, pilih Tampilkan
mor telepon Anda ditampilkan

M Anda. Jika tidak, pilih Baru,
uk.

ri sudah disimpan dalam Buku
melihatnya sewaktu panggilan
engakses dan merujuk buku tel-

erlangsung, gerakkan tombol
 bawah untuk menambah/men-

apat meredam suara (mute)
 agar lawan bicara Anda tidak
ndengarkan Anda.

 telepon genggam Anda

lume sisi dengar

 mikrofon
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Jika Anda tidak ingin telepon berdering
bila menerima panggilan, Anda dapat
melumpuhkan penderingnya sebagai

berikut:
Tekan,dan pilih Setelan > Bunyi > Tdk berdering
dan tekan-sampai volume disetel ke Tdk berdering.

Anda juga dapat menekan tombol samping sewaktu
berada pada layar siaga sampai volume disetel ke
tenang.

Jika Anda ingin telepon Anda bergetar
ketika Anda menerima panggilan, Anda
dapat mengaktifkan tanda getar seperti

berikut:
1. Tekan,, pilih Setelan > Bunyi > Getaran dan

tekan lagi ,.
2. Gerakkan+atau-untuk memilih Hidupkan

atau Matikan dan tekan , untuk konfirmasi.

Mengaktifkan getar tidak akan meredam pendering.
Jika Anda ingin meredamnya dan tetap mengaktifkan
fungsi getar, aktifkan modus Tenang  seperti diuraikan
di atas.

Getaran secara otomat
hidupkan dan bila An
ke stopkontak.

Untuk melihat nom
tekan-bila berada 
Nomor Anda, kemudi
dan tekan lagi,. No
jika ada pada kartu SI
kemudian ikuti petunj

Jika nomor Anda sendi
telepon, Anda dapat 
berlangsung. Lihat “M
epon” halaman 12.

Sewaktu panggilan b
samping ke atas atau ke
gurangi volume.

Anda d
mikrofon
dapat me

Mengaktifkan modus tenang

Mengaktifkan tanda getar

����������
�

������


Membaca nomor

Menyesuaikan vo

Meredam (Mute)

��������������
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lih Mute, kemudian Rekam bicara,
yalah suara lawan bicara Anda.

icara dan tekan ,. Untuk manga-
, tekan ,, c atau tutup tele-

rekaman tersedia dalam menu
lbum bunyi. 

uk mengosongkan daftar panggilan,
n,dan pilih Call Info > Call list >
lg. Tekan,dua kali untuk
ftar panggilan (call list).

kan daftar pesan seluruhnya sekali-
 pilih Pesan-pesan > Pesan SMS > Baca
ua pesan. Tekan,dua kali untuk
ftar Pesan.

menghapus semua pesan SMS dari
Menghapus daftar Pesan SMS Anda
mbebaskan ruang memori agar da-
san-pesan yang baru.

ftar panggilan (call list)

ftar Pesan
Fitur utama

Sewaktu panggilan berlangsung, tekan,, pilih Mute
dan konfirmasikan dengan menekan ,.

Untuk membunyikan kembali (unmute)
mikrofon sewaktu panggilan berlang-
sung, tekan,,  pilih Unmute dan kon-
firmasikan dengan menekan,.

Mikrofon sekarang dibunyikan kembali (unmuted).

Di sejumlah negara, merekam percaka-
pan dikenakan peraturan hukum. Kami
nasihatkan agar Anda memberitahu la-

wan bicara Anda jika Anda bermaksud merekam per-
cakapan Anda dengannya dan hanya merekam jika
yang bersangkutan mengijinkan. Anda juga harus
menjaga kerahasiaan rekaman. 1 menit adalah waktu
rekaman maksimum yang tersedia (lihat “Perekaman
bunyi” halaman 79).

Untuk merekam dialog (pembicaraan) sewaktu pang-
gilan berlangsung:
1. Sewaktu satu atau beberapa panggilan sedang ber-

langsung secara serempak, tekan,untuk men-
gakses carousel konteks panggilan.

Jika Anda memi
yang terekam han

2. Pilih Rekam b
khiri rekaman
ponnya.

3. Barulah, pe
Multimedia > A

Unt
teka
SetU

menyetel ulang da

Untuk mengosong
gus, tekan,dan
pesan > Hapus sem
menyetel ulang da

Anda juga dapat 
menu Arsip pesan. 
berguna untuk me
pat menyimpan pe

Membunyikan (Unmute) mikrofon

Merekam percakapan

�����
���
�

�����������

Menghapus da

Menghapus da

������
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Untuk menghapus isi buku telepon sekaligus, tekan
, dan pilih Buku Telepon > Setelan > Reset Buku Tlp..
Tekan , untuk menyetel ulang isi buku telepon.

Opsi ini hanya berlaku untuk buku telepon dalam tel-
epon genggam Anda, BUKAN buku telepon SIM.

Ketika sedang meramban (browsing) daftar (nama,
jenis dering, peristiwa, dll.), tekan0untuk mengge-
ser halaman-per-halaman bukan item-per-item. 

- Mengubah pengaturan equalizer (lihat hal. 40),
- Menambah nama ke buku telepon (lihat hal. 32),
- Menulis dan mengirim pesan (lihat hal. 54),
- Membaca pesan (lihat hal. 55),
- Merujuk Call list Anda (lihat hal. 87),
- Merujuk Agenda Anda (lihat hal. 81),
- Melakukan panggilan kedua (lihat hal. 97),

Menghapus isi buku telepon

Menggeser daftar dengan cepat

Fitur lainnya selama panggilan 
berlangsung
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ara hal.45

an hal.46
mbol / Nama umum / Mencegah
 / Mengubah kode / Proteksi PIN

al.48
asang / Daftar baru / Daftar pilihan
ran akses

n tanggal hal.51
 / Setel tanggal / Format tanggal /
tu / Daylight savings / Setel waktu

l.52
hasa yang tersedia.

2

san hal.54

 hal.54
 pesan SMS / Baca Pesan / Pengat-

n / Arsip pesan
Susunan menu

3 • Susunan menu
Tabel di bawah menguraikan susunan menu selengka-
pnya (level satu hingga tiga) telepon genggam Anda,
maupun referensi halaman yang harus Anda rujuk un-
tuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai se-
tiap fitur atau pengaturan.

Pengaturan hal.39

Bunyi hal.39
Tak berdering / Kuat dering / Jenis dering /
Nada SMS baru / Equalizer / Nada tombol /
Peringatan /  / Getaran

Layar hal.41
Screen saver / Animasi logo / Lampu latar /
Wallpaper

Lampu Eksternal hal.42

Tombol cepat hal.43
Daftar Tombol cepat yang tersedia.

Voice command (perintah suara) hal.45
Daftar perintah suara yang tersedia

Tlp dgn su

Pengaman
Kunci to
panggilan

Jaringan h
GPRS dip
/ Pengatu

Waktu da
Layar jam
Zona wak

Bahasa ha
Daftar ba

Profil hal.5

Pesan-Pe

Pesan SMS
Mengirim
uran pesa



Susunan menu

 hal.79

yi hal.79

likasi hal.80

80

0

1

r hal.83

l.83

al.75
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E-Mail hal.58
Untuk setiap kotak surat yang tersedia
Pengaturan / Buka Mailbox / Kirim surat

Pesan Siaran hal.66
Resepsi / Judul / Kode Distrik

Pesan instan hal.67

MMS hal.67
Membuat MMS / Menerima MMS / Menan-
gani folder / Pengaturan

Multimedia hal.78

Album gambar hal.78
Daftar gambar yang tersedia

Album bunyi hal.78
Daftar bunyi yang tersedia

Modus demo hal.78

Status memori

Perekaman bun

Game & App

Kalkulator hal.

Jam alarm hal.8

Organizer hal.8

Kalender Luna

Brick Game ha

Inframerah h
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rator hal.96

sa
ng tersedia dalam menu ini merupa-
gantungan operator dan kepelangga-
anyakanlah pada operator Anda.

0

 merupakan ketergantungan operator
angganan, sila tanyakanlah pada op-
da.
Susunan menu

Informasi panggilan hal.85

Pengaturan panggilan hal.85
Pengalihan panggilan / Kotak surat / Sam-
bung ulang otomatis / Jawab cepat / Panggi-
lan menunggu (nada sela) / Identifikasi/ID
Penelepon

Daftar panggilan hal.87
Daftar panggilan / SetUlg

Gerai biaya hal.88
Gerai GSM / Gerai GPRS

Buku telepon hal.31

Lihat daftar nama

Pengaturan telepon
Hapus semua / Pilih buku telepon. / Pengat-
uran grup / Copy ke Telp

Jasa Ope

Nomor Ja
Nomor ya
kan keter
nan, sila t

WAP hal.9

Jasa +
Menu ini
dan kepel
erator An



Musik & Mix

Tekan tombol volume (tom-
bol samping)  ke atas atau ke
bawah.

Tekan tombol joystick<
(kiri) atau>(kanan).

Tekan dan tahan tombol dari
1 hingga 9.

Tekan tombol joystick+
(atas) atau-(bawah).

Tekan0(Anda juga dapat
menekan,untuk mengh-
entikan)

Tekan*.

Tekan#.

JANGAN mencopot headset.
20

4 • Musik & Mix
Telepon Anda dilengkapi dengan Radio FM, membole-
hkan Anda dapat mendengarkan radio, mengatur
memori stasiun radio, merekam musik dan menggu-
nakan rekaman sebagai pendering dan alarm. Fitur au-
dio lainnya, BeDJ, memungkinkan Anda untuk
menciptakan, memadukan (mix) dan menggunakan
bersama musik elektronik maupun menggunakan mix
Anda sebagai pendering.

Cara…

Radio FM

Menyetel Radio FM
ke
On (Hidup)/Off
(Mati)

Tekan f untuk meng-
hidupkan, tekan dan tahan
untuk mematikan ATAU
Tekan,dan pilih Multime-
dia > Radio FM.

Pertama, hubungkan dahulu
headset Anda. Dengan meng-
hidupkan radio, maka ge-
taran dilumpuhkan.

Menambah/men-
gurangi
volume

Mencari stasiun

Mengatur memori
stasiun 

Pilih prasetel
stasiun

Merekam
(mulai dan berhen-
ti)

Buka layar
Bantuan 

Beralih dari head-
set ke pengeras
suara
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 radio
t terpasang, hidupkan radio dengan

, pada sudut kiri paling atas
m Anda.

bah atau kurangi volume dengan
ol samping ke atas atau ke bawah.

idupkan radio hanya dari layar sia-
nya kapan saja, walaupun ketika
browsing) daftar atau menu. Layar
nya akan muncul bila berada pada

kan lagi tombol FM sewaktu radio
pkan, akan menampilkan layar
ngan menekan c Anda akan
ar siaga (radio akan tetap aktif ).
Musik & Mix

Hubungkan headset
Telepon Anda dilengkapi dengan headset stereo.
Hubungkan saja jack headset ke dalam soket yang ses-
uai pada telepon genggam (sebelah kanan), seperti di-
tunjukkan di bawah.

Headset diaktifkan secara default (standar) dan juga
digunakan sebagai antena radio. Itulah sebabnya
mengapa Anda HARUS memasang headset untuk
mendengarkan radio, walaupun bila menggunakan
pengeras suara.

Menghidupkan
1. Setelah headse

menekan f
telepon gengga

2. Kemudian tam
menekan tomb

Anda dapat mengh
ga, dan mematikan
sedang meramban (
radio itu sendiri ha
mode siaga.

3. Dengan mene
sudah dihidu
radio, dan de
kembali ke lay



Musik & Mix

g sudah disimpan dan prasetel

 nama stasiun prasetel, tekan
 sewaktu radio sedang aktif
layar radio, kemudian tekan

l prasetel yang bersangkutan,
ang baru dan tekan,untuk

usik yang sedang diputar pada
ol f ketika radio sedang

kses layar radio.
uk merekam. Simbol Men-
ncul pada layar.
tuk menghentikan rekaman
pai waktu habis tercapai

embatalkan rekaman. Me-
akan menghentikan rekaman:
uara yang terekam. 

l secara otomatis, untuk Anda
a dan menyimpan rekaman
buat. Informasi standar yang
kasi menunjukkan tanggal dan
22

Mencari stasiun
1. Anda mengaktifkan pencarian otomatis stasiun

radio dengan menggerakkan tombol joystick
sentral<(kiri) atau>(kanan).

2. Tekan c untuk membatalkan pencarian.
3. Setelah telepon genggam Anda menemukan sta-

siun, frekuensi yang bersangkutan ditampilkan
pada layar dan program radio pada saat itu diputar.

Mem-prasetel stasiun
1. Anda dapat mengatur memori stasiun terpilih

pada telepon Anda dengan menyimpan frekuensi
dan namanya: sewaktu mendengarkan ke stasiun
yang dipilih, tekan dan tahan tombol dari1
hingga9.

2. Pada layar yang muncul, masukkan nama radio
jika diminta dan tekan,untuk menyimpan-
nya.

3. Nomor tombol dan nama stasiun radio yang dipi-
lih akan muncul pada layer.  Jika lain kali Anda
menghidupkan radio, cukup tekan tombol yang
terkait ke stasiun prasetel yang dikehendaki.

Gerakkan tombol joystick+(atas) atau-(bawah)
untuk mengaktifkan stasiun sebelumnya atau yang
berikutnya. Tekan dan tahan tombol apa saja untuk

menimpa informasi yan
stasiun radio yang lain.

4. Untuk mengubah
tombol radio FM
untuk mengakses 
dan tahan tombo
masukkan nama y
menyimpannya.

Merekam musik
1. Untuk merekam m

radio, tekan tomb
aktif untuk menga

2. Tekan 0 unt
gudara(On  air) mu

3. Tekan,,0un
atau tunggu sam
(1 menit).

Tekan c untuk m
lepaskan headset tidak 
tetapi tidak akan ada s

4. Layar edit muncu
memberikan nam
yang sudah Anda 
dapat Anda modifi
waktu rekaman.
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 melakukan panggilan bila sedang
sing) salah satu layar radio (layar
, merekam, dll.)

s pengingat pada layar mengenai
radio, tekan tombol radio FM sewak-
k mengakses layar radio, kemudian
mengakses layar Bantuan.
ntuk keluar dari layar ini, atau tekan
ju ke layar utama radio.

nya akan menunjukkan item infor-
n Anda tidak dapat meramban
g ditampilkannya.

dio
 radio pada situasi apa pun, tekan dan
 pada sudut kiri paling atas telepon
u putuskan hubungan headset.

da menghidupkan kembali radio,
io terakhir yang Anda dengar akan
ngaturan terakhir yang digunakan.
Musik & Mix

5. Selanjutnya, rekaman tersedia dari menu Multime-
dia > Rekaman suara dan Anda dapat menggu-
nakannya sebagai pendering atau alarm (lihat
item ini dalam bab terkait untuk informasi
selengkapnya).

Menerima panggilan
Bila menerima panggilan sewaktu mendengarkan ra-
dio, telepon genggam Anda akan secara otomatis mere-
dam suara. 
1. Menjawab panggilan akan mengakhiri tindakan

apa pun yang terkait dengan radio:
mendengarkan, memindai, merekam, dll.
Telepon Anda akan kembali ke siaga dan radio
akan mati bila Anda menutup telepon.

2. Menolak panggilan akan mengembalikan Anda
ke stasiun radio yang sedang Anda dengarkan.

Melakukan panggilan
1. Untuk melakukan panggilan, masukkan nomor

atau pilih nama dari buku telepon Anda,
kemudian tekan ( untuk menyambung
nomornya.

2. Radio secara otomatis dimatikan. Tekan )
untuk menutup telepon dan kembali ke mode
siaga.

3. Untuk menghidupkan lagi radio, tekan f. 

Anda tidak dapat
meramban (brow
utama, memindai

Bantuan
Untuk mengakse
penggunaan fitur 
tu radio aktif untu
tekan * untuk 
Juga, tekan * u
, untuk menu

Layar bantuan ha
masi spesifik, da
(browse) ikon yan

Mematikan ra
Untuk mematikan
tahan tombol f
genggam Anda, ata

Bila lain kali An
maka stasiun rad
diputar berikut pe
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ingga selalu menunjukan infor-
ekarang, atau item yang dipilih.

J dengan menekan tombol b,
tas telepon genggam Anda.

Tekan#.

Tekan dan tahan tombol dari
1 hingga9.

Tekan*.

Tekan,.
24

Dengan BeDJ, Anda dapat menciptakan bunyian
sendiri dengan menggunakan gaya BeDJ pratetap (sep-
erti dijelaskan di bawah), atau nada dering SP-MIDI
atau MIDI apa pun yang ada pada telepon Anda, atau
Anda men-download melalui WAP, Inframerah, dll.
(rujuk ke bab terkait dalam manual pengguna untuk
informasi selengkapnya). Selanjutnya, Anda dapat
mengirim mix Anda sendiri ke teman dan kerabat,
menggunakannya sebagai pendering atau alarm, dll.

Cara…
Dalam BeDJ, warna j
masi yang digunakan s

Persiapan awal
Mengaktifkan trek
1. Meluncurkan BeD

pada ujung kanan a

BeDJ

Menghidupkan/
Mematikan BeDJ 

Tekan tombol BeDJ untuk
menghidupkan, tekan dan ta-
han untuk mematikan. Atau
Pilih Multimedia > BeDJ.

Mengaktifkan/me-
lumpuhkan
trek

Tekan tombol dari 1
hingga 9.

Tekan c untuk me-
lumpuhkan semua trek sekali-
gus.

Merekam mix
(mulai dan berhenti)

Tekan 0.

Mengaktifkan bi-
dang Tempo 

Buka trek
daftar pilihan

Buka layar
Bantuan 

Buka daftar
Options 
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rakkan+atau-untuk memilih
ya (yang secara otomatis dimainkan
lih), kemudian tekan,untuk
masikan pilihan Anda.
di yang dipilih ditampilkan di bagian
ekan>untuk mengakses daftar alat
 digunakan dalam melodi ini.

 yang sekarang digunakan dalam
ng dipilih adalah yang pertama
 dalam daftar.

atau+untuk memilih alat musik
ut atau yang sebelumnya, kemudian
ntuk memilihnya.
po

untuk mengaktifkan bidang Tempo.
ampilkan dalam bmp atau hentakan
berlaku untuk semua trek. Tekan tom-
u>yang ditonjolkan untuk menam-
engurangi tempo.
 perlu menyimpan Tempo, karena
atis tempo sudah diperhitungkan.
 atau,untuk mundur satu layar
Musik & Mix

2. Dalam layar BeDJ yang muncul, gaya musik standar
dipilih (misalnya., Groovy, Techno, dll.).

3. Di bagian kiri atas layar, ada tabel kecil yang
menampilkan nilai tempo yang berlaku sekarang,
status rekaman (Mati secara default) dan nama trek.

4. Di bagian bawah layar, tersedia 9 trek, dikaitkan
ke tombol1hingga9dan dapat Anda mix:
tekan tombol yang sesuai dengan trek yang ingin
Anda aktifkan.

Jumlah trek yang tersedia ada 16: tekan dan tahan
tombol1hingga 9 untuk membuka daftar pili-
han trek. Tombol5selalu diperuntukkan untuk trek
suara.
5. Trek yang diaktifkan muncul dalam warna jingga,

dan table di atas menampilkan nama melodi dan
alat musik yang terkait.

Mengubah trek melodi dan alat musik
Tekan dan tahan tombol1hingga9menurut trek
yang ingin Anda ubah. Pada daftar yang muncul, Anda
dapat mengubah dahulu melodi yang sekarang digu-
nakan oleh trek yang dipilih, kemudian alat musik
yang digunakan dalam melodi.

Melodi
1. Melodi yang sekarang digunakan dalam trek yang

dipilih adalah yang pertama ditonjolkan dalam

daftar. Ge
yang lainn
bila dipi
mengkonfir

2. Nama melo
atas layar. T
musik yang

Alat musik
1. Alat musik

melodi ya
ditonjolkan

2. Gerakkan-
yang berik
tekan,u

Mengubah tem
1. Tekan #
2. Tempo (dit

per menit) 
bol<ata
bah atau m
Anda tidak
secara otom

3. Tekan c
tampilan.
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Menangani rekaman
a berhenti merekam mix Anda, se-
ela akan terbuka dan menampilkan
apat Anda pilih:

da simpan akan muncul di bawah
a dalam Pengaturan > Suara > daftar
n dalam Multimedia > album Suara.

nda dapat merekam mix baru den-
an menggunakan trek yang sama.

emutar mix yang baru saja Anda
kam.

uka window Simpan, agar Anda da-
at memberikan nama dan menyim-
an mix Anda.

nda dapat mengirim mix Anda se-
agai bagian pesan multimedia

MS).

ktifkan IrDA agar Anda dapat
engirim mix Anda ke perangkat
DA yang lain.

uka menu E-Mail agar Anda dapat
engirim mix Anda lewat e-mail.
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Anda tidak dapat mengubah Tempo sewaktu memain-
kan trek atau sewaktu perekaman mix.

Merekam mix
Memulai rekaman
1. Bila sudah siap untuk merekam mix Anda, tekan
0. Timer dimulai dan ikon merah bertuliskan
Mengudara (On  air) dipilih.

2. Sewaktu merekam mix, Anda dapat:

3. Tekan 0 untuk menghentikan rekaman.

Perekaman akan berhenti secara otomatis bila mix
mencapai 50 Kb (sekitar 2 mn). Kapasitas tergantung
pada memori yang tersedia dalam telepon Anda: pilih
Multimedia > Status Memori untuk mengetahui infor-
masi memori.

Segera setelah And
cara otomatis jend
opsi berikut yang d

Rekaman yang An
nama pilihan And
Jenis dering  maupu

Menekan tombol
1 hingga 9

Untuk mengaktifkan trek yang
relevan.

Menggerakkan
+atau-

Untuk menambah/mengurangi
volume trek yang sekarang digu-
nakan.

Menggerakkan
<atau >

Untuk menonjolkan trek yang
sebelum atau yang berikutnya.

Remix A
g

Memutar kem-
bali mix

M
re

Menyimpan mix B
p
p

Mengirim lewat
MMS

A
b
(M

Mengirim lewat
IrDA

A
m
Ir

Mengirim lewat
e-mail

B
m
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ilih Lanjutan, BeDJ membuka
t trek kosong yang lengkap.
tahan1. Daftar seluruh arsip MIDI
alam telepon Anda muncul pada layar.
satu arsip dan tekan,.
ftar baru yang menunjukkan semua
MIDI yang dipilih (maks. 16). Ger-
atau-untuk memilih salah satu,
tekan,untuk memberlakukannya

ol1.
dua langkah ini untuk menerapkan
rek piilihan Anda ke tombol telepon
a.
 siap, rekam mix Anda, tekan (lihat
).

k dan ber-mix ria: Anda dapat mener-
a pun dari 16 trek jenis dering apa saja
ilihan Anda, ke tombol apa pun pada
Dengan begitu, Anda memiliki ribuan
ntuk memberikan sentuhan pribadi

 mix karya Anda sendiri.
Musik & Mix

Anda dapat memilihnya sebagai pendering/jenis dering
untuk panggilan masuk dan peristiwa baru.

Menciptakan gaya dan mix Anda sendiri
Opsi lanjutan memungkinkan Anda untuk men-
ciptakan dan me-mix gaya musik Anda sendiri, baik se-
cara langsung dari gaya BeDJ yang tersedia (misalnya,
Grove, Techno, Disco, dll.), atau dari daftar jenis der-
ing (misalnya, Bach, Cool, Dream, dll.) 

Daftar jenis dering menyertakan arsip MIDI yang
mungkin sudah Anda download lewat Email, WAP,
IrDA, dll.

Dari arsip yang ada
1. Bila layar BeDJ aktif, tekan,untuk mengakses

daftar opsi.
2. Bila memilih Jenis dering mix atau Gaya BeDJ,

cukup pilih salah satu melodi yang tersedia dalam
daftar dan tekan,untuk mengkonfirmasikan
pilihan Anda.

3. Telepon secara otomatis kembali ke layar BeDJ,
dan melodi yang terkait ke jenis dering yang sudah
Anda pilih dibagi-bagi ke dalam sejumlah trek.

4. Seperti yang diuraikan di atas, selanjutnya Anda
dapat mengaktifkan dan melumpuhkan trek,
merekam mix Anda, dsb.

Dari nol
1. Bila mem

seperangka
2. Tekan dan 

yang ada d
Pilih salah 

3. Muncul da
trek arsip 
akkan+
kemudian 
pada tomb

4. Ulangi ke
sejumlah t
yang lainny

5. Bila sudah
halaman 22

Selamat berasyi
apkan trek man
yang menjadi p
telepon Anda.  
kemungkinan u
seutuhnya pada
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Menyimpan gaya pribadi Anda
Anda dapat menyimpan Gaya pribadi Anda dalam
menu gaya BeDJ, dan menggunakannya kembali nanti
untuk menciptakan mix yang lain. Gaya baru ini akan
memuat semua trek yang sudah Anda mix, tetapi tanpa
efek yang diterapkan ke mix.

Menerima panggilan
Bila menerima panggilan sewaktu BeDJ diaktifkan,
telepon genggam Anda akan secara otomatis meredam
suara. 
1. Menjawab panggilan akan mengakhiri BeDJ dan

telepon Anda akan kembali ke siaga bila Anda
menutup telepon.

2. Menolak atau mengabaikan panggilan akan mele-
luasakan Anda untuk tetap berada pada layar
BeDJ.
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nggunakannya?
i simbol diwakili oleh setiap tombol

ara memasukkan kata "home":
63Layar menampilkan kata

aftar: Good.
tuk bergeser dan memilih Home.

enekan1atau,untuk meng-
 pilihan kata Home. Menekan >
firmasikan pilihan kata dan meny-

 siap untuk kata berikut dari pesan

ntuk memasukkan huruf.
ekan pendek untuk meramban

browse) daftar usulan kata (candi-
ate words), tekanan panjang untuk
erambannya kembali.
ntuk mengkonfirmasikan entri.

ekan pendek untuk menghapus
atu entri, tekan panjang untuk
enghapus semua teks.
erganti dari standard, ke huruf
ecil, ke huruf besar. 
erganti dari mode biasa, ke numer-

c atau ke modus pengetikan.
Entri teks atau nomor

5 • Entri teks atau nomor
Teks dapat dimasukkan dalam layar edit dengan dua
cara yang berbeda: dengan menggunakan Masukan
Teks prediktif T9®, atau masukan teks dasar. Dua
modus lainnya untuk angka dan tanda baca, juga terse-
dia. Ikon yang muncul pada layar menunjukkan
modus teks yang aktif. 

Apa ini?
Masukan Teks prediktif T9® adalah
modus edit cerdas untuk pesan, termas-
uk kamus yang lengkap. Kamus ini me-
leluasakan Anda untuk memasukkan
teks dengan cepat. Tekan sekali saja
tombol yang bersangkutan dengan se-

tiap huruf yang diperlukan untuk membentuk kata:
masukan tombol dianalisa dan kata yang dikemukakan
oleh T9® akan ditampilkan pada layar edit. Jika terse-
dia beberapa kata menurut tombol yang digunakan,
kata yang Anda masukkan akan ditonjolkan: tekan
0 untuk meramban (browse) daftar untuk memilih
kata yang diusulkan oleh kamus built-in T9®  (lihat
contoh di bawah).

Bagaimana me
Abjad dan berbaga
sebagai berikut:

Contoh: Contoh c
1. Tekan46

pertama dari d
2. Tekan0un
3. Anda dapat m

konfirmasikan
juga mengkon
isipkan spasi,
Anda.

Masukan teks T9® 

Tegic Euro. Pat. 
App. 0842463

2hingga9 U
0 T

(
d
m
1 U

c T
s
m
# B

k
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Jika Anda ingin mengakses masukan teks dasar, pilih
masukan teks dasar “Abc” dengan menggunakan tom-
bol *. Cara ini memerlukan penekanan tombol leb-
ih dari satu kali untuk mencapai karakter yang
diinginkan: huruf “h” adalah huruf kedua pada tombol
4 , jadi Anda harus menekan tombolnya dua kali
untuk mencapai “h”. Dengan menggunakan modus
ini, Anda harus menekan tombol beberapa kali sesuai
dengan urutan hurufnya.
Untuk memasukkan kata “Home” dalam modus mas-
ukan teks dasar, Anda harus memasukkan 4, 4
(GHI) 6, 6, 6 (MNO), 6 (MNO), 3,
3 (DEF). Tekan , bila pesan sudah selesai.
Huruf, nomor dan simbol berada pada setiap tombol
sebagai berikut:

Masukan teks dasar

1 spasi 1 @ _ # = <
> ( ) & £ $ ¥
2 a b c 2 à ä å æ ç

3 d e f 3 é è ∆ Φ 4 g h i 4 Γ ì

5 j k l 5 Λ 6 m n o 6 ñ ò ö 

7 p q r s 7 β Π Θ Σ 8 t u v 8 ü ù

9 w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ 0 . 0 , / : ; » ’ ! ¡ ? ¿ *
+ - %
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 memasukkan nama baru dalam
on, nama itu hanya akan ditam-

pon yang sudah Anda pilih.

pon TIDAK berlaku untuk buku

menyalin isi kartu SIM Anda ke
am Anda. Dengan memilih opsi
enduplikatkan semua nama.

kan kartu SIM untuk pertama ka-
masangan kartu SIM standar sep-
an 8, kemudian lihat “Menambah
lepon”  di bawah.
,dan pilih Buku Telepon, Peng-
buku telepon ,  Pilih buku telepon.

dian tekan+atau-untuk
n yang ada dalam kartu SIM An-
g ditambahkan ke buku telepon
disalin ke buku telepon yang ada
am Anda.
nda menyalin isi Buku telepon
e telepon genggam, Anda tetap da-
enggunakan buku telepon kartu
n buku telepon kartu SIM me-
dang informasi.

artu SIM
Buku telepon

6 • Buku telepon

Telepon genggam Anda mempunyai dua buku tele-
pon. Buku telepon SIM berada pada kartu SIM dan
jumlah entri tergantung pada kapasitas kartu. Buku
telepon kedua terpasang dalam memori telepon geng-
gam dan dapat menampung hingga 299 nama.

Kapasitas kartu SIM tergantung pada jenis kartu yang
Anda miliki. Tanyakanlah ke dealer setempat Anda
dan dapatkan informasi lengkap mengenai hal ini.
Buku telepon yang ada pada telepon genggam Anda
berbagi kapasitas dan memori dengan fitur lainnya.
Dengan begitu, semua saling tergantung satu sama
lainnya: semakin banyak nama yang Anda buat, se-
makin berkurang events (peristiwa) yang dapat Anda
simpan dan sebaliknya. Jumlah maksimum nama dan
kartu peristiwa adalah 299, asalkan fitur lainnya
(memo, suara, gambar, dll.) tidak menggunakan jum-
lah memori telepon genggam yang signifikan.

Menu Buku Telepon meleluasakan Anda untuk memi-
lih satu dari dua buku telepon yang tersedia: yang ada
pada kartu SIM Anda atau yang ada dalam telepon

genggam Anda. Bila
salah satu Buku Telep
bahkan ke buku tele

Opsi Reset buku tele
telepon SIM.
Copy ke Telp , akan 
dalam telepon gengg
ini dua kali, akan m

Jika Anda mengguna
li, ikuti prosedur pe
erti diuraikan halam
nama dalam buku te

Tekan
aturan 
Kemu

memilih buku telepo
da. Nama-nama yan
ini kemudian dapat 
dalam telepon gengg

Bila A
SIM k
pat m

SIM Anda, walaupu
nampilkan sedikit bi

Semua pengoperasian yang diuraikan dalam bab
ini memerlukan Buku telepon yang relevan, apa-
kah itu buku telepon kartu SIM atau buku tele-
pon telepon genggam yang akan dipilih.

Buku telepon k
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Buku telepon

uat maksimum 40 digit, ter-
 Anda.
semua nomornya, termasuk
lan internasional, kode nega-
ka Anda dapat menghubungi
ana saja.

ng dialokasikan ke nama: Tel-
 dan tekan,untuk konfir-
pan nama ini dalam buku

elepon genggam Anda dapat
ak bidang informasi daripada
ra lain (dalam karakter latin):

ingga 299 catatan, menam-
ang informasi untuk masing-

aksimum 5 bidang isian ang-
pat menyimpan 2 nomor tel-
r kantor, satu alamat e-mail
ya untuk orang yang sama.

n dan hingga 20 karakter

r, dll.)
hingga 40 digit
dan 1 «+»

-mail hingga 50 karakter

tersedia 20 grup
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Telepon genggam Anda hanya menangani satu buku
telepon setiap kali dan akan mengabaikan informasi
yang terkait ke buku telepon lainnya: misalnya, jika
nama "Smith" ada dalam kedua buku telepon dan jika
Anda menghapus yang ada dalam telepon genggam,
maka yang ada dalam kartu SIM tidak akan berubah.

Pilih buku telepon pabrik (default)
adalah yang berada dalam telepon geng-
gam Anda. Buku telepon telepon geng-

gam dapat menampung hingga 299 nama dan dapat
disetel ulang sekaligus dengan menggunakan opsi Re-
set Buku Tlp.  Tergantung pada kapasitas kartu SIM,
nama yang ditambahkan ke dalam buku telepon tele-
pon genggam, selanjutnya dapat disalin ke dalam buku
telepon kartu SIM (lihat “Copy ke SIM” halaman 36).

Dalam kartu SIM
Untuk menambah nama dalam buku teleon SIM:
1. Tekan-untuk memasuki buku telepon, pilih

Baru, kemudian tekan,.
2. Masukkan nama, kemudian nomor yang dipilih

dan tekan,.

Satu nomor dapat mem
gantung pada kartu SIM
Dengan memasukkan 
nomor lokal dengan awa
ra dan kode wilayah, ma
nomor-nomor itu dari m

3. Pilih jenis nomor ya
epon, Fax atau Data
masi dan menyim
telepon Anda.

Dalam Telepon
Buku Telepon dalam t
menampung lebih bany
buku telepon SIM. Anta

Anda dapat membuat h
pung maksimum 7 bid
masing, yang memiliki m
ka. Contohnya, Anda da
epon genggam, 3 nomo
dan catatan teks, semuan

Buku telepon telepon genggam

Menambah nama dalam buku telepon

!������	
���
����

Bidang-isian nama depa
nama belakang
Jumlah bidang isian
(telepon genggam, Kanto
Bidang-isian ekstra (e
dan catatan)
Pemilihan grup
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gaitkan Melodi Melody dan Gam-
setiap grup, maupun meng-Ubah
ut. Pilih Buku telepon > Pengat-

on > Pengaturan grup, kemudian
call: lihat & dengar, siapa yang
aman 34 untuk informasi seleng-
enerima panggilan dari kontak
e grup, melodi dan/atau gambar
 untuk grup ini akan secara oto-
dan/atau muncul pada layar.

a» yang muncul dalam buku tele-
uat nomor telepon Anda sendiri.
jurkan agar Anda memasukkan
gam Anda dan informasi terkait

dang isian kosong, item «Nomor
ihapus.
Buku telepon

Menambah catatan dalam buku telepon 
telepon genggam
Menambah bidang-isian nama
1. Tekan - untuk memasuki  Buku Telepon, pilih

<Baru>, kemudian tekan ,.
2. Masukkan nama belakang kontak Anda dan kon-

firmasikan dengan menekan ,, kemudian
masukkan nama depan mereka dan konfir-
masikan dengan menekan ,.

Salah satu dari dua bidang nama akan kosong, tapi
tidak keduanya. Untuk kembali ke bidang sebelumn-
ya, tekan c.

Menambah bidang isian nomor/teks
1. Setelah memasukkan nama kontak Anda, Anda

akan berada dalam menu Jenis panggilan. Anda
dapat memilih dari bidang isian angka (telepon
genggam, Fax, Data, Pager, Rumah, Kantor) atau
bidang isian alfanumerik (Catatan, e-mail). Buat-
lah pilihan dan masukkan nomor atau teks yang
relevan. Kemudian tekan , untuk menyimpan
catatan baru ini.

2. Telepon selanjutnya akan mengarahkan Anda ke
Grup: pilih grup yang Anda kehendaki untuk
memasukkan nama ini dan tekan , untuk
konfirmasi. Selanjutnya, catatan disimpan dalam
buku telepon telepon genggam Anda.

3. Anda dapat men
bar tertentu ke 
nama grup terseb
uran buku telep
rujuk ke “Foto
memanggil” hal
kapnya). Bila m
yang dikaitkan k
yang ditentukan
matis berdering 

Nomor Anda
Opsi  «Nomor And
pon Anda harus mem
Jika tidak, kami an
nomor telepon geng
lainnya.

Walaupun semua bi
Anda» tidak dapat d



Buku telepon

kan Panggilan foto (Fotocall),
gunakan buku telepon telepon
ya Anda belum menggunakan-
n buku telepon SIM” halaman 9.
engaturan grup, tekan,dan

enjadi pilihan Anda.
 yang akan diidentifikasikan
k», dll.) dan pilih Melodi dan
 dikaitkan ke grup ini.
c untuk kembali ke siaga,
uk menampilkan isi Buku tele-
ontak yang ingin Anda tautkan
kan,. Kemudian pilih Pilih

p pilihan Anda.
nggil Anda, Melodi dan gambar
upnya akan berdering/muncul

an sejumlah nama dalam buku
ka berada di mode siaga untuk
on. Anda dapat mencari nama
ngan menekan tombol yang ses-
 ingin Anda tuju dalam daftar
ua kali untuk mengakses huruf

ma yang diawali dengan huruf

nangani nama
34

Fitur ini hanya tersedia bila Anda memilih buku tele-
pon telepon genggam Anda, BUKAN buku telepon SIM.

Fitur fotocall meleluasakan Anda untuk memberikan
sentuhan pribadi pada grup yang tersedia dengan na-
manya sendiri («Teman», «Kantor», dll.), suatu
gambar (dari Album gambar) dan melodi (dari daftar
Jenis dering).
Anda dapat menautkan satu atau beberapa kontak dari
buku telepon Anda ke suatu grup. Bila nama dalam
grup itu memanggil, nama kontak akan muncul
berikut gambar yang telah ditentukan untuk grup
tersebut. Melodi yang sudah ditentukan untuk grup
itu, juga akan berdering.

Untuk orang yang begitu penting, buatlah suatu grup
yang khusus untuk mereka. Gunakan kamera untuk
menyimpan gambar mereka dalam Album gambar dan
Rekaman suara untuk menyimpan suara mereka se-
bagai jenis dering. Bila mereka memanggil, Anda seg-
era dapat melihat dan mendengarnya (untuk kamera,
lihat halaman 100 dan untuk rekaman suara, lihat
halaman 78).

1. Untuk mengguna
Anda harus meng
genggam; seandain
nya, lihat “Menyali

2. Kemudian pilih P
pilih grup yang m

3. Ubah nama grup
(«Teman», «Ana
Gambar yang akan

4. Tekanan panjang 
kemudian-unt
pon Anda. Pilih k
ke grup ini dan te
grup dan pilih gru

Bila kontak ini mema
yang dikaitkan ke gr
pada layar.

Setelah Anda menyimp
telepon, tekan-keti
mengakses Buku Telep
dalam buku telepon de
uai dengan huruf yang
(misalnya, tekan 8 d
«UÈ»). Catatan perta

Fotocall: lihat & dengar, siapa yang 
memanggil

Mengedit dan me
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 tekan ,. Tentukan jenis
 akan ditambahkan dan tekan

 nomor atau teks, kemudian
enyimpan perubahannya.

dan 2 untuk menambah hingga
data/catatan yang sama. Kemu-
k c untuk kembali ke menu
tekan agak lama untuk kembali

 muncul menurut tanggal pem-
 atau telepon yang Anda masu-
jadi nomor default. Karena itu,
ul pada posisi pertama dalam
at nomor default yang lain, lihat
 halaman 36. Bidang alfanu-
mail) hanya dapat diubah atau

 isi suatu bidang dalam catatan
pilih nama yang Anda tentukan
 Tampilkan dan tekan lagi ,.

 yang akan diubah dalam daftar,
 Tampilkan dan tekan lagi ,.
ang isian yang dipilih akan
yang dimasukkan, ikon tanda
erupakan nomor default, ikon
is panggilan, dll.)
Buku telepon

ini akan dipilih dari daftar. Tergantung pada menu
buku telepon yang dipilih, Anda akan mendapat akses
ke sebagian atau semua  opsi berikut:

Dalam kartu SIM
Pilih nama dalam buku telepon kartu SIM dan
tekan,untuk mengakses salah satu dari opsi
berikut:
- Hapus untuk menghapus nama dan nomor yang dip-

ilih,
- Ganti untuk mengubah nama yang dipilih dan

semua informasi terkait,
- Copy ke Telp. untuk menyalin nama yang dipilih dan

semua informasi terkait ke dalam buku teleon yang
ada dalam telepon genggam Anda.

Dalam Telepon
Menambah bidang-isian
1. Untuk menambah bidang isian baru ke catatan

yang sudah ada, pilih nama yang Anda tentu-
kan,  pilih Tampilkan kemudian tekan,.

2. Pilih <Baru> dan
bidang isian yang
,. Masukkan
tekan,untuk m

3. Ulangi langkah 1 
6 bidang-isian ke 
dian tekan pende
sebelumnya atau 
ke mode siaga.

Nomor atau teks akan
buatannya. Nomor fax
kkan pertama kali men
nomor tersebut munc
daftar. Untuk membu
“Menjadikan default”
merik (catatan dan e-
dihapus.

Mengubah isi bidang
1. Untuk mengganti

yang sudah ada,  
, tekan ,, pilih

2. Pilih bidang isian
tekan ,, pilih
Rincian dari bid
muncul (nomor 
centang jika ini m
yang terkait ke jen

• Hapus
• Tampilkan
• Copy ke SIM
• Tombol cepat
• Ubah Tipe
• Panggilan

• Hapus semua
• Kirim pesan
• Kirim MMS
• Jadikan default
• Copy ke Telp
• Telp. handsfree

• Ubah Nama
• Sertakan dalam 

grup
• Kaitkan telp 

dgn suara
• Kirim lewat 

IrDA
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Menjadikan default
r pertama yang Anda masukkan
membuat catatan baru, akan men-
mor default: nomor akan muncul
ftar bidang isian dan secara otom-
 dipanggil bila menekan tombol
nekan,dan memilih opsi Pan-
  atau Kirim Pesan. Untuk mengu-
misalnya, nomor «Kantor» yang
ukan nomor «Rumah»), ulangi
ari paragraph “Mengubah isi bi-

lih Jadikan default dalam menu car-
 untuk konfirmasi.

i disebutkan sebelumnya, memas-
 sejumlah nama dalam buku tele-
rtu SIM dapat berguna jika Anda
on genggam. Jika Anda menyalin
dalam kartu SIM, buku telepon
ui bila bertukar buku telepon atau
lepon genggam yang lain.
or ke dalam buku telepon SIM,

pai 3 dari paragraph “Mengubah
udian pilih Copy ke SIM dan
36

3. Tekan,: Pada carousel yang muncul, pilih
Ganti dan tekan,. Lakukan perubahan yang
diinginkan dan tekan,untuk menyimpannya.

Mengubah jenis bidang isian
Untuk menghapus bidang isian data
yang sudah ada, ulangi langkah 1 sampai
3 dari paragraf “Mengubah isi bidang” .

Kemudian pilih Ubah tipe dalam menu carousel, pilih
jenis nomor yang baru dan tekan,untuk mengkon-
firmasikan pilihan Anda.

Jika Anda menyalin buku telepon SIM ke telepon geng-
gam Anda, sejumlah nomor mungkin muncul sebagai
nomor yang: «Bukan tipe» dan tidak ada ikon.
Nomor «Bukan tipe» dapat diubah: ikuti prosedur
yang diuraikan sebelumnya untuk menentukan tipe
untuk nomor ini:

Menghapus bidang
Untuk menghapus bidang isian data
yang sudah ada, ulangi langkah 1 sampai
3 dari paragraph “Mengubah isi bidang”

. Kemudian pilih Hapus dalam menu carousel, dan
tekan,untuk konfirmasi.

Nomo
ketika 
jadi no

pertama kali pada da
atis nomor itu yang
pick-up atau bila me
ggilan, Telp Handsfree
bah nomor default (
dijadikan default, b
langkah 1sampai 3 d
dang” . Kemudian pi
ousel, dan tekan,
Copy ke SIM

Sepert
ukkan
pon ka

sering berganti telep
nomor telepon ke 
Anda selalu diperbar
bila menggunakan te
Untuk menyalin nom
ulangi langkah 1 sam
isi bidang” . Kem
tekan,.
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r
m mode siaga, masukkan nomor
an menekan tombol yang sesuai.
n ( untuk menghubungi dan
menutup telepon.

,  Anda dapat mengakses carou-
il nomor ini, menyimpannya atau

n tentukan  data pilihan Anda.
emilih buku telepon dalam kartu

ipilih, cukup tekan ( untuk

kali untuk mengakses carousel
udian pilih Panggilan atau Telp.

 tekan,untuk menghubungi

milih buku telepon dalam telepon
a:
il nomor default:

lih, cukup tekan ( untuk meng-

 mengakses rekam carousel, kemu-
nggilan atau Telp. Handsfree.
Buku telepon

Untuk kenyamanan dan keselamatan Anda, pastikan tel-
epon dijauhkan dari telinga Anda ketika melakukan
panggilan handsfree, terutama bila menambah volume.

Nomor Darurat
Nomor darurat akan memanggil nomor
layanan darurat di negara Anda. Pada
umumnya, Anda dapat memanggil

nomor ini walaupun bantalan tombol Anda terkunci
dan seandainya Anda belum memasukkan kode PIN.

Tergantung pada operator jaringan, nomor darurat
dapat dihubungi tanpa memasukkan kartu SIM. Di
Eropa, nomor darurat yang standar adalah 112, di In-
ggris, 999. 

1. Untuk memanggil nomor ini, masukkan
nomornya dalam mode siaga dengan menekan
tombol yang sesuai atau tekan,dan pilih Buku
Telepon  > Lihat daftar nama2  > nomor Darurat.

2. Tekan ( untuk menghubungi dan tekan )
untuk menutup telepon.

Nomor lain
Masukkan nomo

Dala
deng
Teka

tekan ) untuk 

Dengan menekan 
sel dan memangg
mengirim pesan.

Memilih nama
1. Tekan-da
2. Jika Anda m

SIM Anda:
- setelah data d

memanggil, atau
- tekan,dua 

berikutnya, kem
Handsfree dan
nomornya.

3. Jika Anda me
genggam And

• Untuk memangg
- setelah data dipi

hubungi, atau
- tekan,untuk

dian memilih Pa

Melakukan panggilan
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• Untuk memanggil nomor lainnya, tentukan 
Tampilkan setelah rekaman dipilih dan tentukan jenis 
panggilan dalam daftar (telepon genggam, Kantor, 
dll.). Tekan,untuk mengakses carousel berikut, 
kemudian memilih Panggilan atau Telp. Handsfree.

4. Dalam semua hal, tekan ) untuk menutup tel-
epon.

Anda juga dapat beralih ke handsfree sewaktu panggi-
lan standar sedang berlangsung: tekan,, pilih Ac-
tiv.h/free dan tekan,untuk konfirmasi.

Menggunakan Tombol cepat
Dalam mode siaga, tekan dan tahan
tombol antara2dan9untuk men-
ghubungi entri terkait (lihat “Tombol

cepat” halaman 43): hubungan terjalin. Tekan )
untuk menutup telepon.
Menggunakan Voice dial (menelepon dengan 
suara)

Dalam mode siaga, tekan dan tahan
,, kemudian ucapkan label suara
yang sudah disimpan (lihat “Tlp dgn

suara” halaman 45). Jika telepon mengenali label suara
(voice tag), telepon akan memutar nomor yang ber-
sangkutan. Tekan ) untuk menutup telepon.
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eluasakan Anda untuk memilih nada
 dering dari pilihan yang tersedia.
ar juga menyertakan mix musik
n dengan BeDJ (lihat halaman 24),
n melodi dilampirkan pada pesan
(dari e-mail, pesan SMS, dll.). 
aftar dengan menekan+or-

 mendengar melodi yang dipilih dip-
untuk memilih melodi ini sebagai

 untuk membatalkan, atau bergerak
ya.

mendengar melodi jika volume jenis
atikan atau jika modus Tenang sudah
alaman 14).

u
eluasakan Anda untuk mengatur bip
ngatan ke Hidup atau Mati, untuk se-
kali Anda menerima pesan baru.

ini juga meleluasakan Anda untuk
ringatan yang Anda tentukan dari
.

Pengaturan

7 • Pengaturan
Menu Pengaturan meleluasakan Anda untuk
menyesuaikan telepon sesuai selera dan mengubah ber-
bagai pengaturan yang terkait pada setiap opsi yang
tersedia (bunyi, waktu dan tanggal, pengamanan, dll).
Dengan menu Profil, Anda dapat mengubah beberapa
pengaturan sekaligus (lihat halaman 52).

Tak berdering
Meleluasakan Anda untuk mengatur
modus Tenang ke Hidup atau Mati. Bila
pengaturan ini disetel ke Hidup, semua

tanda peringatan dilumpuhkan dan tanda getar menja-
di aktif.

Kuat dering
Secara default atau pengaturan pabrik,
kuat dering disetel ke Sedang.
Tekan+atau-untuk menyetel kuat

dering Anda dari Tdk berdering ke Nyaring.

Modus Tdk berdering juga berlaku untuk nada tombol.

Jenis dering
Mel
jenis
Daft

yang Anda ciptaka
rekaman suara da
yang Anda terima 
Geser melintasi d
dan tunggu untuk
utarkan. Tekan,
jenis dering, c
ke melodi berikutn

Anda tidak akan 
dering disetel ke M
diaktifkan (lihat h

Nada SMS bar
Mel
peri
tiap 

Bila Hidup, opsi 
memilih tanda pe
daftar jenis dering

Bunyi
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Pengaturan

la Peristiwa yang Anda program dalam agenda
dah jatuh tempo,
la Anda tidak menjawab panggilan,
la Baterai lemah dan perlu diisi,
tuk menangani durasi panggilan Anda, pertama

telah berlangsung selama 45 detik, selanjutnya
tiap menit dari panggilan keluar (bip tidak dapt
dengar oleh pemanggil).

u ini hanya meleluasakan Anda untuk mengak-
n/melumpuhkan bunyi peringatan, BUKAN

ngatannya itu sendiri. Misalnya, mengatur tanda
ngatan peristiwa ke Mati tidak akan mencegah tel-
 Anda untuk menampilkan layar Pengingat (jika
a memogramnya), tetapi bunyi yang bersangkutan
k akan diperdengarkan.
40

Equalizer 
Opsi ini meleluasakan Anda untuk
memilih pengaturan audio yang ber-
beda, yang juga tersedia bila panggilan

sedang berlangsung. Dalam hal ini, tekan,, pilih
Equalizer, geser melintasi daftar, dan tunggu beberapa
detik untuk mendengar perbedaannya. Tekan,un-
tuk mengkonfirmasikan pilihan Anda.

Nada tombol
Meleluasakan Anda untuk mengatur
nada tombol ke Hidup atau Mati. Walau-
pun disetel ke Matikan, DTMF dapat
diputar selama panggilan berlangsung
(lihat halaman 96).

Peringatan
Meleluasakan Anda untuk mengatur bir
peringatan ke Hidup atau Mati untuk
item berikut:

- bi
su

- bi
- bi
- un

se
se
di

Men
tifka
peri
peri
epon
And
tida
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ver diatur ke Hidup, pilih gambar
tar yang muncul dengan
atau>(Anda batal memilihnya,
 menekan tombol-tombol ini),
an-untuk bergerak ke gambar
etelah Anda menentukan pilihan
,untuk mengaktifkan screen saver.

ilih beberapa gambar (sampai 10)
ampilkan pertunjukan slide. Bila
tu gambar yang akan digunakan se-
 maka hanya gambar ini yang akan

nda dan tekan<atau> untuk
i. Bila di mode siaga, screen saver
i menurut batas waktu yang sudah

lih Periode tampilan dan tekan,.
sudah Anda setel akan diterapkan
ambar pertunjukan slide.
Pengaturan

Getaran
Meleluasakan Anda untuk mengatur ge-
taran ke Hidup atau Mati bila menerima
panggilan, bila event yang disetel dalam

agenda sudah jatuh tempo, bila Anda menerima pesan
dan bila alarm berdering.

Getaran selalu Mati bila radio FM sedang Hidup, atau
bila Anda menghubungkan pengisi baterai atau Adap-
tor Pemantik Rokok.

Screen saver
Meleluasakan Anda untuk mengatur
screen saver ke Hidup atau Mati. Bila dia-
tur ke Hidup,  screen saver akan menay-

angkan pertunjukan slide dalam mode siaga, dengan
menggunakan arsip jpeg yang sudah Anda simpan
dalam telepon dan yang Anda pilih. 

Mengatur Screen saver ke Mati, secara otomatis men-
gaktifkan Modus Ekonomis, yaitu, waktu yang berlaku
sekarang ditampilkan dengan latar belakang hitam.
Modus ini meningkatkan otonomi telepon Anda (men-
ingkatkan usia baterai).

1. Bila screen sa
dalam daf
menekan<
juga dengan
kemudian tek
berikutnya. S
gambar, tekan

Anda harus mem
agar dapat men
memilih hanya sa
bagai screen saver,
ditampilkan.

2. Pilih Mulai tu
memilih nila
akan memula
Anda setel.

3. Kemudian pi
Waktu yang 
antara setiap g

Layar
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Pengaturan

EG yang dapat digunakan se-

akan Anda untuk mengatur
mping ke Hidup atau Mati. Bila
e Hidup, lampu pada kedua
telepon genggam akan diak-
anggilan, bila terjadi peristiwa

g.

 digerakkan oleh suara hanya
dipilih sebagai jenis dering yang

samping meningkatkan otono-
42

Animasi logo
Meleluasakan Anda untuk mengatur an-
imasi logo menu carousel ke Hidup atau
Mati. Bila disetel ke Hidup, opsi ini juga

akan menggulirkan teks, seperti pesan yang dipilih
dalam menu Baca pesan.

Melumpuhkan fungsi ini meningkatkan otonomi tele-
pon Anda.

Lampu latar
Lampu latar diaktifkan bila menerima
panggilan masuk atau pesan, meramban
(browsing) daftar dan menu, dll.

Tekan+atau-untuk menyetel Durasi lampu
latar dengan memilih salah satu dari yang tersedia, dan
tekan,untuk konfirmasi.

Melumpuhkan fungsi ini meningkatkan otonomi tele-
pon Anda.

Wallpaper
Meleluasakan Anda untuk mengatur
Wallpaper ke Hidup atau Mati. Bila diatur
ke Hidup, gambar yang Anda pilih dita-

mpilkan dalam modus Normal atau Kabur pada mode
siaga, jika Anda tidak mengaktifkan pertunjukan slide.

Hanya gambar jenis JP
bagai Wallpaper.

Meleluas
lampu sa
diatur k
samping 

tifkan bila menerima p
dan bila alarm berderin

Lampu samping akan
bila arsip suara MIDI 
memuat efek cahaya.
Melumpuhkan lampu 
mi telepon Anda.

Animasi logo

Lampu latar

,��������

Lampu Eksternal
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gunakan Tombol Cepat, cukup
an tombol yang berkaitan ke fungsi
nda luncurkan atau ke nomor yang
ubungi sewaktu dalam mode siaga.
aitkan Tombol Cepat 2 to 9
i dari tabel berikut:

enghubungi nomor yang bersang-
tan dalam daftar buku telepon.

embuka menu Kirim pesan.

embuka menu Baca  Pesan. 

tifkan fitur Pesan instan, untuk ce-
t Membalas ke pengirim pesan yang
da terima.

gera mengunci/membuka bantalan
mbol.

engaktifkan penyetelan ke profil
nang (getaran dihidupkan, kuat der-
g dimatikan).
engaktifkan profil Mobil  (kuat der-
g nyaring, jawab cepat).
Pengaturan

Daripada memasukkan berbagai menu dan meramban
(browsing) daftar, Anda dapat menyetel akses langsung
ke fungsi tertentu dengan menautkannya ke Tombol ce-
pat. Tekanan panjang pada tombol akan mengaktifkan
secara otomatis fungsinya atau memanggil nomor yang
terkait (Flash dial/Tombol cepat)

Anda hanya dapat memprogram tombol 2 hingga
9dan #, karena tombol 0 (memilih bahasa)
dan 1 (kotak pos pesan suara) sudah ditentukan se-
belumnya dan terkunci untuk mencegah agar tidak
diprogram kembali. Tergantung pada penyedia lay-
anan Anda, tombol cepat yang lain mungkin sudah
ditentukan sebelumnya dan dikunci.

1. Pilih tombol dari2hingga9dan tekan,.
2. Ramban daftar untuk memilih fungsi yang ingin

Anda kaitkan dengan tombol ini (lihat daftar
berikut). Tekan,untuk mengkonfirmasikan
pilihan Anda.

Jika tombol yang dipilih sudah disetel, Anda dapat
memprogram ulang: pilih Pengaturan > Tombol cepat >
kunci kait dalam daftar. tekan,dua kali, pilih
Ganti dan tekan,. Langkah ini akan membawa
Anda ke daftar fungsi yang tersedia.

3. Untuk meng
tekan dan tah
yang ingin A
ingin Anda h

Anda dapat meng
ke sejumlah fungs

Tombol cepat

M
ku

M

M

Ak
pa
An

Se
to

M
Te
in
M
in
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Pengaturan

uka menu  E-mail untuk akses
k pos pesan suara.

pilkan sisa dana kredit.

antungan kepelangganan

pilkan Akumulasi biaya panggi-
uar.

antungan kepelangganan

uka menu Tambah event Agen-

pilkan daftar Peristiwa menu
a.

uka menu Alarm.

merekam bunyi yang baru.

curkan sesi WAP.

antungan kepelangganan

uka menu Screen saver Hidup/
44

Mengaktifkan profil Headset (kuat de-
ring sedang, jawab cepat dihidupkan).
Mengaktifkan profil Pertemuan (ge-
taran dihidupkan, jenis dering dan se-
mua tombol disetel ke Tak
berdering).

Mengaktifkan profil Outdoor (kuat
dering nyaring).

Mengaktifkan profil Personal.

Mengaktifkan profil Otonomi , yang
meluaskan otonomi baterai (animasi
mati, getaran mati, lampu latar mati,
kuat dering sedang).

Akses langsung ke Kalkulator.

Menyambung ulang nomor terakhir
yang dihubungi.

Menyambung ulang nomor terakhir
yang diterima.

Menghubungi nomor panggilan daru-
rat.
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Memb
ke kota

Menam

Keterg

Menam
lan kel

Keterg

Memb
da.

Menam
Agend

Memb

Boleh 

Melun

Keterg

Memb
Mati.
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 dan bicaralah muncul, ikuti petun-
mpilkan pada layar. Bila diarahkan
m label suara Anda, pastikan bahwa

 di lingkungan yang tenang, pilih
ndek dan sederhana dan ucapkan

dan ulangi langkah-langkah yang
atas untuk menambah lagi perintah
(voice command).
kan perintah suara, tekan dan tahan
lam mode siaga, kemudian ucapkan
dah direkam. Label suara dapat dip-
ah atau dihapus setiap saat.

e dial/sambungan dengan suara,
luasakan Anda untuk cepat meman-
nama dari buku telepon Anda: tetap-
dengan merekam kata yang akan
yang bersangkutan bila diucapkan.
ran > Tlp dgn suara > <Baru> dan

ar untuk memilih nomor panggilan
pasangkan dengan label suara. Ter-
 Buku Telepon yang dipilih (lihat

n” halaman 31), tentukan:
Pengaturan

Daripada memasukkan berbagai menu
dan meramban daftar, Anda juga dapat
menyetel label suara yang akan mengak-

tifkan fitur (misalnya, meluncurkan Kalkulator).

Anda dapat mengaitkan perintah Suara ke semua
fungsi yang didukung oleh Tombol cepat (lihat hala-
man 43), kecuali untuk «ambil surat» dan «jam
alarm».

1. Pilih Pengaturan > Voice Commands > <Baru> dan
tekan,, kemudian ramban daftar untuk
memilih fungsi yang akan disetel dengan label
suara. Tekan,untuk mengkonfirmasikan
pilihan Anda.

2. Bila Tekan OK
juk yang dita
untuk mereka
Anda berada
kata yang pe
dengan jelas.

3. Tekan c 
diuraikan di 
dengan suara 

Untuk mengguna
,bila berada da
label suara yang su
utar kembali, diub

Voic
mele
ggil 

kan label suara 
memanggil nama 
1. Pilih Pengatu

tekan,.
2. Ramban daft

yang akan di
gantung pada
“Buku telepo

Mengalihkan SEMUA panggilan ke
kotak pos pesan suara.

Akses langsung ke  Brick Game.

Menghubungi nomor pesan suara An-
da.

Membuka menu Games.

Ketergantungan kepelangganan

Voice command (perintah suara)
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Voice Command 

Tlp dgn suara

Tlp dgn suara



Pengaturan

akan Anda untuk mengunci/
a kunci tombol dengan
 dan menahan tombol c bila
ga. Secara otomatis tombol ter-
panggilan.

ntukan penguncian segera atau
Pengaturan > Pengamanan >  Kun-
 pilih salah satu dengan
. Selanjutnya, tombol akan
nen. Jika Anda membukanya
ol c, bantalan tombol tidak
ementara selagi Anda menggu-

udian mengunci kembali sete-
g sudah Anda tentukan dalam

tombol dikunci, Anda tetap da-
an darurat (lihat halaman 37).
46

- Buku telepon SIM: pilih nama dalam daftar
dan tekan ,,

- Buku telepon telepon genggam pilih nama
dalam daftar, kemudian tekan nomor telepon
pilihan Anda jika ada beberapa nomor yang
disimpan untuk nama ini dan tekan ,.

3. Bila opsi Add voice tag? muncul, tekan,dan
ikuti petunjuk yang ditampilkan pada layar. Bila
diarahkan untuk merekam label suara Anda, pas-
tikan bahwa Anda berada di lingkungan yang
tenang, pilih kata yang pendek dan sederhana dan
ucapkan dengan jelas.

Untuk menggunakan perintah suara, tekan dan tahan
,ketika dalam mode siaga, kemudian ucapkan label
suara yang berkaitan dengan nomor yang ingin Anda
hubungi.
Untuk menampilkan daftar tlp dgn suara yang sudah
Anda tentukan, pilih Pengaturan > Voice Commands >
Tlp dgn suara dan tekan,. Kata-kata yang direkam
Label suara dapat diputar kembali, diubah atau diha-
pus setiap saat.

Hingga sebanyak 15 label suara dapat ditentukan dan
dipakai bersama antara voice dial (tlp dgn suara) dan
voice command (perintah suara).

Kunci tombol
Meleluas
membuk
menekan

berada dalam mode sia
buka ketika menerima 

Anda juga dapat mene
nanti dengan memilih 
ci tombol, kemudian
menekan+atau-
terkunci secara perma
dengan menekan tomb
akan dikunci untuk s
nakan telepon, dan kem
lah periode waktu yan
pengaturannya.
Bahkan bila bantalan 
pat melakukan panggil

Pengamanan
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 teleponnya, kemudian pilih jenis
ax atau Data. Nama dalam daftar ini
diganti atau  dihapus.

ggilan
u ini meleluasakan Anda untuk
batasi penggunaan telepon ke se-

lah panggilan tertentu, baik panggi-
 panggilan masuk. Fungsi ini
antungan jaringan dan memerlukan
 panggilan spesifik yang disediakan
er (penyedia jasa) Anda. 

u  Outgoing  meleluasakan Anda un-
memilih antara Panggilan, Panggilan in-
asional dan panggilan Kecuali Home
li Home’ meleluasakan Anda untuk
h air bila Anda berada di luar negeri).
umpuhkan pencegahan panggilan kel-
ini selanjutnya meleluasakan Anda

dalam setiap opsi yang tersedia, Pang-
anggilan data  atau Panggilan fax.
Pengaturan

Nama umum
Meleluasakan Anda untuk menangani
daftar nama tertentu, yang disebut, daftar
Nama Umum, dan membatasi panggilan
ke daftar ini melalui opsi Akses nama.

Fungsi ini merupakan ketergantungan kepelangganan
dan memerlukan kode PIN2 (lihat halaman 48).

Pembatasan panggilan
Meleluasakan Anda untuk membatasi
panggilan ke daftar Nama Umum. Dalam
hal ini, Anda hanya dapat mengakses

nama yang ada dalam daftar Nama Umum, bukan yang
ada dalam Buku telepon menu utama.

Fungsi ini merupakan ketergantungan kepelangganan
dan memerlukan kode PIN2 (lihat halaman 48). Mo-
hon diperhatikan bahwa ketika mengaktifkan opsi ini,
fitur ini juga berlaku untuk WAP dan hubungan e-
mail melalui GPRS.

Nama umum
Meleluasakan Anda untuk melihat dan
memodifikasi daftar Nama Umum. Anda
dapat memasukkan nama baru, memod-

ifikasi atau menghapus nama dalam daftar melalui
kode PIN2. Gunakan opsi <Baru> untuk memasukkan

nama dan nomor
nomor: Telepon, F
selanjutnya dapat 

Mencegah pan
Men
mem
jum

lan keluar atau
merupakan keterg
sandi pencegahan
oleh service provid
Panggilan keluar

Men
tuk 
tern

(Panggilan ‘Kecua
menelepon ke tana
Anda juga dapat L
uar. Menu-menu 
untuk mencegah, 
gilan, Telp2 suara, P
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Pengaturan

Panggilan Masuk de PUK2 dari operator atau

sukkan kode PUK sebanyak 10
rtu SIM akan diblokir dan tid-
ika ini terjadi, hubungi opera-
.

pat mengatur proteksi PIN ke
au Mati. Jika Hidup, Anda akan
untuk memasukkan kode PIN
telepon.

ubah kode PIN jika opsi ini Mati.

an Anda untuk menangani
on dan jaringan, mendaftar se-
lah jaringan yang tersedia dan
lihan Anda.

Anda terpadu dengan sejumlah
g menunjang GPRS (Global
adio Service), suatu layanan

da untuk bertukar data dengan
an selalu dalam keadaan online
48

Menu Panggilan Msk meleluasakan Anda
untuk memilih Panggilan atau Bila roam-
ing. Menu ini juga menyediakan akses ke

menu Batal untuk menghilangkan pencegahan pada
panggilan masuk.
Menu-menu ini selanjutnya meleluasakan Anda untuk
mencegah, dalam setiap opsi yang tersedia, Panggilan,
Telp2 suara, Panggilan data  atau Panggilan fax.
Status

Dalam masing-masing sub-menu (Pang-
gilan, Bila roaming, dll.), opsi Status me-
leluasakan Anda untuk mengetahui
apakah jenis panggilan dicegah atau tidak.

Mengubah kode
Meleluasakan Anda untuk mengubah
kode PIN dan PIN 2 Anda, maupun Kode
cegah panggilan.

Tergantung pada kartu SIM yang Anda miliki, beber-
apa fitur atau opsi mungkin memerlukan kode rahasia
PIN2. Ini adalah kode rahasia kedua berdigit 4 hingga
8 yang diberikan kepada Anda oleh penyedia layanan
Anda.

Jika Anda salah memasukkan kode PIN2 sebanyak 3
kali, kartu SIM Anda diblokir. Untuk membukanya,

Anda harus minta ko
pengecer Anda.
Jika Anda salah mema
kali berturut-turut, ka
ak dapat digunakan. J
tor atau pengecer Anda

Proteksi PIN
Anda da
Hidup at
diminta 

ketika menghidupkan 

Anda tidak dapat meng

Menu ini meleluasak
hubungan antara telep
cara manual ke sejum
menangani jaringan pi

GPRS dipasang
Telepon 
fitur yan
Packet R

yang meleluasakan An
laju kecepatan tinggi d
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a mendapatkan daftar jaringan yang
dia di area bila memilih modus Man-

Pilih jaringan yang ingin Anda daftar
tuk konfirmasi.

a dapat membuat daftar jaringan
m urutan pilihan. Setelah ditentu-
, telepon akan mencoba mendaftar
urut urutan pilihan Anda.

ses
u ini meleluasakan Anda untuk
buat sejumlah profil data: bila

ggunakan WAP atau mengirim pe-
MS), profil yang dipilih akan digu-

nyambung ke jaringan GSM atau

iuraikan di bawah merupakan ket-
ator dan/atau kepelangganan. Den-
rator, Anda dapat menerima SMS
ameter akses yang akan disimpan se-
lakan menghubungi operator untuk
rmasi lebih lanjut.
Pengaturan

(yaitu, mempunyai sambungan permanen ke Internet
dan WAP).

Hubungi operator telepon Anda untuk mendapatkan
informasi lengkap mengenai ketersediaan GPRS pada
jaringannya dan kepelangganan yang sesuai. Anda
juga mungkin harus mengkonfigurasi telepon Anda
dengan pengaturan GPRS yang disediakan oleh opera-
tor Anda, dengan menggunakan menu-menu yang di-
uraikan dalam bagian ini.

Menu ini meleluasakan Anda untuk mengaitkan
modus telepon genggam Anda ke layanan GPRS:
Selalu terhubung
Telepon Anda akan selalu mendaftar ke layanan
GPRS. Dengan opsi ini sambungan GPRS menjadi
lebih cepat. Walaupun begitu, hal ini akan mening-
katkan pemakaian energi.
Untuk panggilan data
Telepon Anda akan secara otomatis mendaftar ke lay-
anan GPRS hanya bila diminta. Opsi ini mengurangi
pemakaian energi, namun sambungan akan menjadi
lebih lama.

Terlepas dari pengaturan ini, Anda tetap harus memi-
lih jaringan (GSM atau GPRS) dalam menu dari se-
tiap aplikasi yang digunakan (misalnya, WAP, MMS,
e-mail, dll).

Daftar baru
And
terse
ual. 

dan tekan , un

Daftar pilihan
And
dala
kan

pada jaringan men

Pengaturan ak
Men
mem
men

san multimedia (M
nakan untuk me
GPRS.

Semua opsi yang d
ergantungan oper
gan sejumlah ope
yang memuat par
cara otomatis. Si
mendapatkan info
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Pengaturan

Ubah Nama masukkan nomor analog
sukkan tanda «+» diikuti den-
iakan oleh operator Anda dan

nda untuk mengetahui jenis
a pilih.

sakan Anda untuk memasukkan
tif, yang mana telepon akan me-
secara otomatis setelah waktu
 sedang berlangsung) dan kem-

h Masa tdk aktif dan tekan,,
atu nilai (dinyatakan dalam de-
n tekan,.

akan Anda untuk mengubah
an GPRS, Login, Sandi dan Masa
bidang isian dan petunjuk yang
n GSM, silakan rujuk bagian se-

da untuk memasukkan alamat
 yang ingin Anda hubungi, un-
t IP, misalnya, wap.operator-
an untuk menjalin hubungan.

, kemudian masukkan alamat
.
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Anda dapat memasuki atau mengubah
nama profil yang dipilih. Tekan,,
masukkan nama yang Anda tentukan
dan tekan,untuk konfirmasi.

Beberapa profil pra-konfigurasi mungkin dikunci,
mencegah pemograman ulang pengubahan nama.

Tampilkan
Meleluasakan Anda untuk memvisual-
isasikan semua parameter profil yang di-
pilih (Nomor ISP, APN, dll.), baik GSM

atau GPRS.
Pengaturan GSM

Meleluasakan Anda untuk memasuki
atau mengubah pengaturan GSM dan
mengakses item berikut:

Login dan Sandi meleluasakan Anda untuk memasu-
kkan login dan sandi  yang diperlukan. Pada kedua hal
ini, masukkan informasi dan tekan,untuk konfir-
masi.
Nomor telepon meleluasakan Anda untuk memasu-
kkan nomor telepon yang diperlukan untuk menjalin
hubungan. Pilih Nomor telepon dan tekan,, kemu-
dian tekan+atau-untuk memilih:
- No. ISDN  untuk memasukkan nomor ISDN ISP,

ATAU 

- No. Analog untuk me
Pada kedua hal ini, ma
gan nomor yang dised
tekan,.

Hubungi operator A
nomor yang harus And

Masa tidak aktif melelua
periode waktu tidak ak
mutuskan hubungan 
tersebut (jika hubungan
bali ke layar siaga. Pili
kemudian masukkan su
tik) di atas 30 detik  da
Pengaturan GPRS

Meleluas
pengatur
tdk aktif (

sama seperti pengatura
belumnya).
APN meleluasakan An
jaringan data eksternal
taian teks (atau alama
name.fr) yang digunak
Pilih APN dan tekan,
yang sesuai  dan tekan,
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l
eluasakan Anda untuk memilih salah
dari dua format tanggal yang tersedia,
tern atau Indonesia. Tekan,untuk

aylight savings harus disetel terlebih
 Anda dapat mencek kembali tang-
a sudah disetel sebelumnya. Untuk
a waktu mana Anda berada, kami
tuk menceknya pada atlas atau en-

i Zona Waktu meleluasakan Anda
yetel zona waktu lokasi Anda be-
, menurut GMT (Greenwich Me-
rakkan+atau-untuk memilih
esuai dengan wilayah Anda.

gs
nya berkenaan dengan negara-nega-
 diatur menurut musim panas/din-
reenwich Meridian Time / British
Pengaturan

Pesan kacau (error messages) selama hubungan pada
umumnya disebabkan oleh parameter yang salah:
Anda harus menghubungi operator Anda sebelum
menggunakannya pertama kali, agar mendapatkan
pengaturan yang sesuai. Dengan sejumlah operator,
parameter akses dapat disetel dari jarak jauh. Tan-
yakanlah kepada operator Anda.

Menu ini meleluasakan Anda untuk menyetel waktu
dan tanggal, zona waktu, daylight savings dan mengu-
bah mode layar jam.

Layar jam
Meleluasakan Anda untuk memilih for-
mat waktu Analog, Digital atau Mungil bila
ditunjukkan dalam mode siaga, dengan

menekan +atau-. Format manapun yang Anda
pilih, tekan , untuk konfirmasi.

Setel tanggal
Meleluasakan Anda untuk menyetel
tanggal dengan menekan tombol numer-
ik yang sesuai (Anda juga dapat menyetel

tanggal dengan menggerakkan+atau-).

Format tangga
Mel
satu 
Wes

konfirmasi.

Zona waktu

Zona Waktu dan d
dulu. Selanjutnya
gal dan waktu jik
mengetahui di zon
sarankan Anda un
siklopedi.

Ops
men
rada

ridian Time). Ge
pengaturan yang s

Daylight savin
Pengaturan ini ha
ra yang waktunya
gin (misalnya, G
Summer Time).

Waktu dan tanggal
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Pengaturan

a dapat mengakses grup pengat-
 sebelumnya, dan dengan cepat
ikan telepon Anda ke lingkun-
 beberapa pengaturan sekaligus.
n memilih Pertemuan, maka hal
me kuat dering ke Tdk Berder-
aran dan melumpuhkan nada
in disetel menurut pengaturan
igurasikan). Bila pertemuan su-
milih Personal Anda  akan men-
ua pengaturan yang biasanya

ikan kunci kait ke profil (misal-
 pada tombol 3 akan men-
lihat “Tombol cepat” halaman
ng pada tombol ini juga me-
mbali ke pengaturan Personal.

ftar dalam kolom Personal, di
an pengaturan standar yang su-
a sewaktu diproduksi. Karena
nya, pengaturan personal pada
rbeda dari tabel.
52

Dengan opsi ini Anda dapat menyetel
daylight savings ke Hidup (di musim
panas/summer time) atau Mati (di

musim dingin/winter) dengan menggerakkan<
atau>. Karena pengaturan ini berdampak pada opsi
tanggal dan waktu, maka harus disetel lebih dulu. Jika
daylight saving Hidup dan Anda menyetel waktu ke Pk.
12:00, secara otomatis waktu akan disetel ke Pk.13:00
bila opsi di-Mati-kan.

Setel waktu
Meleluasakan Anda menyetel waktu
dengan menekan tombol yang sesuai
atau menggerakkan+atau-untuk
menambah atau menguranginya menit-
per-menit.

Menu ini meleluasakan Anda untuk memilih bahasa
untuk semua teks menu. Satu tekanan panjang pada
0bila dalam layar siaga, secara otomatis akan me-
nampilkan menu ini.

Dengan menu ini And
uran yang sudah diatur
Anda dapat menyesua
gan dengan mengubah
Sebagai contoh, denga
ini akan menyetel volu
ing, mengaktifkan get
tombol (item yang la
yang sudah Anda konf
dah selesai, dengan me
gaktifkan kembali sem
digunakan.

Bila Anda mengasosias
nya, tekanan panjang
gaktifkan Pertemuan, 
43), penekanan panja
lumpuhkannya dan ke

Pengaturan yang terda
tabel berikut, merupak
dah disetel sebelumny
Anda dapat mengubah
telepon Anda dapat be

Bahasa
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kan aksesori, pengaturan yang di-
el di bawah akan tersedia juga. Bila
, telepon kembali ke profil Personal.

&-.������
&������

Mati Mati
Sedang Nyaring

Hidup
Hidup Hidup

"���#�� .��%��	��
Pengaturan

Masing-masing  kotak tabel merujuk ke peng-
aturan yang disimpan dalam menu Personal (apakah
Anda sudah mengubah pengaturannya atau tidak).

*pengaturan personal

Bila menghubung
uraikan dalam tab
mencabut aksesori

Profil *

Getaran Hidup* Mati Hidup
Kuat dering Sedang* Sedang Nyaring Tak ber-

dering
Nada tombol Hidup* Mati
Tanda peringatan
Agenda

Hidup*

Nada baterai
lemah

Hidup*

Nada SMS baru Hidup*
Lampu latar 10 det* Mati
Jawab cepat Mati*
Animasi logo Hidup* Mati
Lampu Eksternal Hidup* Mati
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Aksesoris
Profil

Getaran
Kuat dering
Nada tombol
Tanda peringatan
Agenda
Nada baterai
lemah
Nada SMS baru
Lampu latar
Jawab cepat
Animasi logo
Lampu Eksternal



Pesan-Pesan

MS
 daftar
 ada lebih dari satu (buku tele-
ggam) atau ke nomor suara 
lam SIM)
nama yang Anda tentukan dan

dan tekan,, kemudian pilih
akan dikirim, dan tekan,.
Anda, lampirkan grafik atau

daki, kemudian pilih Kirimkan!
 di bawah).

a (hanya daftar nama telepon)
ih catatan pilihan Anda, kemu-
ilih Tampilkan dan tekan,.
ilihan Anda  dan tekan,.
yang diuraikan pada langkah 2
mnya.
ain
 pendek kepada seseorang yang

pan dalam buku telepon, tekan
emudian Kirim pesan dan Baru.
pon yang akan dikirimi pesan
dian ikuti petunjuk yang di-
engirim pesan.
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8 • Pesan-Pesan

Item Kirim SMS dari menu Pesan melelu-
asakan Anda untuk:

• mengirim pesan standar atau yang dibuat sendiri
kepada seseorang,

• mengedit pesan terakhir yang dikirim dan men-
girimkannya lagi,

• menambah Melodi, bunyi, animasi atau gambar
yang sudah ditentukan sebelumnya ke pesan
Anda.

Fitur di atas tidak tersedia dari mode siaga bila fitur
Pesan instan sedang Hidup (lihat halaman 67). Dalam
hal ini, Anda hanya dapat mengakses opsi Jawab.

Pesan SMS standar ditampilkan dalam daftar. Tekan
+atau-untuk meramban (browse): contohnya,
Please call me at..., meleluasakan Anda untuk memilih
pesan pra-konfigurasi, termasuk nomor telepon Anda,
jika nomor ini merupakan opsi pertama dari Nomor
Anda. (lihat halaman 33).

Mengirim pesan S
Kepada nama dalam
Ke nomor default jika
pon dalam telepon gen
unik (buku telepon da
1. Tekan-, pilih 

tekan,.
2. Pilih Kirim pesan 

jenis pesan yang 
Masukkan pesan 
suara jika dikehen
atau  Simpan (lihat

Ke nomor pilihan And
1. Tekan-dan pil

dian tekan,, p
2. Tentukan nomor p
3. Lanjutkan seperti 

di paragrah sebelu
Kepada nama yang l
Untuk mengirim pesan
nomornya tidak disim
,dan pilih Pesan, k
Masukkan nomor tele
dan tekan,. Kemu
uraikan di atas untuk m

Pesan SMS
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eleluasakan Anda untuk mengirim
n yang sekarang sudah selesai ditulis
uk belajar tentang cara memasukkan
dan nomor, lihat “Entri teks atau
or” halaman 29). Tekan , untuk

eluasakan Anda untuk menyimpan
n yang baru dibuat dan ikon serta
di yang terkait, kalau ada. Tekan
masi.

i Baca pesan dalam menu Pesan mele-
kan Anda untuk merujuk daftar pe-
ang sudah Anda simpan dan terima,

n dahulu pada kartu SIM Anda. Se-
uasakan Anda untuk menangani pe-
ada telepon genggam Anda.

ah Anda terima dan sudah dibaca
 . Pesan yang sudah diterima
aca, ditandai dengan ikon amplop

pesan dan tekan,untuk mem-
ditampilkan,tekan,untuk men-
ut:
Pesan-Pesan

Menyertakan lampiran
Opsi ini meleluasakan Anda untuk melampirkan
bunyi, ikon atau animasi ke pesan Anda dan tekan
, untuk konfirmasi dan melampirkannya ke pesan
Anda. Tergantung pada jenis arsip yang ingin Anda
lampirkan, pilih Tambah grafik untuk melampirkan bit-
map image atau animasi, dan/atau Tambah bunyi untuk
menyertakan melodi. Pilih sub-menu yang Anda ten-
tukan, kemudian salah satu item yang tersedia dalam
daftar yang muncul, dan tekan , untuk konfirmasi
dan menyertakannya ke pesan Anda.

Anda dapat mengirim hingga 2 lampiran dari 2 jenis
yang berbeda bersama-sama dengan pesan Anda. Ani-
masi dan gambar adalah eksklusif: jika pertama kali
Anda memilih animasi, kemudian gambar, maka hanya
gambar yang akan dipertimbangkan dan sebaliknya.

Beberapa ikon, animasi dan bunyi telah ditentukan se-
belumnya dan disertakan sebagai standar pada telepon
genggam Anda. Gambar dan bunyi pribadi, misalnya,
yang Anda terima melalui SMS atau e-mail dan kemu-
dian disimpan dalam menu yang relevan, secara otom-
atis akan muncul dalam sub-menu «sendiri/pribadi»
(melodi pribadi, animasi pribadi, dll) Anda tidak dapat
mengirim item «pribadi» melalui SMS bila hak
ciptanya dilindungi.

Kirimkan!
Ini m
pesa
(unt
teks 
nom

konfirmasi.
Simpan

Mel
pesa
melo
, untuk konfir

Baca  Pesan
Ops
luasa
san y

dan yang disimpa
jumlah opsi melel
san itu langsung p
Menerima Pesan
- Pesan yang sud

ditandai dengan
tetapi belum dib
tertutup. Pilih 
bacanya. Bila 
gakses opsi berik
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Pesan-Pesan

yi dilampirkan ke pesan yang
rus mencopotnya dahulu dan
 Album gambar atau dalam
 daftar jenis dering. Kemudian
pesan Anda (lihat halaman 55).

 diberi label  dalam modus
kon kotak surat dalam modus
alaman 57). Pilih pesan yang

ekan ,untuk membacanya.
n , untuk mengakses opsi
enyimpan nomor penelepon.
esan
ntuk menghapus semua pesan,
ftar Baca pesan (pesan yang ada

ip pesan (pesan yang ada di tele-

i meleluasakan Anda untuk
aikan Pesan sesuai selera Anda
psi yang diuraikan di bawah.
56

- Membalas kepada pengirim,
- Meneruskan pesan yang dipilih (tentukan penerima

dalam buku telepon atau masukkan nomor telepon-
nya secara manual),

- Menghapus pesan yang dipilih,
- Simpan Nomor pengirim jika dilampirkan pada pesan,
- Simpan Melodi jika ada melodi yang dikirim bersama

dengan pesan, 
- Simpan grafik jika satu atau beberapa grafik dan/atau

animasi dikirim bersama pesan,
- Mengeluarkan nomor yang disertakan dalam pesan,

jika nomor ini ditulis dalam tanda petik (beberapa
nomor dapat dimasukkan dan dikeluarkan),

- Panggil pengirim pesan (ketergantungan operator).
- Pindahkan ke Arsip meleluasakan Anda untuk meny-

impan pesan yang sudah dibaca ke dalam memori
telepon. Selanjutnya, pesan yang disimpan dapat
dirujuk dengan menekan , dan memilih Pesan,
Arsip pesan,

Memindahkan pesan ke daftar arsip akan menghapus
pesannya dari daftar Baca pesan.

- Edit pesan dalam folder Baca atau Arsip, memodifi-
kasinya dan mengirimkannya lagi ke seseorang
(Anda dapat menambahkan gambar atau bunyi).

Jika gambar atau bun
Anda edit, Anda ha
menyimpannya dalam
menu Melod. pers. dari
lampirkan kembali ke 

Pesan yang disimpan
Pesan yang Anda kirim
normal atau dengan i
simpan Pesan (lihat h
Anda inginkan dan t
Bila ditampilkan, teka
yang sama, termasuk m
Menghapus semua p
Meleluasakan Anda u
baik yang ada dalam da
di kartu SIM) atau Ars
pon) dari menu Pesan.

Pengaturan pesan
Menu in
menyesu
melalui o��
������
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mor pusa pesan Anda bersama den-
esponden Anda selanjutnya dapat
 menggunakan Pusat SMS Anda dan
 mereka. Ini akan mempercepat pen-

an

an ketergantungan kepelangganan.

mberitahu Anda melalui SMS apakah
n Anda sudah diterima atau belum.

si ini dapat disetel ke Hidup atau Mati.

leluasakan Anda untuk menyetel opsi
yimpanan pesan yang dikirim secara
matis ke Hidup atau Mati dalam menu
ip.

leluasakan Anda untuk merujuk se-
 pesan yang sudah dibaca dan dis-
an Anda dan SetUlg semua pesan
sekaligus. Anda menyimpan pesan
kan opsi Auto save SMS (lihat di atas),
ilih pesan yang diterima, dengan

 kali dan memilih Pindahkan ke Arsip.
Pesan-Pesan

Pusat pesan
Meleluasakan Anda untuk memilih pu-
sat SMS/pesan default Anda.. Jika tidak
tersedia pada kartu SIM, Anda harus

memasukkan nomor pusat SMS.
Tandatangan

Meleluasakan Anda untuk menanda-
tangani pesan Anda. Secara default, tan-
datangan Anda adalah nomor telepon

Anda yang ditambahkan di akhir pesan Anda (secara
konsekuen, mengurangi panjang pesan). Anda dapat
meng-Edit, meng-Ganti dan Menyimpan tandatangan.
Periode

Fitur ini merupakan ketergantungan kepelangganan.

Meleluasakan Anda untuk memilih be-
rapa lama pesan Anda untuk disimpan di
pusat SMS. Ini berguna bila penerima

tidak terhubung ke jaringan (dan tidak dapat segera
menerima pesan Anda).
Jawab jejak

Fitur ini merupakan ketergantungan kepelangganan.

Meleluasakan Anda untuk mengatur
opsi Jawab jejak ke Hidup atau Mati. Bila
Hidup, fungsi ini meleluasakan Anda un-

tuk mengirim no
gan pesan. Kor
membalas dengan
bukan pusat pesan
giriman.
Status Pengirim

Fitur ini merupak

Me
pesa
Op

Auto save SMS
Me
pen
oto
Ars

Arsip pesan
Me
mua
imp

yang diarsipkan 
dengan mengaktif
atau dengan mem
menekan,dua
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Pesan-Pesan

n Anda untuk mengkonfigur-
nangani hubungan ke jaringan,
PRS, agar kemudian dapat ter-
rnet yang sesuai sehingga Anda
enerima e-mail.

ikan di bawah merupakan ket-
an/atau kepelangganan.

esan > E-mail > Mailbox 1 > Pen-
.

 dan tekan,.

ni meleluasakan Anda untuk
 jenis jaringan yang digunakan
ncurkan sambungan.
n genggam Anda hanya meng-
 atau GPRS untuk hubungan

genggam Anda akan mencoba
ingan GPRS, kemudian jarin-
 GPRS tidak tersedia saat men-
58

Jika tidak termasuk dalam kepelangganan telepon,
Anda harus berlangganan e-mail account (melalui tel-
epon atau lewat Internet dari komputer) dan telah
menerima informasi pengaturan dari provider (penye-
dia jasa Internet) Anda. Dalam hal ini, semua param-
eter dikomunikasikan kepada Anda oleh provider dan/
atau operator Anda seperti diuraikan di bawah ini
dan harus dimasukkan sesuai petunjuk.
Jika termasuk dalam kepelangganan, Anda cukup
memasukkan, login, sandi dan alamat e-mail account
Anda. Dalam sejumlah kasus, operator Anda dapat
juga menjadi penyedia jasa e-mail.

Telepon Anda mungkin sudah di pra-konfigurasi. Dalam
hal ini, hampir semua parameter sudah diatur dan Anda
tidak perlu mengubahnya  (kecuali untuk  Login,  Sandi
dan alamat E-mail yang Anda pilih ketika membuat e-
mail account).

Untuk memasukkan teks dan nomor, termasuk tanda
spesifik seperti @ atau %, lihat tabel karakter yang di-
uraikan halaman 30.

Pengaturan
Akses jaringan
Menu ini meleluasaka
asikan telepon dan me
baik GSM maupun G
hubung ke server Inte
dapat mengirim dan m

Semua opsi yang diura
ergantungan operator d

1. Tekan,, pilih P
gaturan dan tekan,

2. Pilih Akses Jaringan

Bearer
Menu i
memilih
bila melu

GSM atau GPRS: telepo
gunakan jaringan GSM
e-mail.
GPRS pilihan: telepon 
dulu menghubungi jar
gan GSM jika jaringan
ghubungkan.

E-Mail
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erlukan untuk menjalin hubungan.
untuk memilih:

tuk memasukkan nomor ISDN ISP,

ntuk memasukkan nomor analog,
,.
da untuk mengetahui jenis nomor
ilih.

enu ini meleluasakan Anda untuk
k aktif setelah telepon secara otoma-
an (jika hubungan sedang berlang-
ingan. Tekan<atau>untuk
i 3 sampai 10menit, dan tekan,

rtukaran dengan jaringan (hubun-
e-mail, pemutusan hubungan) me-
aktu tak aktif yang mengakibatkan
gan secara otomatis.

rserah pada Anda untuk menentu-
langganan account tersebut. Masu-
ndi sebagaimana ditentukan.
ail

kan dalam bagian ini menampilkan
iperlukan untuk menghubungi serv-
ernet Service Provider (ISP) Anda
Pesan-Pesan

Memilih opsi ini, berarti Anda harus mempunyai ked-
ua pengaturan, GSM dan GPRS yang sudah dikonfig-
urasi.

Pengaturan GPRS
Menu ini meleluasakan Anda untuk
memasuki atau mengganti pengaturan
GPRS yang dikomunikasikan kepada

Anda oleh operator Anda, yaitu: APN, Login dan Sandi.
Semua pengaturan harus dimasukkan sesuai petunjuk
dari operator Anda.

Pesan kacau (error messages) selama hubungan pada
umumnya disebabkan oleh parameter yang salah: Se-
baiknya Anda menghubungi operator Anda sebelum
menggunakannya pertama kali, agar mendapatkan
parameter GPRS yang sesuai.

Pengaturan GSM
Menu ini meleluasakan Anda untuk
memasuki atau mengganti pengaturan
GSM yang dikomunikasikan kepada

Anda oleh operator Anda, yaitu: Nomor telepon, Putus
otomatis, Login dan Sandi. Masukkan semuanya se-
bagaimana ditentukan.
Nomor Telepon: Menu ini meleluasakan Anda untuk
memasukkan nomor telepon yang disediakan oleh ISP

Anda dan yang dip
Tekan<atau>
- Nomor ISDN un

ATAU
- Nomor Analog u

kemudian tekan

Hubungi ISP An
yang harus Anda p

Putus otomatis: M
memilih masa tida
tis putus hubung
sung) dari jar
memilih nilai dar
untuk validasi.

Tidak adanya pe
gan, pengiriman 
nandakan masa w
pemutusan hubun

Login dan Sandi te
kannya ketika ber
kkan Login dan Sa
Akses server e-m
Menu yang diurai
pengaturan yang d
er email dari Int

��
������
�����

��
������
����



Pesan-Pesan

Lanjutan**
alam bagian ini menampilkan

ng mungkin saja sudah dikon-
, jadi Anda tidak perlu lagi

ejumlah menu ini kosong, atau
masalah sambungan, hubungi

n Anda untuk masuk ke nomor
akan untuk menerima e-mail.
n Anda untuk masuk ke nomor
akan untuk mengirim e-mail.
kan Anda untuk memasukkan
gan data eksternal yang ingin

asakan Anda untuk mengak-
roses otentikasi server SMTP.

di Eropa, menu ini harus dise-
 TIDAK akan dikirim jika dis-
provider Anda untuk informasi

irim e-mail
rim surat meleluasakan Anda
ngirim e-mail ke satu atau be-
60

melalui telepon genggam Anda. Sebagian besar param-
eter dikomunikasikan kepada Anda oleh penyedia jasa
dan harus dimasukkan sesuai dengan petunjuk yang
diberikan.
1. Tekan,, pilih Pesan > E-mail > Mailbox 1 > Pen-

gaturan dan tekan,.
2. Pilih E-mail server dan tekan,. Bidang yang

harus diisi adalah sebagai berikut: Alamat POP3,
Alamat SMTP, Login, Sandi dan Alamat E-Mail.

• Alamat POP3: Anda dapat memasukkan alamat IP
atau DSN dari server POP3, yang digunakan
untuk menerima email.

• Alamat SMTP: Anda dapat memasukkan alamat IP
atau DSN dari server POP3, yang digunakan
untuk mengirim email.

PERINGATAN ! Ketergantungan jaringan! Untuk peng-
hubungan e-mail lewat GPRS, jika operator telepon Anda
bukan penyedia e-mail Anda, hubungi operator Anda untuk
mendapatkan alamat server SMTP yang benar dan masu-
kkan alamat itu dalam bidang isian ini.

Dalam sejumlah kasus, Login,  Sandi  dan  alamat E-mail
terserah Anda untuk menentukannya, ketika Anda
berlangganan account tersebut. Masukkan semuanya
sebagaimana ditentukan.

Menu yang diuraikan d
pengaturan lanjutan ya
figurasikan sebelumnya
mengubahnya.

Jika bidang  isian dari s
jika Anda mengalami 
ISP Anda.

Port POP3: meleluasaka
port POP3, yang digun
Port SMTP: meleluasaka
port SMTP, yang digun
Alamat DNS: meleluasa
alamat DNS dari jarin
Anda hubungi.
SMTP otentikasi: melelu
tifkan/melumpuhkan p

Di kebanyakan negara 
tel ke Mati: e-mail Anda
etel ke Hidup. Hubungi 
selengkapnya.

Menulis dan meng
Menu Ki
untuk me
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daftar dan tekan,. Kemudian
ek email Anda (dapat juga dibiar-
n tekan,.
 (window) berikutnya, masukkan
nda (ini juga dapat dibiarkan
,bila sudah siap untuk men-

nda.

 cara memasukkan teks, lihat “En-
r” halaman 29. Jika Anda keluar
ail  sebelum mengirim email Anda,

anpa disimpan.

at dan tekan,jika Anda ingin
email. Fungsi ini akan membawa
kah 2: ikuti petunjuknya untuk

daftar penerima dan mengirim

! dan tekan,untuk mengirim
telepon genggam Anda meng-
r Internet, mengirimkan email

 yang ada dalam mailing list Anda,
ungan diputuskan.

atalkan pengoperasian ini dengan
han tombol c.  Telepon geng-
n akan diputuskan dari jaringan,

-mail dan kembali ke siaga. Pemu-
ga terjadi setiap kali Anda memas-
ran sementara hubungan sedang
 hal ini, e-mail Anda hilang.
Pesan-Pesan

berapa penerima setiap kali, berikut lampiran seperti
gambar jpeg. Setelah diterima, pesan Anda dapat diter-
uskan pengirimannya dan lampiran dapat dilihat den-
gan perangkat lunak yang sesuai.
Kepada satu atau beberapa penerima
1. Tekan,, pilih Pesan > E-mail, kemudian

Mailbox 1 or Mailbox 2 tergantung mana yang ingin
Anda gunakan. Pilih Kirim surat dan tekan ,.

2. Gerakkan-untuk memilih Tambah alamat dan
tekan,untuk mengakses daftar.

Jika Anda memilih buku telepon «pada kartu SIM»,
Anda tidak dapat mengakses alamat e-mail, tetapi
melalui layar edit, Anda dapat memasukkan alamat
email. Lihat “Buku telepon” halaman 31 untuk infor-
masi mengenai pemilihan buku telepon.

3. Pilih nama dalam daftar dan tekan,untuk
menambahkannya ke daftar pos (mailing list)
Anda atau tekan c untuk membatalkan dan
kembali ke sub-menu sebelumnya.

4. Kembali ke daftar Alamat, tekan,untuk Ganti
alamat email atau untuk Buang alamat itu dari
daftar, atau pilih Tambah alamat, tekan, untuk
mengakses buku telepon lagi dan menambah
nama baru ke mailing list (daftar milis).

5. Ulangi langkah 2 hingga 4 untuk menambah
penerima sebanyak yang dikehendaki.

6. Pilih Validasi 
masukkan suby
kan kosong) da

7. Dalam jendela
teks email A
kosong). Tekan
girim e-mail A

Untuk mempelajari
tri teks atau nomo
dari menu Kirim e-m
isi e-mail dihapus t

8. Pilih Ubah sur
mengubah isi 
Anda ke lang
menyelesaikan 
email Anda.

9. Pilih Kirimkan
email Anda. 
hubungi serve
Anda ke nama
kemudian hub

Anda dapat memb
menekan dan mena
gam Anda kemudia
keluar dari menu e
tusan hubungan ju
uki menu Pengatu
berlangsung. Dalam



Pesan-Pesan

mbaca email
terima pada server, yang harus
bungi agar dapat mengambil

da telepon genggam Anda (se-
girimi Anda SMS bila Anda
). Anda harus men-download
ri server sebelum mengambil e-

n.
n

lih Pesan > E-mail, kemudian
lbox 2 tergantung mana yang
kan. Pilih Buka mailbox dan

1 and 2 menampilkan pengatu-
a. Dengan pengkonfigurasian

Anda akan mendapatkan dua
lainan dari telepon Anda.

 Anda secara otomatis ter-
-mail dan men-download tajuk

Jika Anda tidak menerima e-
g ditampilkan pada layar. Kalau
il ditampilkan dalam bentuk

g diterima dan yang tertunda
pilkan pada bagian atas layar
laman yang diperlukan untuk
ua tajuk.
62

Tergantung pada pengaturan panggilan yang sudah
dikonfigurasikan, (lihat “Panggilan menunggu (nada
sela)” halaman 86), Anda dapat menerima panggilan
sewaktu hubungan e-mail berlangsung. Dalam hal ini,
dan jika Anda menerima panggilan masuk, telepon
akan beralih ke konteks layar panggilan dan menu
email ditutup; telepon kembali ke siaga bila Anda
menutup telepon.
Dengan bunyi atau gambar
1. Ulangi langkah 1 sampai 7 seperti yang diuraikan

di atas. Pilih Tambah bunyi atau Tambah grafik dan
tekan,.

2. Dalam kedua hal ini, muncul daftar yang menun-
jukkan arsip JPEG, BMP, GIF, AMR atau Midi
yang tersedia. Pilih gambar dan/atau bunyi pili-
han Anda dan tekan,.

Anda hanya dapat melampirkan satu arsip JPEG se-
tiap kali. Jika Anda keluar dari menu Kirim e-mail  se-
belum mengirim email Anda, isi e-mail (termasuk
lampiran) dihapus tanpa disimpan.

3. Pilih Ubah surat  atau Kirimkan!  dan tekan,
untuk konfirmasi.

Menerima dan me
Email di
Anda hu
email pa

jumlah operator men
menerima e-mail baru
dulu tajuk (headers) da
mail yang bersangkuta
Proses penghubunga
Proses penghubungan
1. Tekan,dan pi

Mailbox 1 or Mai
ingin Anda guna
tekan,.

Kotak surat (mailbox) 
ran dan opsi yang sam
yang berbeda, maka 
alamat email yang ber

2. Telepon genggam
hubung ke server e
(header) e-mail. 
mail, Daftar koson
tidak, tajuk ema
daftar.

3. Jumlah surat yan
pada server ditam
berikut jumlah ha
menampilkan sem

���������	5
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tekan,untuk men-download e-
operasian ini untuk men-download
 terkait dengan masing-masing tajuk

menekan,untuk mengakses car-
dan memilih Ambil surat dari opsi
 email terlalu besar (di atas 50 KB),
k dan download dibatalkan.

menyimpan lampiran
udah Anda terima berisi lampiran
sip teks atau email yang lain), semua
kon khusus:

cian tajuk e-mail (tanggal dan wak-
engirim e-mail, dll.), tekan,un-
pilkan rincian ini.

l itu sendiri dapat dilihat sebagai
tekan,untuk membacanya.

ini, tidak ada opsi lanjutan: e-mail
a, tetapi tidak disimpan atau diter-
irimannya.

xt only, format «.txt» ) dilampirkan
il, tekan,untuk membacanya.
ni, tidak ada opsi lanjutan.
Pesan-Pesan

4. Telepon genggam Anda mengambil lima tajuk
email setiap kali. Jika Berikut (kemudian Sebelum,
masing-masing) muncul pada akhir (awal, mas-
ing-masing) daftar, tajuk email yang lain ditang-
guhkan: pilih salah satu dari opsi yang tersedia
dan tekan,untuk mengambilnya.

E-mail tanpa lampiran apa pun dapat secara otomatis
ditampilkan secara terperinci di layar.

Informasi tajuk
Pilih tajuk, tekan,, pilih Rincian dan tekan la-
gi,untuk melihat alamat pengirim, tanggal dan
waktu pengiriman, subyek dan besarnya lampiran, ka-
lau ada. Ikon status berikut mungkin muncul se-
hubungan dengan masing-masing tajuknya:

Men-download e-mail
Pilihlah salah satu tajuk email yang di-
ambil dan tekan,. Kemudian pilih

Ambil surat dan 
mail. Ulangi peng
setiap e-mail yang
yang dipilih.

Anda juga dapat 
ousel tajuk email 
yang tersedia. Jika
e-mail akan ditola

Mengambil dan 
Jika email yang s
(gambar JPEG, ar
itu ditandai oleh i

[Tak ada
ikon]

E-mail dapat di-download.

E-mail terlalu besar, tidak dapat di-down-
load.

E-mail diberi tanda untuk dihapus (lihat
halaman 65).

.����#����

Memuat rin
tu, alamat p
tuk menam

Teks e-mai
lampiran, 
Dalam hal 
dapat dibac
uskan peng

File teks (te
pada e-ma
Dalam hal i



Pesan-Pesan

 tidak dapat diterima oleh tele-
a terlalu besar, atau jika gambar
 arsip yang sesuai. Bila meneri-
ail, lakukan hal berikut ini un-

yang optimal:
terima harus sudah disimpan
G, BMP atau GIF.
bar jangan melebihi 50 KB.
adalah 128 x 128 piksel, agar
 dengan benar. Kami mereko-
Anda menggunakan perangkat
 gambar yang standar untuk
bar dengan ukuran yang Anda

rsip, maksimum 10 karakter.
apat menambahkan ekstension

-mail ke buku telepon.

milih buku telepon dalam tele-
ar dapat menambah alamat e-
IDAK akan muncul jika Anda
kartu SIM.
64

Anda harus sudah menyimpan satu gambar sebelum
dapat dilihat melalui menu Album gambar.  Lihat “Al-
bum gambar” halaman 78 untuk rincian selengkapn-
ya. Jika memori tidak cukup untuk menyimpan
gambar yang baru, Anda harus menghapus suatu item
(nama, peristiwa atau gambar) agar dapat menyim-
pan gambar yang baru.

Suatu gambar mungkin
pon genggam Anda jik
itu tidak dalam format
ma gambar melalui e-m
tuk memperoleh hasil 
• Gambar yang di

dalam format JPE
• Ukuran arsip gam
• Ukuran optimal 

dapat ditampilkan
mendasikan agar 
lunak pengeditan
menciptakan gam
inginkan.

• Gunakan nama a
Anda kemudian d
seperti  «.jpg».

Menambah alamat e

Anda harus sudah me
pon genggam Anda ag
mail; item menu ini T
memilih buku telepon 

Aplikasi yang diperlukan untuk menangani
lampiran ini tidak tersedia dalam telepon Anda,
atau e-mail terlalu besar untuk di-upload.

Ada e-mail lain yang dilampirkan pada e-mail
yang Anda terima (satu-per-satu dapat dilam-
pirkan, hingga lima e-mail). Tidak ada opsi lan-
jutan untuk e-mail yang dilampirkan: e-mail
dapat dibaca, tetapi tidak disimpan atau diter-
uskan pengirimannya.

Gambar dalam format JPEG, BMP atau GIF
dilampirkan pada e-mail ini. Pilih lampiran
gambar dalam daftar dan tekan,dua kali
untuk menyimpannya dalam telepon genggam
Anda (Anda dapat mengubah namanya, jika
dikehendaki).
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gkan tanda email yang akan diha-
lagi.

luar dari menu Email, Anda akan
uk mengkonfirmasi penghapusan
pilih dari server email. Tekan,

asi atau c untuk membatalkan
i, email yang diberi tanda akan tetap
tar dan tidak lagi mempunyai tanda
s).
il
ari e-mail yang ingin Anda balas,
uk mengakses menu opsi, kemu-
mbalas dan tekan,.
irim yang dapat Anda modifikasi
a satu atau beberapa penerima” hala-
ra otomatis ditambahkan ke daftar

Validasi daftar dan tekan,.
 baru berisikan subyek email yang
 diawali dengan Re: singkatan dari
lasan). Tekan,.
s surat Anda, kemudian tekan,
irimkannya: pilih Kirimkan! dan
uk mengirim balasan Anda.
Pesan-Pesan

Anda dapat menambahkan alamat e-
mail ke buku telepon Anda, walaupun
Anda belum men-download e-mail-nya

(dengan mengambil tajuknya saja, sudah cukup untuk
mengakses alamat e-mail).
1. Pilih tajuk email, kemudian tekan,untuk

mengakses opsi carousel.
2. Pilih Tambah ke nama dan tekan,. Kemudian

pilih:
• <baru> untuk membuat nama baru, masukkan

nama depan dan nama belakang kemudian
tambahkan alamat e-mailnya, atau

• nama dalam daftar dan tekan,untuk
menambahkan alamat email pada kartu nama
ini. Jika kartu nama ini sudah berisi alamat
email, Anda akan diarahkan untuk menekan
,untuk menggantinya.

Menghapus e-mail
1. Pilih email yang akan dihapus dan tekan,

untuk mengakses berbagai opsi.
2. Pilih Hapus, dan tekan,untuk mengkonfir-

masi dan menandai e-mail yang akan dihapus.
Ada ikon kecil yang meleluasakan Anda untuk
mengenali tajuk daftar yang berkaitan ke email
yang akan dihapus.

Untuk menghilan
pus, pilih opsi ini 

3. Bila Anda ke
diminta unt
item yang di
untuk konfirm
(dalam hal in
ada dalam daf
untuk dihapu

Membalas e-ma
1. Pilih tajuk d

tekan,unt
dian pilih Me

2. Alamat peng
(lihat “Kepad
man 61), seca
Alamat. Pilih 

3. Muncul layar
diterima dan
«Reply» (Ba

4. Masukkan tek
untuk meng
tekan,unt

�������
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Pesan-Pesan

Meneruskan pengiriman e-mail beberapa topik sebagaimana di-

akan Anda untuk menentukan
n yang ingin Anda terima. Un-
nentukan jenis baru, pilih
de yang disediakan oleh opera-
an, kaitkan suatu nama. Jika
g ada dalam daftar, Anda dapat
apusnya. Anda dapat memasu-
ang berbeda dalam daftar. Un-
mlah kode yang terkait dengan
ungi operator Anda.

akan Anda untuk memilih jenis
ng ingin Anda tampilkan secara
n pada layar siaga. Sebagai kon-
ganan pesan yang khusus ini,
an jenisnya dalam Kode Distrik
66

Agar dapat meneruskan pengiriman e-mail ke peneri-
ma lainnya, pertama-tama Anda harus men-download
(lihat “Men-download e-mail” halaman 63). Dari opsi
Kirim, lanjutkan seperti diuraikan di atas dalam “Mem-
balas e-mail”.

Dalam kedua hal tersebut (membalas ke email atau
meneruskannya), hubungan telepon Anda akan dipu-
tuskan dari server bila mencapai masa tidak aktif jar-
ingan yang disetel dalam menu Auto\deconnect.  (lihat
“Bearer” halaman 58). Telepon akan terhubung kem-
bali ke server ini bila mengirim email.

Fungsi Penerimaan pesan (Broadcast SMS) ini
merupakan ketergantungan kepelangganan.

Meleluasakan Anda untuk Aktifkan atau
Lumpuhkan penerimaan pesan yang disiar-
kan secara teratur kepada semua pelang-

gan jaringan.
Resepsi

Meleluasakan Anda untuk mengatur
penerimaan pesan siaran ke Hidup atau
Mati. Bila memilih Hidup, Anda harus

menentukan satu atau 
uraikan di bawah ini.
Judul

Meleluas
jenis pesa
tuk me

<Baru>,  masukkan ko
tor, dan jika diingink
Anda memilih jenis yan
mengubah atau mengh
kkan hingga 15 jenis y
tuk mendapatkan seju
jenis yang berbeda, hub
Kode Distrik

Meleluas
pesan ya
permane

sekuensi untuk penan
Anda harus memasukk
dan menu Juduk .

Pesan Siaran
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�����
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S

alam mode siaga.
alam daftar dan tekan,untuk

nnya ke daftar milis Anda, ATAU
dan masukkan nomor telepon atau
l yang ingin Anda kirimi pesan.
an ,.

ilih buku telepon  «dalam telepon
 mengakses alamat e-mail.  Lihat
alaman 31 untuk informasi men-
uku telepon.

gin mengirim pesan Anda hanya
 ini saja, pilih Validasi daftar dan

gin mengirimkannya ke beberapa
Masukkan nama, tekan,untuk
i buku telepon dan untuk menam-

 baru ke daftar milis.
enerima sebanyak yang diperlukan,

ih Validasi daftar dan tekan,.

ilih salah satu item dan tekan,
 e-mail atau nomor telepon, atau un-
a dari daftar.
Pesan-Pesan

Meleluasakan Anda untuk mengatur fitur Pesan instan
ke Hidup atau Mati. Bila Hidup, pesan (SMS) apa pun
yang Anda terima, secara otomatis ditampilkan pada
mode siaga.
Geser ke bawah untuk membacanya, dan untuk mem-
balas dengan cepat, tekan,dua kali: pertama untuk
masuk ke layar edit, kemudian mengirim pesan Anda.
Telepon akan secara otomatis kembali ke layar siaga.

Jika Anda menerima SMS kedua sewaktu sedang
membaca satu pesan, tekan c untuk keluar dari
yang pertama atau untuk membalasnya. Kemudian,
telepon genggam akan menampilkan pesan kedua.

Telepon genggam Anda meleluasakan
Anda untuk mengirim dan menerima
MMS (pesan multimedia), menampil-

kan teks, gambar dan bunyi, termasuk berbagai mix
musik yang Anda ciptakan dengan BeDJ atau memo
yang sudah Anda rekam.
Pesan multimedia dapat dibuat dari salah satu atau be-
berapa slide (termasuk teks, bunyi dan gambar),
atau: dalam hal ini, pesan ditampilkan dalam pertunju-
kan slide, apakah pesan itu akan dikirim ke alamat e-
mail atau ke telepon genggam yang lain.

Membuat MM
Pilih alamat
1. Tekan m d
2. Pilih nama d

menambahka
Pilih <Baru> 
alamat e-mai
Kemudian tek

Anda harus mem
genggam» untuk
“Buku telepon” h
genai pemilihan b

3. Jika Anda in
kepada orang
tekan,.
Jika Anda in
orang, pilih 
mengakses lag
bahkan nama

4. Tambahkan p
kemudian pil

Anda dapat mem
untuk Edit alamat
tuk mem-Buang-ny

Pesan instan

MMS

���



Pesan-Pesan

Mendesain pesan Anda unyi dipilih: Tekan,untuk
Album Bunyi, memilih bunyi
k menambahkannya ke MMS

ah satu dari arsip yang tersedia
emo suara yang sudah Anda

 79), atau yang Anda rekam
S: dalam hal ini, pilih <Baru>
 muncul pada layar.
nda tambahkan (gambar atau
 untuk menandakan penyisi-

engirim pesan Anda, atau ger-
engakses opsi.

 menu MMS dan telah selesai
cara otomatis pesan akan dis-
aft (lihat di bawah).
68

1. Pada sebelah kiri layar, ada 5 ikon yang melelua-
sakan Anda untuk menambah Gambar, menam-
bah Teks, menambah Bunyi, Kirim pesan atau
mengakses menu Opsi. Gerakkan+atau-
untuk menuju ke ikon sebelumnya atau yang
berikutnya.

2. Tekan,untuk mengakses daftar Album Gam-
bar, memilih gambar dan tekan,untuk
menambahkannya ke MMS Anda. Jendela per-
tama pesan Anda ditampilkan, menunjukkan
gambar yang dipilih, yang diubah ukurannya jika
perlu, agar muat pada layar.

Walaupun pra-tayang gambar saat membuat MMS
adalah (L)105 x (P)55 piksel, ukuran maksimum gam-
bar yang dapat Anda kirim adalah (L)640 x (P)640
piksel.
Peringatan! Semakin besar ukuran gambar, semakin
lama waktu yang diperlukan untuk mengirimnya.
Gambar yang dilindungi hak cipta tidak dapat dikir-
im. Pilih Tanpa jika Anda tidak ingin menyisipkan
gambar apa pun.

3. Ikon Teks secara otomatis dipilih: tekan,
untuk mengakses layar edit teks, masukkan teks
pesan Anda (lihat “Entri teks atau nomor” hala-
man 29 untuk bantuan).

4. Kemudian ikon B
mengakses daftar 
dan tekan,untu
Anda.

Bunyi dapat berupa sal
dalam Album, atau m
rekam (lihat halaman
sewaktu membuat MM
dan ikuti prosedur yang
Ikon item yang sudah A
bunyi) berubah warna
pannya.

5. Tekan,untuk m
akkan-untuk m

Jika Anda keluar dari
menulis pesan Anda, se
impan dalam menu Dr
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ntuk menyimpan pesan Anda se-
gai draft yang dapat Anda edit, sele-
kan dan kirim nanti. MMS yang
simpan sebagai draft disimpan
lam Draft > MMS (lihat “Menangani
lder” halaman 72).

san yang disimpan sebagai draft ha-
s menampilkan subyek.

ntuk menyimpan pesan Anda se-
gai template, yang dapat Anda gu-
kan sebagai pola untuk MMS
nnya (misalnya, pesan jenis «sela-
at Ulang Tahun»  MMS yang dis-
pan sebagai template disimpan
lam Template > MMS (lihat “Menan-
ni folder”).

ntuk mempra-tayangkan pertunju-
n slide yang sudah Anda buat dari
al sampai akhir, termasuk bunyi &
mbar.

tuk mengedit dan mengubah atau
emasukkan subyek pesan Anda.
Pesan-Pesan

Mengakses opsi
Gerakkan-untuk menuju ke ikon Opsi dan tekan
,. Tersedia sejumlah opsi berikut:
Tambah slide Untuk membuat slide baru dan me-

nambahkannya ke pertunjukan slide
Anda.

Anda juga dapat menekan>bila
halaman terakhir pesan yang Anda
rancang sekarang dipilih.

Setelah membuat beberapa halaman,
gerakkan<atau>untuk meram-
ban (browse) slide.

Menghapus
slide

Menghapus halaman yang dipilih.

Opsi ini hanya tersedia jika terdapat
lebih dari satu slide dalam pesan.

Slide berikutnya
Slide sebelumnya

Untuk pindah ke slide berikutnya
atau yang sebelumnya.

Durasi slide Untuk mengubah nilai durasi slide
yang sudah Anda tetapkan dalam Pen-
gaturan > Pengaturan aplikasi (lihat ha-
laman 74), dan setel waktu sela di
antara masing-masing slide.

Menyimpan
MMS
sebagai draft

U
ba
sai
di
da
fo

Pe
ru

Simpan sebagai
template

U
ba
na
lai
m
im
da
ga

Pra-tayang
MMS

U
ka
aw
ga

Menambah su-
byek

Un
m



Pesan-Pesan

l terakhir, pilih pesan yang akan dikirim
ang terkait. Dalam semua hal, pilih Kir-
kan,: a progress bar (palang progres)
Anda untuk menyimak pengiriman pe-
an c untuk membatalkan pengiriman

MMS
ad dan menampilkan MMS
enerima MMS, muncul pesan tanda

da layar untuk memberitahu Anda.
a mengaktifkan modus pengambilan
(lihat halaman 74), pesan secara otoma-
nload dan ditempatkan dalam Kotak

lih pesan dalam daftar Kotak masuk dan
untuk menampilkannya.

us Manual diaktifkan:
c untuk kembali ke mode siaga dan

menyimpan pemberitahuan dalam
asuk, ATAU

untuk menampilkan rincian pem-
uan, kemudian pilih Download dan
,untuk men-download pesannya.
kan untuk pengiriman, palang progres
ss bar) meleluasakan Anda untuk
ak proses download pesan.
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Bila meramban daftar, ikon spesifik menunjukkan
jenis pesan yang dipilih (baca MMS, status pengir-
iman, template, dll.) Informasi mengenai pesan (pen-
girim, penerima, subyek) dengan otomatis bergulir
secara horisontal bila dipilih.

Mengirim Pesan Anda
Seperti diuraikan di atas, Anda dapat melakukan salah
satu.
• Mengirim pesan Anda segera setelah selesai ditu-

lis: pilih Kirim MMS dan tekan,.
• Menyimpannya sebagai Draft untuk diselesaikan

dan dikirim nanti: Untuk mengirim, pilih pesan
dalam Drafts, pilih Kirim MMS dan tekan,.
Setelah dikirim, MMS dibuang dari daftar draft.

Jika gagal mengirimkan pesan draft, pesan akan
dipindahkan ke menu Kotak keluar, dan ditandai se-
bagai Belum dikirim.

• Pilih MMS dari menu Kotak keluar dan kirim:
pilih pesan yang akan dikirim dari menu ini, pilih
Kirim ulang MMS dan tekan,. Setelah dikirim,
MMS ditandai sebagai pesan terkirim dalam
daftar.

Dalam dua ha
dalam folder y
im MMS dan te
meleluasakan 
san Anda. Tek
pesan Anda.

Menerima 
Men-downlo
Bila Anda m
peringatan pa
1. Jika And

Otomatis 
tis di-dow
masuk. Pi
tekan>

2. Jika mod
• Tekan 

untuk 
Kotak m

• Tekan,
beritah
tekan 
Sedang
(progre
menyim
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 lampiran
 MMS sebagaimana diuraikan
mnya, tekan,untuk mengakses

tuk beralih ke modus otomatis:
ka MMS akan ditampilkan se-
ai pertunjukan slide yang berkes-
mbungan.

tuk pindah ke slide berikutnya
 yang sebelumnya. Anda juga da-

 menekan<atau>bila me-
pilkan MMS dalam modus

nual.

 ini tidak tersedia bila Anda tel-
memilih slide yang terakhir (atau
g pertama).

tuk memutar-mundur MMS ke
e pertama.

tuk mencopot gambar dari slide
g sekarang dan menyimpannya
m Album Gambar.

tuk mencopot gambar dari slide
g sekarang dan menyimpannya
m Album Bunyi.
Pesan-Pesan

Pemberitahuan bukan merupakan MMS itu sendiri,
tetapi jendela informasi yang mengumpulkan rincian
tentang identitas pengirim, waktu dan tanggal pener-
imaan, subyek, dll. JANGAN MENGHAPUS PEM-
BERITAHUAN SEBELUM ANDA MENGAMBIL
PESAN, atau Anda tidak akan dapat mengambil pe-
sannya kembali.
Pada kedua modus, otomatis dan manual, pesan akan
memberitahu Anda jika ukuran MMS yang ingin
Anda download lebih besar daripada memori yang ter-
sedia pada telepon Anda. Dalam hal ini, Anda harus
membebaskan memori dengan menghapus data (gam-
bar, bunyi, dll). Lihat “Status memori” halaman 79.

• Jika pengirim pesan telah meminta Laporan baca,
Anda akan diarahkan untuk menekan,untuk
mengirimkannya atau tekan c untuk menolak
pengiriman laporan.

3. Setelah MMS di-download, pilih MMS dalam
daftar Kotak masuk dan tekan>untuk
menampilkannya.

Menekan<atau>akan mengalihkan modus
player dari otomatis ke manual: tekan<atau>
untuk menampilkan slide sebelumnya atau yang
berikutnya.

Ambil dan simpan
Bila menampilkan
dalam bagian sebelu
Opsi Player berikut:
Menampilkan/
memutarkan
pesan

Un
ma
bag
ina

Slide Berikutn-
ya (atau yang
sebelumnya)

Un
atau
pat
nam
ma

Item
ah 
yan

Putar-mundur Un
slid

Mencopot gam-
bar

Un
yan
dala

Mencopot
suara

Un
yan
dala



Pesan-Pesan

pan hanya dapat dikirim
k keluar. Anda TIDAK da-
em (pesan, pemberitahuan
Anda hapus. Tekan c

apusan.

 pesan yang sudah Terkir-
buat tetapi Belum terkirim
Anda sudah membatalkan
iriman dengan menekan

mem-Buka, Hapus atau
n semua pesan ini.
MS yang belum terkirim
iKirim ulang kepada sese-
Anda dapat Kirim MMS
ikirim sebelumnya.

 semua pesan yang dis-
emplate setelah dibuat.
tar, Edit dan Hapus tem-

 semua pesan yang dis-
draft setelah dibuat, atau
 disimpan jika Anda keluar
MS sebelum menyimpan
pesan Anda.
tar, Edit, Kirim dan Hapus
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Menangani folder
Menu MMS meleluasakan Anda untuk menangani pe-
san Anda dalam 4 folder berbeda. Folder default (aktif)
adalah yang terakhir Anda pilih. Untuk mengganti
folder aktif, tekan c untuk kembali ke menu utama
MMS dan menentukan folder pilihan Anda:

Pesan yang sudah Anda sim
dari folder Draft atau Kota
pat memperoleh kembali it
atau laporan) yang sudah 
untuk membatalkan pengh

Kotak
masuk

Mencantumkan semua Pemberitahuan,
Pengiriman dan Laporan Baca, Baca dan
MMS belum dibaca.
- Anda dapat mem-Baca atau meng-

Hapus pemberitahuan dan laporan.
- Anda dapat Putar, Kirim ata Balas ke

MMS, menampilkan Rincian atau
meng-Hapus-nya.

Pemberitahuan secara otomatis dihapus
setelah Anda menerima MMS selengkapn-
ya. JANGAN menghapus pemberitahuan
sebelum Anda mengambil MMS, atau,
Anda tidak akan dapat lagi mengambil
pesannya.

Kotak kel-
uar

Mencantumkan
im atau Anda 
(misalnya, jika 
prosedur peng
tombol c).
- Anda dapat 

melihat Rincia
- Selain itu, M

dapat juga d
orang, dan 
yang sudah d

Templates Mencantumkan
impan sebagai t
Anda dapat Pu
plate.

Drafts Mencantumkan
impan sebagai 
secara otomatis
dari menu M
atau mengirim 
Anda dapat Pu
draft.
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S pilihan, Anda harus mengkonfigur-
ran, GSM dan GPRS (lihat “Peng-
man 49).

a untuk memasuki atau mengubah
r yang akan dihubungi telepon Anda.

a untuk memasuki atau mengubah
 server.

a untuk memasuki atau mengubah
ng server.

 memiliki informasi yang berkaitan
 atas, yang disediakan oleh operator
emasukkannya sesuai petunjuk.

elepon Anda hanya menggunakan
ringan GPRS untuk hubungan.

elepon genggam Anda akan men-
ba dulu menghubungi jaringan
PRS, kemudian jaringan GSM jika
ringan GPRS tidak tersedia saat
enghubungkan.
Pesan-Pesan

Pengaturan

Telepon Anda mungkin sudah dikonfigurasikan sebel-
umnya untuk langsung mengakses berbagai layanan
yang ditawarkan. Jika belum,  Anda harus sudah
memperoleh item informasi dari operator Anda yang
diuraikan dalam bagian ini dan memasukkannya ses-
uai petunjuk.
Pada sejumlah opeartor, parameter akses dapat disetel
«melalui udara». Silahkan cek langsung pada opera-
tor Anda.

Account jaringan
Meleluasakan Anda untuk memilih profil data dari
yang sudah Anda setel (lihat “Pengaturan akses” hala-
man 49 untuk informasi selengkapnya mengenai cara
mengkonfigurasi atau memodifikasi profil data). Profil
ini dan parameter yang ditampilkannya akan digu-
nakan untuk penyambungan.
Bearer

Meleluasakan Anda untuk memilih jenis
jaringan yang digunakan bila meluncur-
kan sambungan. 

Jika memilih GPR
asi kedua pengatu
aturan akses” hala

Pusat MMS
Meleluasakan And
alamat MMS serve
Alamat gerbang
Meleluasakan And
alamat IP gerbang
Port gerbang
Meleluasakan And
nomor Port gerba

Anda harus sudah
dengan tiga hal di
Anda dan harus m

GSM Telepon Anda hanya menggunakan
jaringan GSM untuk hubungan.

������

GPRS T
ja

GPRS pilihan T
co
G
ja
m



Pesan-Pesan

Pengaturan MMS
e Hidup atau Mati dan member-
S apakah MMS Anda sudah di-
. Status Pengiriman akan
s pengirim, tanggal dan waktu
MS dan status pengiriman.

e Hidup atau Mati dan member-
S bila status MMS yang sudah
ah, yaitu, apakah statusnya di-

a dibaca terlebih dulu.

matis)
e Hidup atau Mati dan melelua-

ara otomatis menyimpan pesan
u Kotak keluar. Pesan yang dis-
alam sub-menu Kotak keluar >

rapa lama pesan disimpan pada
gga 1 minggu. Ini berguna bila
ng ke jaringan (dan tidak dapat
 Anda).

urasi antara setiap slide yang di-
nda, dari 1 det. hingga 60 det.
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Modus pengambilan
Status Pengiriman
Opsi ini dapat disetel k
itahu Anda melalui SM
terima atau ditolak
menampilkan identita
penerimaan, subyek M

Status Baca
Opsi ini dapat disetel k
itahu Anda melalui SM
Anda kirim telah berub
baca atau dihapus tanp

Auto save (Simpan oto
Opsi ini dapat disetel k
sakan Anda untuk sec
yang dikirim dari men
impan akan muncul d
MMS terkirim.

Periode
Anda dapat memilih be
server, dari 1 jam hin
penerima tidak terhubu
segera menerima pesan

Durasi slide
Anda dapat memilih d
sertakan dalam MMS A

Otomatis
(modus
default)

MMS apa pun yang Anda terima, secara
otomatis di-download dari server dan
ditempatkan dalam Kotak masuk, tanpa
Anda harus meluncurkan penyambungan.
Pilih pesan yang sudah Anda terima dalam
Kotak masuk dan tekan>.

Modus ini dilumpuhkan bila roaming.

Manual Pesan disimpan pada server MMS, dan
Anda harus menghubung secara manual
untuk mengambilnya.
1. Menekan,untuk mengakses Kotak

masuk.
2. Pilih item pemberitahuan yang berkai-

tan dengan pesan ini dan tekan,.
3. Pilih Baca dan tekan,.
4. Bila Rincian pesan ditampilkan,

tekan,untuk meluncurkan pen-
yambungan dan men-download-nya.

5. Setelah pesan berada dalam telepon
Anda, tekan,, pilih Putar pesan
dan tekan,.
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m
im data melalui IrDA dari telepon geng-
rus memilih dulu item yang akan dikir-
iap kategori, Anda memiliki akses dari
uk opsi Kirim; tekan,untuk mengir-
ipilih ke piranti yang lain.

ata
Inframerah

9 • Inframerah
Telepon genggam Anda memadukan teknologi in-
framerah (juga disebut IrDA), yang meleluasakan
Anda untuk mengirim atau menerima data ke dan dari
piranti selaras-IrDA melalui tautan nirkabel (misalnya,
telepon genggam lain, PC atau PDA, printer, dll.).
Daripada mengirimkan pesan dengan cara biasa, Anda
dapat menggunakan IrDA untuk cepat mengirimkan
bunyi yang baru Anda mix ke telepon genggam teman,
atau untuk menerima gambar dari PDA mereka.

Arsip yang hak ciptanya dilindungi, tidak dapat diki-
rim. Bila menghubungkan dengan PC, pastikan Anda
telah mengaktifkan opsi inframerah.

Sebelum mengirim atau menerima data, ke dan dari pi-
ranti lain, piranti tersebut harus diposisikan dengan
benar sesuai dengan posisi telepon genggam Anda. Pas-
tikan, bahwa port IrDA masing-masing telepon geng-
gam saling berhadapan dan berjarak maksimum 50 cm
antara satu dengan lainnya (lihat diagram).  Juga pas-
tikan tidak ada yang menghalangi sorotan IrDA.

Memilih ite
Untuk mengir
gam, Anda ha
im: untuk set
sub-menu unt
im data yang d

Posisi piranti

Mengirim d



Inframerah

A
menerima data, tekan,dan
amerah > Terima dan tekan ,.
 genggam Anda siap menerima
piranti IrDA yang lain untuk
a seperti pengiriman, pesan di-
an Anda dapat menyimak pros-

n dalam kasus berikut ini:
gi oleh piranti lain dan waktu
belum data diterima,

utus,
kirim terlalu besar untuk ditan-

bol c untuk membatalkan

yang diterima
 bila menerima data dari piranti

jika Anda mengkonfirmasi pili-
,, telepon kembali ke siaga
dah terima tidak disimpan.
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Mengirim item yang dipilih
Segera setelah telepon Anda menemukan piranti-selar-
as IrDA yang lain untuk berkomunikasi, pengiriman
secara otomatis dilakukan.  Pesan ditampilkan pada la-
yar agar Anda dapat menyimak prosesnya.
Jika telepon menemukan beberapa piranti IrDA, daftar
ditampilkan pada layar untuk Anda pilih. Tekan,
untuk mengkonfirmasi dan mengirim data yang dipilih.

Pengiriman dibatalkan dalam kasus berikut ini:
- ponsel tidak dapat menemukan piranti lain dan wak-
tu habis sudah tercapai sebelum data terkirim,
- tautan inframerah putus,
- Anda menekan tombol c untuk membatalkan
proses.

Mengaktifkan IrD
Untuk 
pilih Infr
Telepon

item dan menunggu 
mengirimkannya. Sam
tampilkan pada layar d
es penerimaannya.

Penerimaan dibatalka
- ponsel tidak dihubun
habis sudah tercapai se
- tautan inframerah p
- ukuran arsip yang di
gani telepon Anda,
- Anda menekan tom
proses.

Menyimpan data 
Tersedia beberapa opsi
IrDA lain:
Tekan c
Membatalkan proses: 
han dengan menekan
dan data yang Anda su

Data yang
dapat dikirim

Di mana mencarinya
dalam menu telepon

Gambar (BMP, 
GIF, JPEG)

Multimedia > Album gambar

Bunyi (Arsip & 
jenis dering 
MIDI) 

Multimedia > Album bunyi
(atau langsun dari BeDJ ketika me-mix musik,
lihat “BeDJ” halaman 24).

Nama Buku telepon > Lihat daftar nama
(atau tekan-bila dalam mode siaga).

Peristiwa Game & Aplikasi > Agenda > Peristiwa

Menerima data

 
%�������
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n sebagai modem
apat menggunakan telepon
da bersama dengan PC atau
nya, untuk mengarungi In-

penuhnya dari layanan yang
ngirim dan menerima SMS,
bar dan bunyi MIDI dalam
 buku telepon , GPRS Wiz-

ginstal Mobile Phone Tools
erangkat lunak ini tersedia
akan dengan telepon Anda.

 pada CD-rom tidak kom-
pple®Macintosh®. Perang-
endukung Windows¨ 98,
00 dan XP.

t lunak tertentu untuk Lotus
n Microsoft Outlook diran-
n penyelarasan dari telepon
sejumlah aplikasi ini: rujuk
 masing-masing aplikasi un-
mengenai instalasi dan kon-
Inframerah

Tekan,
Anda mendapat akses ke menu opsi, yang menyedi-
akan sejumlah opsi berikut:

Menggunakan telepo
Anda juga d
genggam An
PDA, misal

ternet atau mengirim fax.
Untuk menarik manfaat se
tersedia melalui IrDA (me
e-mail dan fax, upload gam
telepon Anda, penyelarasan
ard, dll.) Anda harus men
pada PC Anda. Aplikasi p
pada CD-Rom yang disert

Perangkat lunak yang ada
patibel dengan komputer A
kat lunak ini hanya m
Windows® 98 SE, ME, 20

Sejumlah modul perangka
Notes, Lotus Organizer da
cang agar dapat melakuka
genggam Philips Anda ke 
ke panduan pengguna dari
tuk informasi lebih lanjut 
figurasi.

Simpan Simpan data dalam menu (kartu Nama
yang sesuai dalam Buku telepon, kartu
Peristiwa di Agenda, dll.), kemudian
kembali ke siaga.
Dalam hal kartu Nama, layar <Baru>
akan terbuka untuk Anda menyimpan
catatan yang baru ini.
Nama default arsip digunakan, dan
Anda dapat dengan bebas mengubah
nama setiap arsip melalui menu yang
sesuai (yaitu, dalam Multimedia > Bunyi
bila Anda sudah menyimpan jenis der-
ing yang ingin Anda ubah namanya).

Tampilkan Menampilkan rincian data yang sudah
Anda terima: Tekan c untuk mun-
dur satu layar tampilan.

Anda harus menyimpan data agar da-
pat memodifikasinya.

Jika Anda sudah menerima Gambar, gam-
bar akan ditampilkan penuh pada layar.
Jika Anda telah menerima suatu Bunyi,
bunyi itu akan diputar satu kali. Tekan
catau,untuk menghentikannya,
atau menggerakkan tombol samping ke atas
atau ke bawah untuk mengubah volume.

!���



Multimedia

meleluasakan Anda untuk me-
an menampilkan bunyi yang
dalam telepon genggam Anda,
a bunyi dan Kirim bunyi mela-

rimkan bunyi yang dilindungi

atu sub-menu yang tersedia,
n sebagai daftar teks. Tekan
nuju ke bunyi berikutnya atau
unggu beberapa detik untuk
enekan,untuk mengakses

rsip, pilih nama dalam daftar
. Pilih Ubah nama dan tekan
an tekan,.

 untuk meluncurkan film

n telepon tanpa menyisipkan
sedia dalam tingkat menu per-
78

10 • Multimedia

Menu ini meleluasakan Anda untuk me-
nangani dan menampilkan gambar yang
disimpan dalam telepon genggam Anda,

Tayangkan atau Hapus gambar, Ubah nama gambar dan
Kirim gambar melalui IrDA.
Bila memasuki salah satu sub-menu yang tersedia,
gambar yang disimpan dalam telepon Anda akan dita-
mpilkan sebagai daftar teks. Untuk mengakses tampi-
lan grafik, pilih gambar dalam daftar dan tekan>.
Kemudian tekan+atau-untuk menuju ke gam-
bar berikutnya atau yang sebelumnya, atau<kem-
bali ke daftar teks.
Bila mengubah nama arsip, pilih nama dalam daftar
dan tekan,dua kali. Pilih Ubah nama dan tekan
,, masukkan nama dan tekan,.

Gambar JPEG harus memiliki ukuran dan format
yang benar agar telepon genggam Anda dapat menyim-
pan dan menampilkan dengan benar. Silakan meru-
juk ke “Mengambil dan menyimpan lampiran”
halaman 63 untuk informasi yang lengkap mengenai
subyek ini.

Menu ini 
nangani d
disimpan 

Hapus bunyi, Ubah nam
lui IrDA.

Anda tidak dapat mengi
hak cipta.

Bila memasuki salah s
bunyi akan ditampilka
+atau-untuk me
yang sebelumnya dan t
bunyi itu diputarkan. M
sejumlah opsi.
Bila mengubah nama a
dan tekan,dua kali
,, masukkan nama d

Tekan ,
Demo.

Jika Anda menghidupka
kartu SIM, menu ini ter
tama.

Album gambar

.�����������

Album bunyi

Modus demo

.�������
�
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u ini meleluasakan Anda untuk
ekam bunyi selama maksimum
nt., dan hingga 20 bunyi yang ber-
, tergantung status Memori.

lih Multimedia > Perekaman bunyi, ke-
,. Pilih <Baru>  untuk merekam
petunjuk pada layar dan tekan,
a direkam. Kemudian Anda dapat
ama bunyinya.

o dapat digunakan sebagai alarm
panggilan masuk, dikirim bersama

nyi
Multimedia

Menu ini meleluasakan Anda untuk me-
nampilkan persentasi memori yang ter-
sedia dalam telepon Anda. Beberapa

fitur berbagi kapasitas telepon genggam: album gam-
bar dan bunyi, rekaman memo dan label suara untuk
perintah suara, pesan yang sudah Anda simpan dalam
telepon, buku telepon dan entri agenda, game, dll.

Telepon genggam Anda dilengkapi dengan banyak
bunyi dan gambar, dan beberapa di antaranya dapat
Anda hapus jika dikehendaki, misalnya, untuk mem-
bebaskan ruang memori untuk bunyi dan gambar
Anda sendiri. 

Tekan,untuk memeriksa status memori. Layar
menampilkan persentasi memori yang masih kosong
dan jumlah memori telepon Anda dalam satuan Kb.
Tekan lagi,dan akses rincian daftar memori yang
digunakan oleh setiap fitur.

Jika «Daftar penuh» muncul, Anda harus mengha-
pus suatu item atau untuk membebaskan ruang mem-
ori, Anda harus menghapus suatu item agar dapat
membuat atau menambahkan yang baru.

Men
mer
1 m
beda

Tekan,dan pi
mudian tekan lagi
bunyi baru. Ikuti 
setelah bunyi And
Hapus atau Ubah n

Selanjutnya, mem
atau jenis dering 
pesan, dll.

Status memori

�����#����	�

Perekaman bu
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Game & Applikasi

i meleluasakan Anda untuk
 jam alarm. Tekan,dan pi-
 & Applikasi > Jam alarm, kemu-

untuk mengaktifkannya.
udian tekan,dan pilih:
alarm pada jam dan hari yang

tifkan alarm pada jam yang
ri selama seminggu,
ifkan alarm pada jam yang
da hari Senin sampai Jum’at.
satu tanda alarm: buzzer, radio
an bunyi (bunyi hanya diputar-
alam daftar jika diperlukan, dan
konfirmasikan pilihan Anda.

ering walaupun telepon dima-
a kuat Dering disetel ke Mati
ekan sembarang tombol untuk
n alarm.
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11 • Game & Applikasi

Menu ini menyediakan sejumlah fungsi
berikut:

Masukkan angka dengan menggunakan tombol. Kete-
patan Kalkulator adalah 2 angka di belakang koma dan
dibulatkan ke angka puluhan yang lebih tinggi. Tekan
c untuk mengoreksi angka-angka. Tekan dan
tahan0untuk mendapatkan tanda titik. Tekan dan
tahan c dua kali untuk kembali ke mode siaga.

Menu in
menyetel
lih Game

dian tekan+atau-
Masukkan waktu, kem
- Sekali mengaktifkan 

ditentukan,
- Setiap hari mengak

ditentukan, setiap ha
- Hari kerja mengakt

ditentukan hanya pa
Kemudian pilih salah 
FM, melodi atau rekam
kan sekali). Pilih item d
tekan,untuk meng

Jam alarm akan berd
tikan, dan bahkan jik
(lihat halaman 39). T
menghentikan deringa

Kalkulator

Menambah Dengan menekan tombol* .
Mengurang Dengan menekan tombol*dua

kali.
Perkalian Dengan menekan tombol*3

kali.
Membagi Dengan menekan tombol*4

kali.
Sama dengan Dengan menekan tombol#.

��������	�

Jam alarm
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atau>untuk menyetel opsi Per-
k peristiwa ini dan tekan,.
wa akan dicantumkan dengan
waktu dan tanggal mulai. Dari
,

ahan c untuk kembali ke layar

ah 2 hingga 7 untuk membuat/
ristiwa lagi.

pasitas dan memori telepon geng-
innya (buku telepon, album gam-
bagai konsekuensinya, semua fitur
 semakin banyak peristiwa yang
in berkurang memo atau gambar
simpan, dan sebaliknya. Jumlah
istiwa + nama yang dapat Anda
.
ar Penuh», hapus suatu peristiwa
apat membuat yang baru. Untuk

 yang tersedia dalam telepon, tekan
imedia > Status Memori.
Game & Applikasi

Membuat peristiwa baru
Menu Peristiwa meleluasakan Anda un-
tuk mencatat berbagai peristiwa dan
menyimpannya dalam organizer Anda.

Peristiwa dapat berupa Pertemuan, Libur atau Melaku-
kan. Bila agenda peringatan di-Hidup-kan (lihat hala-
man 40), satu bunyi bip mengingatkan Anda bila
peristiwa sudah jatuh tempo.
1. Plilih Agenda > Peristiwa > <Baru> dan tekan,.
2. Pilih jenis peristiwa yang akan dibuat (Hari libur,

Pertemuan, Melakukan) dan tekan,. 
3. Masukkan awal dan akhir tanggal dan waktu

suatu peristiwa dan tekan,, kemudian masu-
kkan teks mengenai peristiwa itu (misalnya,
«Pertemuan dengan Smith») dan tekan,.

4. Menu Pasang Alarm akan mengingatkan Anda
mengenai peristiwa itu melalui tanda yang dipicu
pada waktu yang sudah Anda tentukan. Ger-
akkan<atau>, pasang Alarm untuk peris-
tiwa ini dan tekan,.

Menu ini hanya berlaku untuk peristiwa Pertemuan
dan Melakukan. Harap dicatat bahwa ‘reminder’ /
pasang alarm, tergantung pada setelan waktu dan
tampilan pada layar. Dengan begitu, reminder akan
diperbarui bila mengubah zona waktu (lihat “Waktu
dan tanggal” halaman 51).

5. Gerakkan<
istiwa Lagi untu

6. Semua peristi
menggunakan 
daftar peristiwa
- tekan dan t

siaga, 
- ulangi langk

mencatat pe

Agenda berbagi ka
gam dengan fitur la
bar, bunyi, dll.). Se
saling bergantung:
Anda catat, semak
yang dapat Anda 
maksimal dari per
simpan adalah 299
Jika muncul «Daft
(atau nama) agar d
memeriksa memori
,dan pilih Mult

Organizer

0���
+��



Game & Applikasi

ulangan
 peristiwa lalu: pilih kejadian
istiwa dan tekan,. Bila rin-
uncul, tekan,, kemudian
 tekan,untuk konfirmasi:
lu dari peristiwa yang dipilih

 kejadian mendatang: pilih
ng dari suatu peristiwa dan
ncian peristiwa muncul, tekan
pilih Hapus dan tekan,

 semua kejadian dari peristiwa
us.

alu
a dapat menghapus peristiwa
gan memilih Hapus yang lama

vel pertama menu Agenda.
an tanggal mulai (yang lalu atau
 semua peristiwa lalu yang akan
dua kali untuk menghapus se-

jadi sebelum tanggal ini.

ua peristiwa dalam agenda An-
mulai beberapa tahun di muka
). Dengan cara ini, semua peris-
rsebut akan dihapus sekaligus.
82

Memodifikasi peristiwa
Mengganti peristiwa

Bila membuat atau mencatat suatu per-
istiwa, tidak semua bidang isian terse-
dia. Ini dirancang agar Anda dapat

lebih cepat membuat atau menulis peristiwa baru.
Bila mengganti suatu peristiwa, akan tersedia sejum-
lah opsi lebih lanjut.

1. Untuk mengganti suatu peristiwa, tentukan
peristiwa pilihan Anda dan tekan,.

2. Bila telepon Anda menampilkan rincian dari per-
istiwa yang dipilih, tekan,, pilih Ganti dan
tekan lagi,.

Mengganti peristiwa-ulangan akan pula memodifikasi
semua kejadian peristiwa ini: dalam hal ini, tekan
,untuk konfirmasi.

3. Ganti informasi apa pun seperlunya dan seperti
yang telah diuraikan di atas.

Menghapus peristiwa
Menghapus satu peristiwa
Tentukan nomor pilihan Anda dan tekan,dua kali.
Pilih Hapus dan tekan,untuk konfirmasi.

Menghapus peristiwa-
• Dengan memilih

lalu dari suatu per
cian peristiwa m
pilih Hapus dan
hanya kejadian la
saja yang dihapus.

• Dengan memilih
kejadian mendata
tekan,. Bila ri
,, kemudian 
untuk konfirmasi:
yang dipilih dihap

Menghapus peristiwa l
Anda jug
lama den
pada le

Dalam hal ini, masukk
yang mendatang) pada
dihapus dan tekan,
mua peristiwa yang ter

Untuk menghapus sem
da, masukkan tanggal 
(misalnya, 12/31/2010
tiwa sebelum tanggal te

��
�
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rlukan informasi tanggal & waktu
genda) hanya trgantung pada tang-

mengakses jendela edisi tanggal.
jika diperlukan dengan menekan

i, kemudian tekan,untuk menu-
r.

n merupakan ketergantungan kepe-
a itu, ikon dan isinya dapat berag-

u ini memberi Anda akses ke brick
e. Tujuan game ini adalah meng-
urkan batu bata dengan meng-
amnya dengan bola.
Game & Applikasi

Tampilan peristiwa
Tampilan Day view, Week view and Month view me-
nampilkan semua peristiwa yang disimpan dalam
agenda Anda dalam formatnya masing-masing. Untuk
menampilkan peristiwa dalam tampilan-tampilan ini,
lanjutkan sebagai berikut:
1. Tentukan nomor pilihan Anda dan tekan,.
2. Setelah Anda memasukkan tampilan yang dipilih,

gerakkan<atau>untuk menampilkan hari,
minggu atau bulan sebelumnya yang berikutnya.

3. Tekan,untuk menampilkan daftar peristiwa
yang bersangkutan  atau untuk membuat yang
baru.

Zona waktu
Walaupun mengganti zona waktu me-
mang perlu bila sering bepergian, Anda
harus sadar bahwa hal itu akan berdamp-

ak pada semua pengingat (reminder) agenda: alarm
peristiwa yang akan diperbarui tergantung pada waktu
yang ditampilkan di layar (lihat “Waktu dan tanggal”
halaman 51).

Kalender Lunar menyajikan untuk Anda, keterkaitan
antara kalender Gregorian dan kalender Cina dengan
menampilkan tanggal yang bersangkutan dalam
modus lunar dari tanggal Gregorian yang dipilih.

Fitur yang meme
(misalnya, event a
gal Gregorian.

Tekan,untuk 
Gantilah tanggal 
tombol yang sesua
kar ke modus luna

Menu ini mungki
langganan. Karen
am.

Men
gam
hanc
hant

Kalender Lunar 

3	
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Game & Applikasi
84

Bila Anda sudah menghancurkan bata terakhir, Anda
mengakses level berikutnya. Berikut adalah tombol-
tombol yang digunakan:

4 dan 6 Untuk menggerakkan raket ke kiri
atau ke kanan.
* dan # Untuk melontar bola ke kiri atau ke

kanan. Tekan salah satu tombol ini
untuk memulai game.
0 Untuk menghentikan permainan se-

jenak; waktu istirahat dibatasi hingga
2 menit, setelah itu layar kembali ke
mode siaga dan game/permainan hi-
lang.
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memilih opsi ini, Anda tidak akan
semua panggilan sampai Anda me-
a.

kan Anda untuk memilih situasi di
 mengalihkan panggilan-panggilan

tiga opsi: Tak dijawab (Anda belum
an), Di luar area (jaringan Anda tidak
sibuk (Anda sedang berbicara di tele-
anan Anda tidak termasuk opsi pan-
 (nada sela) atau Anda belum
nya). Masing-masing opsi dapat dis-

 memilih salah satu, baik Bersyarat
tukan apakah Anda ingin mengali-
e kotak pesan suara atau ke nomor
membatalkan pengalihan panggilan.

a dapat menampilkan status semua
alihan panggilan.
Informasi panggilan

12 • Informasi panggilan

Menu ini meleluasakan Anda untuk
menyetel semua opsi panggilan (pengal-
ihan, menunggu, dll.).

Pengalihan panggilan
Meleluasakan Anda untuk mengalihkan
panggilan masuk, baik ke kotak surat
Anda atau ke suatu nomor (apakah ke

nomor yang ada dalam Buku telepon atau bukan) dan
memberlakukannya untuk: Panggilan Data, Panggilan
Suara dan Panggilan Fax.

Sebelum mengaktifkan opsi ini, Anda harus memasu-
kkan nomor kotak suara Anda  (lihat “Kotak surat”
halaman 86). Fitur ini merupakan ketergantungan
kepelangganan, dan berbeda dari transfer call
(memindahkan panggilan), yang dapat dilakukan bila
satu atau beberapa panggilan sedang berlangsung.

Seluruhnya
Opsi Seluruhnya akan mengalihkan semua panggilan
masuk.

Peringatan! Bila 
dapat menerima 
lumpuhkan opsiny

Bersyarat
Opsi ini meleluasa
mana Anda ingin
masuk. Tersedia 
menjawab panggil
tersedia) atau Bila 
pon dan kepelangg
ggilan menunggu
mengaktifkan opsi
etel tersendiri.
Begitu Anda telah
or Seluruhnya, ten
hkan panggilan k
telepon lain, atau 
Status

And
peng

Pengaturan panggilan
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Informasi panggilan

luasakan Anda untuk menerima
gilan dengan menekan sembarang
ol, kecuali ), karena tombol ini
enolak panggilan.

unggu (nada sela)
 sela ditangani berbeda-beda ter-
ng pada jenis jaringan yang Anda

 (GSM atau GPRS).

luasakan Anda untuk Aktifkan atau
uhkan  nada sela dan memberlaku-
ya untuk: Semua panggilan, Panggilan
 dan Panggilan Data.
da mendengar bunyi bip jika ada yang

ngi Anda sewaktu Anda sedang melaku-
on. Pilih opsi Status untuk mengetahui

 sudah diaktifkan atau tidak. 

an ketergantungan kepelangganan.
ungi operator jaringan Anda.
86

Kotak surat
Menu ini meleluasakan Anda untuk
memasukkan nomor kotak surat pesan
suara Anda (jika tidak tersedia pada kar-

tu SIM Anda).

Dalam beberapa kasus, Anda mungkin harus memas-
ukkan dua nomor: satu untuk mendengarkan kotak
surat Anda, yang lain untuk mengalihkan panggilan.
Silakan menghubungi operator untuk mendapatkan
informasi lebih lanjut mengenai subyek ini.

Sambung ulang otomatis
Meleluasakan Anda untuk mengatur
sambung-ulang otomatis ke Hidup atau
Mati. Jika otomatis Hidup dan orang yang

Anda panggil sedang sibuk, telepon Anda secara otom-
atis memutar ulang nomor ini sampai berhasil tersam-
bung, atau sampai jumlah pengulangan mencapai
maksimum (10 kali). Telepon akan mengeluarkan
bunyi beep satu kali pada awal setiap upaya penyam-
bungan ulang dan satu beep khusus jika sambungan
berhasil.

Selang waktu di antara setiap penyambungan ulang
akan semakin cepat.

Jawab cepat 
Mele
pang
tomb

digunakan untuk m

Panggilan men
Nada
gantu
pilih

Dengan GSM
Mele
Lump
kann

Suara, Panggilan Fax
Bila opsi ini aktif, An
mencoba menghubu
kan percakapan telep
apakah nada sela GSM

Fungsi ini merupak
Silahkan menghub

�	����#����
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Gunakan panah + dan – untuk
dan tekan lagi,untuk melihat
mor, status panggilan dari panggilan
ntuk mengetahui apakah sudah diki-
 Tekan,untuk akses ke carousel
 Anda untuk melakukan Panggilan
e koresponden ini, Kirim pesan, Ha-
g dipilih atau Simpan nomor yang

an,, pilih Info panggilan >
ar panggilan, kemudian SetUlg.
an,dua kali untuk setel ulang/

an 30 nomor terakhir dalam Daftar
yang paling terbaru, ditampilkan
dapat menyambung ulang semua
 layar siaga, gerakkan+ untuk
anggilan. Jika nomor juga tercantum
n,  nama yang bersangkutan akan

akkan+atau-untuk memilih
 disambung ulang dan tekan (.
 mengakhiri/menutup telepon.
Informasi panggilan

Dengan GPRS
Meleluasakan Anda untuk Aktifkan atau
Lumpuhkan nada sela untuk panggilan
suara yang masuk sewaktu sambungan

GPRS sedang berlangsung.

Identifikasi/ID Penelepon
Meleluasakan Anda untuk Tampilkan
atau Tutup identitas Anda kepada lawan
bicara/koresponden Anda. Opsi Status
akan memberitahu Anda apakah fungsi

ini diaktifkan atau tidak.

Menu ini menyediakan daftar panggilan
keluar dan panggilan masuk, serta upaya
penyambungan ulang otomatis dan rin-

cian panggilan. Panggilan (yang telah dilakukan, tak
terjawab dan diterima) akan ditampilkan menurut ke-
jadiannya, di mana kejadian yang terbaru dicantum-
kan paling atas dalam daftar. Bila Daftar panggilan
kosong, layar menampilkan Daftar  kosong.

Daftar panggilan
Dari carousel utama, tekan,kemudi-
an pilih Info panggilan > Daftar panggilan >
Daftar panggilan untuk menampilkan

daftar panggilan. 
menggeser daftar 
tanggal, waktu, no
yang dipilih dan u
rim atau diterima.
yang meleluasakan
atau Telp. Handsfre
pus panggilan yan
bersangkutan.

SetUlg
Tek
Daft
Tek

reset.

Telepon menyimp
panggilan, nomor 
pertama. Anda 
nomor ini. Pada
mengakses Daftar p
dalam Buku telepo
ditampilkan. Ger
nomor yang akan
Tekan ) untuk

Daftar panggilan
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Informasi panggilan

kan Anda untuk mengaktifkan
mpuhkan tampilan durasi dan/
 setiap panggilan secara sisti-

 menutup telepon.

tergantungan kepelangganan.

kan Anda untuk menampilkan
 biaya dan menyetel hitungan
umulasi biaya dilindungi oleh

 atau PIN2.
jukkan berapa banyak yang
dikeluarkan setelah menentu-
if biayanya.
asakan Anda untuk menyetel
kumulasi biaya ke 0; memerlu-
e PIN2 Anda.

asakan Anda untuk memeriksa
edit (dibandingkan dengan
 yang sudah ditentukan sebel-
).
sakan Anda untuk membatal-
as biaya. Fitur ini dapat dilind-
leh kode PIN atau PIN2
ung pada kepelangganan Anda).
88

Menu ini meleluasakan Anda untuk me-
nangani biaya dan durasi semua panggi-
lan Anda.

Gerai GSM
Menu ini memberi Anda akses ke opsi
berikut seperti diuraikan di bawah.

Gerai Panggilan GSM tidak termasuk hubungan
WAP. Sebagian besar opsi yang disebut di bawah
merupakan ketergantungan kepelangganan.

Akumulasi timer panggilan (Akum.timer pgln)
Pilih opsi ini dan tekan,untuk
Tampilkan atau SetUlg durasi waktu pang-
gilan  Keluar  atau panggilan Masuk.

Informasi panggilan terakhir

Fitur ini merupakan ketergantungan kepelangganan.

Menu ini meleluasakan Anda untuk me-
nampilkan durasi dan/atau biaya panggi-
lan terakhir.

Info di akhir panggilan (Info di akhir pgln)

Fitur ini merupakan ketergantungan kepelangganan.

Meleluasa
atau melu
atau biaya
matis bila

Akumulasi biaya

Fitur ini merupakan ke

Meleluasa
akumulasi
ke nol. Ak
kode PIN

Gerai biaya
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sudah 
kan tar
Melelu
ulang A
kan kod
Melelu
sisa kr
batasan
umnya
Melelua
kan bat
ungi o
(tergant
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ng ditangani oleh telepon Anda bisa
g digunakan oleh operator Anda.
a sebaiknya mempertimbangkan
ya pada layar sebagai bahan infor-

bagai dasar tarif biaya yang sebe-
Informasi panggilan

Gerai GPRS

Fungsi ini merupakan ketergantungan kepelangganan
dan jaringan.

Menu ini meleluasakan Anda untuk-
memilih salah satu dari opsi berikut:

Sesi telepon genggam terakhir
Opsi ini akan menampilkan sesi hubun-
gan terakhir (last connection session)
atau volume transfer telepon genggam
Anda (misalnya, setelah hubungan WAP

melalui GPRS).
Sesi  PC terakhir

Opsi ini akan menampilkan sesi sam-
bungan terakhir atau volume transfer
transmisi PC Anda.

Gerai panggilan ya
berbeda dari yan
Karena itu And
tampilan gerai bia
masi, BUKAN se
narnya.

Meleluasakan Anda untuk memasu-
kkan batasan biaya yang digunakan
dalam menu  Sisa Dana.
Meleluasakan Anda untuk menyetel
atau mengganti tarif per unit. Perta-
ma-tama masukkan mata uang uang
yang digunakan (maksimal tiga karak-
ter), kemudian masukkan biaya per
unit.
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WAP

milih Jasa operator > WAP >
.

Anda akan menghubung ke jar-
ut Pengaturan akses yang sudah
lam menu Pengaturan > Jaringan
.
an dan animasi menunjukkan,
Anda sedang menghubungi
r Anda.
-untuk menavigasi hala-
tekan,untuk memilih item

 kembali ke halaman sebelum-

AP
i WAP, tekan dan tahan c,
h Opsi > Keluar dan tekan,

tan ke situs WAP pertama yang
a meluncurkan WAP dari layar
item menu Layanan WAP ini su-
elumnya dan akan terhubung
L WAP operator Anda.

 rumah URL default ini dengan
n alamat URL homepage lain,
n yang sekarang (lihat “Simpan
alaman 94).
90

13 • WAP
Telepon genggam Anda mendukung
layanan berbasis Wireless Application
Protocol (WAP). Browser WAP ter-
pasang (built-in) akan meleluasakan

Anda mengakses berbagai layanan yang tersedia pada
jaringan Anda, seperti berita, olahraga, cuaca, dll.

Telepon genggam Anda siap mendukung fungsi WAP
jika ini termasuk dalam kepelangganan Anda; jika tel-
epon Anda sudah dikonfigurasikan sebelumnya, Anda
tidak perlu mengubah pengaturan yang diuraikan
dalam bagian ini.
Dengan sejumlah operator, parameter WAP dapat dis-
etel dari jarak jauh. Tanyakan langsung kepada ope-
artor Anda mengenai informasi ini selengkapnya.

Menu utama browser WAP meleluasakan Anda untuk
mengkonfigurasi pengaturan yang berkaitan dengan
WAP, terhubung ke homepage operator Anda, menen-
tukan marka (bookmark) untuk penyambungan yang
langsung dan lebih cepat, dll.

Meluncurkan sesi WAP
1. Untuk meluncurkan sesi WAP, tekan dan tahan

tombol @ sewaktu berada dalam mode siaga.

Anda juga dapat me
Homepage dan tekan,
2. Telepon genggam 

ingan dan menur
Anda tetapkan da
(lihat halaman 49)

3. Browser diluncurk
bahwa telepon 
homepage operato

4. Gerakkan+atau
man on-line, dan 
yang ditonjolkan.

5. Tekan c untuk
nya.

Mengakhiri sesi W
Untuk mengakhiri ses
ATAU tekan @, pili
untuk konfirmasi.

Rumah URL
Rumah URL adalah tau
akan Anda akses ketik
siaga. Pada umumnya, 
dah dikonfigurasi seb
langsung ke rumah UR
Anda dapat mengubah
menentukan nama da
yang akan menggantika
sebagai rumah URL” h

Layanan Internet

,.�
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ookmark
ke situs WAP yang sudah Anda sim-
ark, cukup dengan memilihnya dari

untuk meluncurkan sambungan.

alamat
sakan Anda untuk memasukkan ala-
ang dapat Anda hubungi langsung

an menekan,. Ini cara yang cepat
alamat WAP tanpa menyimpannya
.
n masukkan alamat URL homepage
daki.
tuk terhubung ke halaman ini.

g Anda masukkan dalam menu ini
itnya satu kali, akan muncul dalam
h satu item dan tekan,untuk
bali ke halaman yang bersangkutan,
sukkan lagi alamat lengkapnya.

h URL
bah nama dan alamat Rumah URL:

n mulai masukkan nama yang baru.
tis, layar edit muncul.
WAP

Bookmark
Menu ini meleluasakan Anda untuk menyimpan situs
WAP favorit Anda, mengubah namanya jika dike-
hendaki dan mengaksesnya dengan cepat dari daftar.

Ini juga dapat dilakukan sewaktu meramban (brows-
ing): tekan @ untuk mengakses Opsi, kemudian pi-
lih Bookmark. Dalam hal ini, bidang isian Nama dan
URL akan secara otomatis diisi dengan informasi yang
tertera pada halaman yang Anda ramban.

Tambah bookmark
1. Pilih WAP > Bookmark > Tambah bookmark dan

tekan ,.
2. Mulailah masukkan nama baru: secara otomatis,

layar edit muncul.
3. Tekan,untuk menyimpan nama yang Anda

masukkan.
4. Tekan-untuk bergerak ke bidang isian alamat

dan melanjutkan dengan cara yang sama seperti
Anda memasukkan alamat WAP.

Menangani bookmark
Menu ini meleluasakan Anda untuk Hapus bookmark
yang disimpan, atau untuk Edit bookmark untuk men-
gubah nama dan/atau alamatnya. Apa pun yang Anda
pilih, tekan,untuk konfirmasi.

Menggunakan b
Untuk terhubung 
pan sebagai bookm
daftar dan tekan,

Memasukkan 
Menu ini melelua
mat situs WAP, y
bila memilihnya d
untuk mengakses 
sebagai bookmark
1. Tekan,da

yang dikehen
2. Tekan,un

Semua alamat yan
dan hubungi sedik
daftar: pilih sala
menghubung kem
tanpa harus mema

Pengaturan
Mengedit Ruma
Anda dapat mengu
1. Tekan,da

Secara otoma



WAP

k memilih jenis jaringan yang
ng dipilih bila meluncurkan

enggam Anda hanya menggu-
GPRS untuk hubungan WAP.
nggam Anda akan mencoba
gan GPRS, kemudian jarin-
PRS tidak tersedia saat men-

 Anda harus mempunyai ked-
 GPRS yang sudah dikonfig-

 untuk rinciannya.

uk menentukan alamat ger-
akan bila meluncurkan sam-
menggunakan profil yang
asukkan nama pilihan Anda,
k konfirmasi.

ntuk memasukkan titik «.».

uk menentukan nomor port
ang Anda gunakan memerlu-
rbeda. Tekan,dan masu-
a, kemudian tekan,untuk
92

2. Tekan,untuk menyimpan nama yang Anda
masukkan.

3. Kembali ke menu Edit Rumah URL, tekan-
untuk bergerak ke bidang isian alamat dan lan-
jutkan dengan cara yang sama seperti Anda men-
gubah alamat.

Memilih Profil
Menu ini meleluasakan Anda untuk memilih salah satu
profil yang tersedia, dan kemudian menentukan peng-
aturan sambungan untuk masing-masing profil: geser
+atau-untuk menentukan profil pilihan Anda,
kemudian tekan<atau>untuk memilih / untuk
membatalkan pilihan dan tekan,untuk konfirmasi.

Semua pengaturan sambungan yang diuraikan di ba-
wah akan berlaku pada profil yang dipilih, kemudian
Anda dapat mengubah namanya agar lebih mudah
untuk mengenalinya.

Penyambungan
Memilih sambungan
Meleluasakan Anda untuk memilih salah satu profil
data yang sudah Anda tetapkan dalam Pengaturan >
Pengaturan Akses (lihat halaman 49 untuk informasi se-
lengkapnya mengenai subyek ini).
Pada daftar yang muncul, tentukan pengaturan sam-
bungan pilihan Anda dan tekan,untuk konfirmasi. 

Bearer
Meleluasakan Anda untu
digunakan oleh profil ya
sambungan.
GSM atau GPRS : telepon g
nakan jaringan GSM atau 
GPRS pilihan: telepon ge
dulu menghubungi jarin
gan GSM jika jaringan G
ghubungkan.

Memilih opsi ini, berarti
ua pengaturan, GSM dan
urasi. Lihat halaman 49

Alamat Proxy
Meleluasakan Anda unt
bang proxy untuk digun
bungan WAP dengan 
dipilih. Tekan,dan m
kemudian tekan,untu

Tekan dan tahan 0 u

Port proxy
Meleluasakan Anda unt
proxy, seandainya proxy y
kan nomor port yang be
kkan nomor pilihan And
konfirmasi.
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P. Pilih Tak pernah atau Selalu dan
engkonfirmasikan pilihan Anda.

sakan Anda untuk mengosongkan
lepon yang menyimpan berbagai ha-
ban selama sesi WAP. Pilih Kosong-
kan,untuk mengkonfirmasikan

akan Anda untuk membaca dan me-
ng secara otomatis dikirim kepada
 dan / atau operator Anda.
dah diberitahu bahwa Anda telah
san push, tekan,untuk mem-

ilih Jasa Operator > WAP > Layanan
sh inbox dan tekan,untuk meng-

ritas tinggi menampilkan tanda seru
/tdk baca.

u-untuk meramban daftar dan
n pilihan Anda, tekan,untuk

emuat alamat WAP (atau URL),
uk menghubung ke situs WAP yang
.

WAP

Dengan memilih Tak pernah akan mempercepat waktu
download global dari berbagai halaman yang diramban.

Pengamanan
Sertifikat
Pilih menu ini dan tekan,untuk menampilkan
daftar sertifikat pengamanan yang sudah diinstal. Pilih
salah satu item dalam daftar dan tekan,untuk me-
nampilkan rinciannya atau untuk menghapusnya.

Info sesi
Meleluasakan Anda untuk menampilkan informasi
mengenai sesi WAP yang sekarang: jenis pengamanan,
kelas, dll. Tekan c untuk mundur satu halaman.

Sertifikat yang sekarang
Meleluasakan Anda untuk menampilkan sertifikat
pengamanan yang sekarang digunakan. Tekan c
untuk mundur satu halaman.
Mengubah nama Profil
Menu ini meleluasakan Anda untuk mengubah nama
profil yang sekarang dipilih: masukkan nama baru (la-
yar edit secara otomatis muncul), kemudian tekan
,untuk menyimpan nama yang Anda masukkan.
Opsi Browser
Menu ini meleluasakan Anda untuk mengaktifkan/
melumpuhkan download gambar yang dilampirkan

pada halaman WA
tekan,untuk m
Cache
Menu ini melelua
tempat memori te
laman yang diram
kan cache dan te
pilihan Anda.

Push inbox
Menu ini meleluas
nangani pesan ya
Anda oleh jaringan
1. Jika Anda su

menerima pe
bacanya.

2. Kalau tidak, p
Internet  > Pu
konfirmasi.

Pesan dengan prio
bersama ikon baca

3. Tekan+ata
memilih pesa
membacanya.

4. Jika pesan m
tekan,unt
bersangkutan



WAP

bali halaman yang sudah diram-
r asalnya.

mah URL
sakan Anda untuk menyimpan

ramban sekarang sebagai rumah

ai rumah URL dan tekan,.
i halaman yang Anda ramban
ncul dalam bidang isian Alamat.
untuk rumah URL ini dan

enu Layanan Internet, nama
 menjadi item pertama dalam
bol @ sewaktu berada dalam
 terhubung secara otomatis ke

AP, opsi menu ini meleluasa-
impan gambar yang terbenam

itampilkan.
ban, geser+atau-untuk

njolkan, tekan @ untuk men-
impan sebagai... dan tekan,.
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5. Untuk menghapus salah satu pesan push, pilih
Push Inbox > Kelola pesan dan tekan,.

6. Pilih e-mail yang akan dihapus dan tekan,
untuk mengakses berbagai opsi.

Ketika meramban halaman Internet, tekan tombol
@ untuk mengakses opsi yang diuraikan di bawah.

Menu yang umum bagi kedua menu Layanan Internet
dan Opsi telah diuraikan di bagian atas.

Rumah URL
Memberi Anda akses langsung ke Rumah URL situs
WAP yang sedang Anda ramban sekarang.

Kembali
Membawa Anda kembali ke halaman yang diramban
sebelumnya.

Sedikitnya, Anda harus sudah meramban 2 halaman
agar opsi ini menjadi tersedia.

Kirim (sampaikan)
Membawa Anda ke halaman yang diramban berikutn-
ya (misalnya, bila sebelumnya Anda sudah memilih
Kembali).

Refresh
Akan memuatkan kem
ban sekarang dari serve

Simpan sebagai ru
Opsi menu ini melelua
halaman WAP yang di
URL default. 
1. Pilih Simpan sebag

Alamat URL dar
secara otomatis mu

2. Masukkan nama 
tekan,.

3. Kembali pada m
rumah URL akan
daftar. Tekan tom
mode siaga untuk
halaman ini.

Simpan sebagai...
Bila meramban situs W
kan Anda untuk meny
dalam halaman yang d
1. Sewaktu meram

memilih gambar.
2. Setelah gambar dito

gakses Opsi. Pilih S

Opsi
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WAP

3. Ubah nama gambar jika dikehendaki dan tekan
, untuk menyimpannya dalam Album Gambar.

Keluar:
Anda dapat mengakhiri sesi WAP: tekan,untuk
konfirmasi dan keluar dari WAP.

Menerima panggilan
Bila menerima panggilan sewaktu terhubung ke WAP:
1. Menjawab panggilan akan menyudahi aplikasi

WAP dan memutuskan hubungan sesi yang
sedang berlangsung. Telepon Anda akan kembali
ke halaman yang terakhir kali diramban ketika
Anda menutup telepon, tetapi sambungannya itu
sendiri akan hilang.

2. Menolak panggilan akan mengembalikan Anda
ke layar pra-tayang.



Jasa Operator

, then (, untuk mengak-
panggilan jika panggilan tak di-

, then (, untuk mengak-
 panggilan jika panggilan tak

gan Anda untuk rincian infor-
 GSM.

on (seperti mesin penjawab tel-
 mengharuskan telepon Anda
DTMF (Dual Tone MultiFre-
kenal sebagai Ònada sentuhÓ.
an untuk mengkomunikasikan

Balik, pilihan penelepon (caller
ainya.
nada DTMF setiap saat selama
ekan salah satu tombol 0 to
 Anda juga dapat menyertakan
mor telepon sebelum meng-

nyimpannya dalam Buku tele-
 dan bagian DTMF harus

akter tunggu (wait characters).
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14 • Jasa Operator
Sebagian besar item dari menu Jasa Operator (misal-
nya, Nomor jasa, Jasa+) merupakan ketergantungan
kepelanggan dan khusus untuk operator: telepon Anda
siap mendukung fitur ini jika termasuk dalam kepe-
langganan Anda. Konsekuensinya, sejumlah menu
yang ditunjukkan berikut ini, mungkin tersedia,
mungkin juga tidak. Hubungi operator jaringan Anda
untuk rincian informasi mengenai ketersediaan dan
tarifnya.

Sejumlah jasa yang disediakan mungkin harus dilaku-
kan dengan panggilan telepon atau mengirim SMS
yang akan dikenakan biaya.

Untaian GSM
Telepon mendukung untain GSM standar yang dapat
dikirim dari bantalan tombol ke jaringan dan digu-
nakan untuk mengaktifkan sejumlah jasa yang disedi-
akan oleh jaringan.
• Contoh No.1
Tekan*43#, kemudian (, untuk
mengaktifkan layanan jasa Nada Sela.
• Contoh No.2
Tekan*#31#, kemudian (,
untuk mengetahui apakah identifikasi mobile sudah
dikirim.

• Contoh No.3
Tekan*61#
tifkan fitur pengalihan 
jawab.
• Contoh No.4
Tekan*62#
tifkan fitur pengalihan
terjangkau.

Hubungi operator jarin
masi mengenai untaian

Nada DTMF
Sejumlah layanan telep
epon dan penyeranta)
untuk mengirim nada 
quency), yang juga di
Nada-nada ini digunak
sandi, nomor Telpon 
choices) dan lain sebag
Anda dapat mengirim 
panggilan dengan men
9, * and #.
urutan DTMF ke no
hubunginya (atau me
pon). Nomor telepon
dipisahkan dengan kar

Jasa lainnya
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ggilan kedua
kan panggilan kedua sewaktu pan-
berlangsung atau selama panggilan
at bergantian di antara dua panggi-
itampilkan pada layar tergantung

nangani panggilan aktif, sambung-
 kemudian tekan (. Panggilan
da dan nomornya ditampilkan di
layar. Kemudian, nomor kedua dis-

ar di antara dua panggilan, tekan
n pilih Bertukar. Setiap kali Anda
atu panggilan ke panggilan lainnya,
tif ditunda dan yang ditunda,

up jalur yang aktif, tekan ).
utup dan panggilan yang ditunda
isinya.
akhiri panggilan yang ditunda,
rtukar  untuk mencapainya,
n ).

at dihubungi, baik dari bantalan

gan menekan-, kemudian pilih
panggil,
, dengan menekan+, kemudian
kan dipanggil,
Jasa Operator

Karakter jeda dan tunggu
Untuk mendapatkan karakter jeda atau karakter tung-
gu, tekan dan tahan #.. Layar menunjukkan w un-
tuk tunggu dan p untuk jeda. Telepon selalu
mengartikan karakter jeda pertama sebagai karakter
tunggu. Bila Anda menghubungi nomor yang memuat
karakter tunggu, telepon Anda menghubungi bagian
pertama (nomor telepon) dan kemudian menunggu
sampai panggilan tersambung sebelum mengirim sisa
digit sebagai nada DTMF. Karakter jeda berikutnya
merupakan tanda jeda biasa yang menyebabkan pe-
nundaan selama 2.5 detik.
Contohnya: mengakses mesin penjawab Anda
Untuk mendengarkan semua pesan (misalnya, kode 3)
pada mesin penjawab Anda (sandi 8421) pada nomor
telepon 12345678, Anda dapat menekan:
12345678w8421p3.
Telepon menyambung nomor 12345678 dan men-
unggu hingga panggilan tersambung. Bila sudah ter-
hubung, telepon mentransmisikan 8421 (sandi), jeda
2.5 detik, dan kemudian mengirim digit terakhir. Jika
2,5 detik tidak cukup lama untuk kebutuhan Anda,
Anda dapat memasukkan beberapa karakter jeda satu-
per-satu untuk menambah waktu penundaan.

Melakukan pan
Anda dapat melaku
ggilan aktif sedang 
ditunda. Anda dap
lan (biaya yang d
pada tarif lokal).
1. Saat Anda me

kan nomornya
pertama ditun
bagian bawah 
ambung.

2. Untuk bertuk
, kemudia
bertukar dari s
panggilan ak
diaktifkan.

3. Untuk menut
Jalur aktif dit
tetap pada pos

4. Untuk meng
gunakan Be
kemudian teka

Catatan:
Nomor kedua dap
tombol atau dari:
- buku telepon, den
nama yang akan di
- daftar Panggilan
pilih nomor yang a
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n menjawab panggilan masuk,
olaknya, tekan ).
ngaktifkan pengalihan panggi-
at “Pengalihan panggilan” ha-
dak akan pernah menerima
na akan selalu dialihkan bila
ang sibuk.

lan ketiga

ngganan

i sedang berlangsung dan satu
da dapat menerima panggilan
luarkan bunyi bip. Anda dapat
anggilan sebelum dapat menja-
atau menyertakan pihak yang
onferensi (lihat di bawah). Lay-
 dua komunikasi yang sedang
ggilan aktif dan satu panggilan

nsi

ngganan
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Menjawab panggilan kedua
Anda dapat menerima panggilan lain sewaktu sedang
berkomunikasi (jika fitur ini termasuk dalam kepe-
langganan Anda). Bila Anda menerima panggilan ked-
ua, telepon mengeluarkan bunyi bip dan layar
menampilkan Nada sela.

Untuk menerima panggilan kedua, Anda harus mem-
punyai:
- kepelangganan untuk fitur ini,
- melumpuhkan opsi pengalihan Panggilan untuk pan-
ggilan suara (lihat halaman 85),
- mengaktifkan opsi Nada sela (lihat halaman 86).

Jika Anda menerima panggilan kedua, tekan,, ke-
mudian Anda dapat:
• menerima panggilan kedua: panggilan pertama

ditunda, panggilan kedua sekarang aktif. Jika
Anda ingin bertukar di antara kedua panggilan,
tekan,kemudian pilih Bertukar. Setiap kali
Anda bertukar dari satu panggilan ke panggilan
lainnya, panggilan aktif ditunda dan panggilan
yang ditunda kemudian diaktifkan. Untuk mem-
perkenalkan penelepon baru ke dalam Konfer-
ensi, tekan, dan pilih Konferensi..

• menolak panggilan kedua
• mengakhiri panggilan aktif, kemudian panggilan

masuk Anda berdering.

 Catatan:
- Jika Anda juga ingi
tekan (; untuk men
- Jika Anda sudah me
lanÔBila SibukÕ' (lih
laman 85), Anda ti
panggilan kedua kare
jalur telepon Anda sed

Menjawab panggi

Ketergantungan kepela

Sementara komunikas
panggilan ditunda, An
ketiga. Telepon menge
mengakhiri salah satu p
wab panggilan ketiga 
memanggil ke dalam K
anan ini terbatas pada
berlangsung (satu pan
tunda).

Panggilan konfere

Ketergantungan kepela
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n konferensi sedang berlangsung,
engakses opsi Anggota konf. . Pu-

anggota konferensi dengan memilih
n tekan,untuk konfirmasi, atau
badi untuk melakukan percakapan
gan anggota ini (anggota lainnya di-

nggilan Eksplisit

epelangganan

ubungkan panggilan aktif dan pan-
da. Bila transfer sudah dilakukan,
i keduanya. Selama panggilan tekan
r dan tekan,.

ari pengalihan Panggilan, yang ter-
nda menjawab panggilan (lihat ha-
Jasa Operator

Anda dapat mengaktifkan panggilan
konferensi dengan melakukan panggilan
keluar berturut-turut, atau men-

ciptakannya dari konteks panggilan multi-partai. Anda
dapat memiliki hingga lima peserta sekaligus dan men-
gakhiri Konferensi dengan ). Pada tahap ini semua
hubungan panggilan diputuskan.
Untuk dapat melakukan panggilan keluar berturut-tu-
rut, pertama-tama lakukan panggilan biasa ke nomor
pertama dari konferensi. Bila anggota pertama sudah
tersambung, lakukan panggilan kedua seperti di-
uraikan dalam “Melakukan panggilan kedua” di atas.
Bila panggilan kedua sudah didapatkan, tekan,
dan pilih Konferensi. Ulangi proses di atas hingga ter-
hubung lima orang perserta.
Jika ada panggilan masuk selama panggilan konferensi
berlangsung, dan jika pesertanya kurang dari lima,
Anda dapat menerima panggilan yang baru ini dengan
menekan,. Tekan lagi,kemudian pilih Konfer-
ensi untuk menambahkan peserta ini ke panggilan
konferensi. Jika ada panggilan masuk selama konferen-
si berlangsung di mana sudah ada lima peserta yang
terhubungkan, Anda dapat menerima panggilan mas-
uk yang baru ini tetapi tidak dapat menyertakannya ke
dalam konferensi.

Sewaktu panggila
tekan,untuk m
tuskan hubungan 
Keluarkan partai da
pilih Panggilan pri
pribadi hanya den
tunda).

Pengalihan Pa

Ketergantungan k

Anda dapat mengh
ggilan yang ditun
Anda terputus dar
,, pilih Transfe

Fitur ini berbeda d
laksana sebelum A
laman 85).

�	
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#



Memotret

 yang mana saja, tekanan
akan membatalkan tin-
n saat itu dan membawa

.

n*untuk bergantian
tara modus Malam dan
al.

n#untuk beralih dari
 ke SVGA ke SQVGA ke

128.

n m bila modus kam-
ktif.

n m setelah mem-
.

n c setelah mem-
.

n,setelah mem-
.

n,bila modus kam-
ktif.

n0.
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15 • Memotret

Kamera merupakan suatu aksesori, yang TIDAK ter-
masuk sebagai perlengkapan standar dalam kemasan
ketika membeli telepon. Silakan menghubungi pengec-
er di tempat Anda untuk membeli kamera.
Tidak ada satu pun pengaturan, fitur atau opsi yang
diuraikan dalam bab ini akan tersedia jika Anda tid-
ak menggunakan kamera dengan telepon Anda.

Telepon genggam Anda mendukung kamera digital
yang meleluasakan Anda untuk memotret, menyim-
pannya dalam telepon Anda, menggunakannya sebagai
wallpaper atau mengirimkannya kepada teman dan
kerabat.

Cara…

Dalam menu terkait kamera
panjang pada tombol c 
dakan apa pun yang dilakuka
Anda kembali ke mode siaga

Manajemen kamera

Mengaktifkan/me-
lumpuhkan kamera

Colok/Cabut kamera ke
konektor seperti ditunjukkan
di bawah.

Jika kamera sudah di-
colokkan, tekan panjang
tombol m untuk mengak-
tifkannya kembali.

Zoom in/out Tekan tombol joystick+
(atas) atau-(bawah).

Mengubah modus
kamera

Teka
di an
Norm

Mengubah
resolusi layar

Teka
VGA
128 x

Memotret Teka
era a

Menyimpan gambar Teka
bidik

Menghapus gambar Teka
bidik

Mengakses opsi
bidikan

Teka
bidik

Mengakses pengatu-
ran kamera

Teka
era a

Mengaktifkan/me-
lumpuhkan
self-timer

Teka
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kanan tombol diuraikan dalam bab
 bila modus kamera sedang aktif,
ang ditampilkan pada layar.

dus kamera: Normal dan Modus
tingkat cahaya lingkungan, tekan
tian di antara dua modus,yang dire-
 modus kamera (matahari & bulan)

efault format standar adalah VGA
ekan # untuk beralih ke Q VGA

, ke SQ VGA (160 x 120 pixels) atau
olusi gambar yang Anda pilih dita-
ut kanan bawah layar.

tingkat ini hanya tersedia dalam
x 480 pixels). Jika Anda telah memi-
an tombol navigasi+atau-un-
oom out.

ar
Memotret

Colokkan kamera
Colokkan jack kamera ke dalam soket yang sesuai pada
telepon genggam (sebelah kanan), seperti ditunjukkan
di bawah. Kemudian tekan m untuk menampilkan
layar pra-tayang kamera, dan merotasi kamera ke
kanan atau ke kiri untuk mengambil bidikan yang
Anda inginkan.

Lensa kamera secara otomatis terfokus.

 

Ikon ditampilkan di atas dan di bawah layar agar Anda
dapat memeriksa Modus kamera, Resolusi gambar,
Modus zoom dan Pengaktifan self-timer.

Prinsip umum
Semua opsi dan te
ini berlaku hanya
yaitu, bila pra-tay

Modus kamera
Tersedia dua mo
Malam. Menurut 
* untuk bergan
fleksikan oleh ikon
di bawah layar.
Resolusi gambar
Ukuran gambar d
640 x 480 pixels. T
(320 x 240 pixels)
ke 128 x 128. Res
mpilkan pada sud
Modus zoom
Opsi zoom satu-
modus VGA (640
lih resolusi ini, tek
tuk zoom in atau z

Bidikan gamb



Memotret

gambar itu, termasuk gambar
ri nomor hingga 999. Penomo-
mulai lagi dari 1.

dapat memilih:
uk Hapus gambar yang sudah

k Simpan gambar,
 mengakses daftar opsi yang
 mengirim gambar yang baru

lagi c atau m untuk
 pra-tayang.

 Hidup, tekan m untuk men-
 tekan 0 jika opsi Mati).
imulai -5 detik (nilai ini tidak
unyi bip dibunyikan 2 detik
iambil, kemudian dibunyikan
dah dibidik.

esuaikan melalui pengaturan
nda dapat menekan c untuk
n kembali ke modus pra-tayang
tuk menghentikan timer-nya
102

Ikon zoom ditonjolkan bila zoom diaktifkan. Zoom
out tersedia hanya setelah zoom in.

Self-timer
Opsi ini meleluasakan Anda untuk menyetel opsi Self-
timer ke Hidup atau Mati (lihat rinciannya di bawah). 

Memotret
Dengan tombol m 
1. Jika opsi self-timer Mati, tekan tombol m untuk

memotret, yang secara otomatis akan ditampilkan
pada layar.

2. Nomor di bagian palang hitam sebelah atas layar
menunjukkan barisnya. Gambar akan diberi
nama dalam menu Gambar pribadi Çimg_1.jpgÈ,
dll., hingga 999.

Ini bukan berarti, bahwa Anda dapat menyimpan
hingga 999 gambar (lihat “Jumlah gambar” di ba-

wah), tetapi, bahwa 
yang Anda hapus, dibe
ran kemudian akan di

3. Selanjutnya Anda 
- tekan c unt
Anda ambil,
- tekan m untu
- tekan,untuk
tersedia, termasuk
saja Anda ambil.

4. Kemudian tekan 
kembali ke modus

Dengan self-timer
1. Jika opsi self-timer

gaktifkannya (atau
2. Hitung mundur d

dapat diubah). B
sebelum gambar d
lagi bila gambar su

Alarm bip dapat dis
kamera. Setiap saat, A
menghentikan timer da
atau menekan0un
saja.



103

ggilan
nggilan saat sedang menggunakan

nggilan akan mengakhiri tindakan
g terkait dengan kamera: gambar,
idikan gambar, self-timer, peram-
ll.  Telepon Anda akan kembali ke
da menutup telepon. Jika Anda
ret, gambar yang belum disimpan

nggilan pun akan menyudahi
pun yang terkait ke kamera, dan
balikan Anda ke layar pra-tayang.

nggilan
ukan panggilan, pertama, Anda
n panjang pada tombol c atau
hubungan kamera untuk kembali
 
sukkan nomor atau pilih nama dari
n Andam, tekan ( untuk
 dan tekan ) untuk menutup

otret lagi: jika Anda belum
hubungan kamera, tekan panjang
uk mengaktifkan kembali layar pra-
tidak, hubungkan kembali  kamera
Memotret

3. Setelah gambar dibidik, ikuti petunjuk mulai dari
nomor 2 di bagian sebelumnya.

Jumlah gambar
Jumlah gambar yang dapat Anda simpan dalam tele-
pon akan beragam menurut pengaturan yang sudah
Anda konfigurasikan: semakin tinggi resolusinya, se-
makin besar ukuran arsipnya.

Pesan akan memperingatkan Anda jika memori tidak
cukup untuk menyimpan gambar yang sudah Anda
ambil. Dalama hal ini, Anda harus menghapus data
(bunyi, gambar, dll) sebelum menyimpan gambar. Pi-
lih Multimedia > Status memori untuk memeriksa mem-
ori yang tersedia dalam telepon Anda.

Meninjau gambar
Gambar yang Anda simpan, secara otomatis ditem-
patkan dalam menu Multimedia > Album gambar > Gam-
bar pribadi. Pilih gambar dalam daftar dan tekan
>untuk mengakses tampilan grafik. Kemudian
tekan+atau-untuk ke gambar berikutnya atau
yang sebelumnya, atau,untuk Kirim, Hapus atau
Ubah nama gambar. Tekan<untuk kembali ke
daftar teks.

Menerima pan
Bila menerima pa
kamera:
1. Menjawab pa

apa pun yan
pra-tayang, b
banan opsi, d
siaga bila An
sudah memot
akan hilang.

2. Menolak pa
tindakan apa 
akan mengem

Melakukan pa
1. Untuk melak

harus meneka
memutuskan 
ke layar siaga.

2. Kemudian ma
buku telepo
menyambung
telepon.

3. Untuk mem
memutuskan 
pada m unt
tayang, kalau 



Memotret

, pilih Hidup, dan tekan,
unyi yang tersedia. Pilih salah
tuk menciptakan bunyi yang
untuk mengaktifkannya.

olusi yang tersedia di antara
40 x 480 pixels), Q VGA
GA (160 x 120 pixels) dan

 adalah VGA.

u citra yang tersedia di antara
ang, Tinggi. Modus default

n 102.

engaturan yang sudah Anda
 dan tersedia bila menggu-
tau sampai Anda mengubah-
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Selain dari pengaturan yang tersedia secara langsung
dalam layar pra-tayang seperti diuraikan di atas, terda-
pat sejumlah menu yang juga meleluasakan Anda un-
tuk menyetel opsi yang lain. Tekan,ketika modus
kamera aktif untuk mengaksesnya.
Dalam semua hal, pilih opsi, dan tekan,untuk
memotret gambar berikut dengan menggunakan
modus ini, atau tekan c untuk membatalkan.

Modus warna
Anda dapat memilih modus yang tersedia dari berikut
ini: Warna, Hitam & Putih, Sepia dan Biru. Efeknya akan
diterapkan pada gambar menurut modus yang Anda
pilih (misalnya, Sepia akan menghasilkan gambar war-
na coklat dan beige, memberi kesan potret yang sudah
lama). Modus default adalah Warna.

Modus kamera
Anda dapat memilih salah satu dari dua modus yang
tersedia: Normal dan Modus Malam. Modus default
adalah Normal.

Bunyi
Kedua bunyi Peringatan dan Bidik dapat disetel dari
menu ini. Yang pertama dibunyikan 2 detik sebelum
gambar diambil, yang kedua dibunyikan bila gambar
sudah dibidik.

Dalam kedua hal tersebut
untuk mengakses daftar b
satu bunyi, atau <Baru> un
baru, kemudian tekan,

Resolusi gambar
Anda dapat memilih res
berikut ini: VGA (6
(320 x 240 pixels), SQ V
128 x 128. Modus default

Mutu citra
Anda dapat memilih mut
berikut ini: Rendah, Sed
adalah Sedang.

Self-timer
Lihat “Self-timer” halama

Bila mencopot kamera, p
tetapkan akan disimpan
nakan kembali kamera a
nya lagi.

Pengaturan
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an yang tidak bertanggung jawab

epon Anda di tempat yang aman
ri jangkauan anak kecil.
uliskan kode PIN Anda. Sebaikn-
n. 
 keluarkan baterainya jika Anda
kan telepon untuk waktu yang la-

aman untuk mengubah kode PIN
on dan aktifkan opsi pencegahan

pon Anda memenuhi semua hu-
raturan yang berlaku. Namun tel-
a dapat mengganggu piranti
ang lain. Secara konsekuen, Anda
ua rekomendasi dan peraturan

unakan telepon selular, baik di ru-
ian. Peraturan atas penggunaan
 kendaraan dan pesawat udara

tat.
iran masyarakat berfokus pada ke-
angguan kesehatan bagi para pe-
r. Riset baru mengenai teknologi
ara lain teknologi GSM, telah dit-
ar keselamatan telah disusun un-

indungan terhadap paparan pada
io. Telepon selular Anda mema-
keselamatan  dan Radio Equip-
unications Terminal Equipment

Perlengkapan Radio dan Perleng-
Pencegahan

Pencegahan

Telepon genggam selular Anda adalah pe-
mancar/penerima radio berkekuatan ren-
dah. Bila sedang dioperasikan, telepon
mengirim dan menerima gelombang radio.

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

radio pada frekuensi GSM (900 /1800MHz).
• Jaringan GSM mengendalikan daya transmisi

(0.01 hingga 2 watt).
• Telepon Anda mematuhi semua standar kesela-

matan yang terkait.
• Tanda CE pada telepon Anda menunjukkan kes-

esuaian dengan kompatibilitas elektromagnetik
Eropa (Ref. 89/336/EEC) dan pengarahan tegan-
gan rendah (Ref. 73/23/EEC).

Telepon genggam selular Anda adalah tanggung ja-
wab. Anda. Untuk menghindari kecelakaan pada diri
Anda, orang lain atau telepon itu sendiri, baca dan iku-
ti semua petunjuk keselamatan dan beritahu siapa saja
yang meminjam telepon Anda. Selanjutnya, untuk

mencegah pengguna
atas telepon Anda:

Simpan tel
dan jauh da
Jangan men
ya dihafalka

Matikan telepon dan
tidak akan mengguna
ma.
Gunakan menu Peng
setelah membeli telep

panggilan.
Desain tele
kum dan pe
epon And
elektronik y

patut mengikuti sem
setempat bila mengg
mah atau saat beperg
telepon selular dalam
khususnya sangat ke
Sejak lama kekhawat
mungkinan adanya g
makai telepon selula
gelombang radio, ant
injau ulang dan stand
tuk memastikan perl
energi gelombangrad
tuhi semua standar 
ment and Telecomm
Directive (Panduan 

Gelombang radio



Pencegahan

na sedang berlangsung operasi

da manufaktur kendaraan apa-
apan elektronik yang digu-

 kendaraan Anda tidak akan
leh energi radio.

gguna alat pacu jantung:
rak telepon lebih dari 15 cm
ila telepon dihidupkan, demi
guan potensial.
telepon dalam saku dekat dada.
ang berlawanan arah dengan alat
imalkan gangguan potensial.

ika Anda menduga terjadi gang-

t bantu dengar, tanyakan kepa-
produsen alat tersebut untuk

rangkat yang Anda gunakan itu
an telepon selular.

u jantung

tu dengar
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kapan Terminal Telekomunikasi Terminal) 1999/5/
EC.

Peralatan elektronik sensitif yang tidak dilindungi se-
cara layak atau dapat terpengaruh oleh energi radio.
Gangguan ini dapat mengakibatkan kecelakaan.

Sebelum menaiki pesawat udara dan atau bila
menyimpan telepon dalam kopor. penggu-
naan telepon selular dalam pesawat udara da-

pat membahayakan bagi pengoperasian pesawat udara,
mengganggu jaringan telepon selular dan bisa melang-
gar hukum.

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

Di daerah atmosfir berpotensi meledak (mis-
alnya, pompa bensin dan juga daerah yang
mengandung butiran debu, seperti serbuk
logam).

Dalam kendaraan yang mengangkut produk-produk
yang mudah menyala (walaupun kendaraan itu sedang
diparkir) atau kendaraan yang menggunakan LPG,
pastikan bahwa kendaraan mematuhi peraturan kesela-
matan yang berlaku.
Di daerah yang mengharuskan Anda mematikan pi-
ranti pemancar radio, seperti daerah pertambangan

atau di tempat di ma
peledakan.

Tanyakan pa
kah perlengk
nakan dalam
terpengaruh o

Jika Anda seorang pen
• Selalu menjaga ja

dari alat pacu b
menghindari gang

• Jangan membawa 
• Gunakan telinga y

pacu untuk memin
• Matikan telepon j

guan.

Jika Anda penguna ala
da dokter Anda dan 
mengetahui apakah pe
tahan terhadap ganggu

Selalu matikan telepon Anda

Pengguna alat pac

Pengguna alat ban
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 informasi lokasi yang terbaru ke
ngatur cahaya latar untuk jangka
ebih pendek maupun menghindari
dalam menu yang tidak perlu, juga
tu menghemat energi baterai untuk
elepon dan kinerja siaga yang lebih

 diberdayakan oleh baterai isi ulang.
an pengisi baterai yang sudah diten-

r.
engkokkan atau membuka baterai.
iarkan benda-benda logam (seperti
 saku baju Anda) memendek-
ontak baterai.
aparan yang berlebihan terhadap
atau 140°F), kelembaban atau ling-
menyengat.
 hanya Aksesori Asli Philips, karena
ggunakan aksesori lain dapat meru-
n dan membatalkan semua jaminan
nda.
agian yang rusak segera diganti oleh
nuhi syarat dan, bahwa bagian terse-
an suku cadang pengganti Philips

era pada baterai
Pencegahan

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

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

• Jangan memaparkan telepon Anda ke suhu yang
ekstrim.

• Jagalah telepon dengan hati-hati. Setiap pen-
yalah-gunaan akan membatalkan Jaminan Terba-
tas.

• Jangan membasahi telepon dengan cairan apa-
pun; jika telepon Anda lembab, matikan, keluar-
kan baterai dan biarkan mengering selama 24 jam
sebelum digunakan kembali.

• Untuk membersihkan telepon, lap dengan kain
yang lembut.

• Panggilan yang dilakukan atau diterima, meng-
konsumsi energi baterai dalam jumlah yang sama.
Namun, telepon ini mengkonsumsi energi yang
berkurang dalam kondisi layar siaga bila tetap
berada di tempat yang sama. Bila berada dalam
kondisi layar siaga dan ketika Anda sedang
bergerak, telepon mengkonsumsi energi untuk

mentransmisi
jaringan. Me
waktu yang l
penavigasian 
akan memban
penggunaan t
lama.

• Telepon Anda
• Hanya gunak

tukan.
• Jangan dibaka
• Jangan memb
• Jangan memb

kunci dalam
hubungkan k

• Hindari pem
suhu (>60°C 
kungan yang 

Gunakan
bila men
sak telepo
Philips A

Pastikan, bahwa b
teknisi yang meme
but diganti deng
yang asli.

Peningkatan kinerja

Informasi tert



Pencegahan

etelah pemaparan yang
misalnya, di balik jendela
ai telepon dapat mening-
gam. Dalam hal ini, laku-
bila mengambil telepon
nggunaannya pada ling-

perhatikan peraturan se-
mbuangan bahan kema-

s, telepon usang dan
aur-ulangan benda-ben-

ai dan kemasannya den-
rancang untuk mempro-
an pembuangan limbah

an
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Mengemudikan kendaraan sambil menggu-
nakan telepon, menurunkan konsentrasi
yang dapat membahayakan. Patuhilah pand-
uan berikut ini:

Curahkan perhatian Anda sepenuhnya pada pengemu-
dian. Menepi dan parkir mobil Anda sebelum meng-
gunakan telepon.
Patuhi peraturan setempat di negara tempat Anda
mengemudi dan menggunakan telepon GSM Anda.
Jika Anda ingin menggunakan telepon dalam kend-
araan, pasanglah piranti mobil bebas-pegang yang khu-
sus dirancang untuk maksud tersebut, namun tetap
curahkan perhatian sepenuhnya pada pengemudian
Anda.
Pastikan bahwa telepon dan piranti mobil Anda tidak
menghalangi kantung udara atau piranti pengamanan
lainnya yang dipasang dalam mobil Anda.
Sejumlah negara melarang penggunaan sistem alarm
yang mengoperasikan lampu atau klakson kendaraan
untuk menandakan adanya panggilan masuk, di jalan-
jalan umum. Periksa peraturan setempat.

Dalam cuaca panas atau s
berkepanjangan ke matahari (
atau kaca depan), suhu bingk
kat, apalagi bila ada lapisan lo
kan dengan sangat hati-hati 
Anda dan juga hindarkan pe
kungan suhu di atas 40°C.

Ingatlah untuk mem
tempat mengenai pe
san, baterai beka
promosikanlah pend

da tersebut.
Philips telah menandai bater
gan simbol standar, yang di
mosikan pendaur-ulangan d
yang benar.

Jangan menggunakan telepon  sewaktu 
mengemudi

EN 60950 Norm

Pemeliharaan lingkung
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Pencegahan

Baterai: Tempat sampah yang diberi tanda silang
menandakan bahwa baterai jangan
dibuang bersama limbah rumah-tanga
pada umumnya.

Kemasan: Simbol ikal mobile menandakan bahan
kemasan berlabel ini dapat didaur-
ulang.

Simbol titik hijau menandakan bahwa
ada sumbangan dana kepada sistem
pemulihan kemasan nasional yang
terkait (misalnya,EcoEmballage di Per-
ancis).
Simbol panah yang saling memburu
pada baki plastik dan kantung plastik
menandakan bahwa bahan tersebut da-
pat didaur-ulang dan bahan pelastik itu
pun dikenali.



Troubleshooting

Layar bereaksi lebih lamban
pada suhu yang sangat ren-
dah. Hal ini normal dan tidak
mempengaruhi pengopera-
sian telepon. Bawalah ke tem-
pat yang lebih hangat dan
coba lagi. 
Dalam kasus lain, silahkan
menghubungi suplier telepon
Anda.

Tekan dan tahan c, atau
matikan telepon, periksa apa-
kah kartu SIM dan baterai te-
lah dipasang dengan benar,
dan hidupkan lagi.

Fungsi ini merupakan keter-
gantungan kepelangganan
dan jaringan. Jika jaringan
tidak mengirimkan nomor
penelepon, telepon akan me-
nampilkan Call 1 sebagai
gantinya. Silahkan meng-
hubungi operator untuk men-
dapatkan informasi lebih
lanjut.
110

Troubleshooting
Telepon tidak boleh
menghidup

Lepaskan baterai dan kemudi-
an pasang kembali (lihat hala-
man 8). Kemudian isi baterai
telepon sampai ikon baterai
berhenti berkedip. Terakhir,
lepaskan pengisi baterai dan
coba menghidupkan lagi tele-
pon Anda.

Layar menampilkan
BLOCKED bila Anda
menghidupkan tele-
pon

Seseorang telah mencoba
menggunakan telepon Anda
tetapi tidak tahu kode PIN-
nya atau kode pembuka
(PUK). Hubungi operator
Anda.

Simbol  dan 
tidak ditampilkan

Hubungan jaringan hilang.
Mungkin Anda berada dalam
bayangan radio (dalam terow-
ongan atau di antara gedung
tinggi) atau berada di luar
jangkauan area. Cobalah dari
tempat lain atau hubungi op-
erator jaringan untuk memin-
ta bantuan atau keterangan
mengenai jaringan.

Layar tidak bereaksi
(atau reaksinya lam-
ban) pada penekanan
tombol

Telepon Anda tidak
bergerak ke layar sia-
ga

Telepon tidak me-
nampilkan nomor
telepon dari panggi-
lan masuk
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an Cek apakah kartu SIM telah
disisipkan di posisi yang benar
(lihat halaman 8). Jika masa-
lah berlanjut, mungkin kartu
SIM Anda rusak. Silahkan
menghubungi operator jarin-
gan Anda.

in
da
an

Jika Anda ingin menerima
berbagai panggilan, pastikan
bahwa tidak satu pun fitur
"pengalihan panggilan ber-
syarat" atau "pengalihan pan-
ggilan tanpa syarat",
diaktifkan (lihat halaman 85). 

ba
ili-
el-
an
r-

Sejumlah fasilitas merupakan
ketergantungan jaringan.
Hanya tersedia, jika jaringan
atau kepelangganan Anda
mendukungnya. Silahkan
menghubungi operator untuk
mendapatkan informasi lebih
lanjut.
Troubleshooting

Anda tidak dapat
mengirim pesan

Sejumlah jaringan tidak men-
gizinkan pertukaran pesan
dengan jaringan lain. Si-
lahkan menghubungi opera-
tor untuk mendapatkan
informasi lebih lanjut.

Layar menampilkan
IMSI failure

Masalah ini berkaitan dengan
kepelangganan Anda. Si-
lahkan menghubungi opera-
tor jaringan Anda.

Anda tidak dapat
menerima dan/atau
menyimpan gambar
JPEG

Gambar mungkin tidak dapat
diterima oleh telepon Anda
jika terlalu besar, atau jika for-
mat arsipnya tidak sesuai.
Lihat halaman 63  untuk in-
formasi lengkap mengenai su-
byek ini.

Ketika mengisi bate-
rai telepon, ikon bat-
erai kosong dan
berkedip

Isilah baterai hanya dalam
lingkungan dimana suhu tid-
ak lebih rendah dari 0°C
(32°F) atau melebih 50°C
(113°F).
Dalam kasus lain, silahkan
menghubungi suplier telepon
Anda.

Layar menampilk
SIM failure

Anda tidak yak
apakah An
menerima panggil
dengan benar

Ketika menco
menggunakan fas
tas dalam menu, t
epon menampilk
not allowed(Dila
ang)



Troubleshooting
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Layar menampilkan
Insert your SIM card

Cek apakah kartu SIM telah
disisipkan di posisi yang benar
(lihat halaman 8). Jika hal ini
tetap berlanjut, mungkin kar-
tu SIM Anda rusak. Silahkan
menghubungi operator jarin-
gan Anda.

Telepon tidak ber-
fungsi baik dalam
mobil Anda

Mobil mengandung sejumlah
benda logam yang menyerap
gelombang elektromagnetik
yang dapat mempengaruhi
kinerja telepon. Ada piranti
mobil yang menyediakan an-
tena eksternal dan memung-
kinkan Anda untuk
menggunakan telepon tanpa
pegangan.
Tanyakan kepada pejabat
lokal yang berwenang, apakah
Anda boleh menggunakan
telepon sewaktu mengemudi.
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Ikon & simbol
Dalam mode siaga, beberapa simbol dapat ditampilkan
secara serempak.

Jika simbol jaringan tidak ditampilkan, berarti saat
itu jaringan tidak tersedia. Anda mungkin berada di
tempat yang penerimaannya tidak baik: pindahlah ke
lokasi lain.

Tenang  - Telepon
anda tidak akan
berdering bila
menerima panggi-
lan.

Pesan SMS  – Anda
telah menerima pe-
san yang baru..

Vibrator  - Telepon
Anda akan bergetar
bila menerima pan-
ggilan.

 Voice mail - Anda
telah menerima pe-
san suara yang baru.

Kunci -  Melindun-
gi tombol dari
penekanan yang
tidak disengaja.

Baterai - Balok-ba-
lok menandakan lev-
el baterai (4 balok =
penuh, 1 balok =
lemah).

GPRS dipasang -
Telepon Anda ter-
hubung ke jaringan
GPRS.

Roaming - Dita-
mpilkan bila telepon
Anda menggunakan
jaringan lain, bukan
yang Anda langgani
(khususnya bila
Anda di luar negeri).

Pesan penuh -
Memori untuk pe-
san sudah penuh.
Hapus pesan lama
agar dapat meneri-
ma yang baru.

Zona Induk - Zona
yang ditetapkan oleh
operator jaringan
Anda. Ini merupa-
kan ketergantungan
kepelangganan,
hubungi operator
Anda untuk penjelas-
annya.

Pengalihan Pang-
gilan Tanpa Kecua-
li ke nomor -
Semua panggilan
suara yang masuk
dialihkan ke nomor
yang berbeda dari
nomor pesan suara.

Jaringan GSM: tele-
pon Anda terhubung
ke jaringan GSM.
Mutu penerimaan:
semakin banyak ba-
lok yang ditun-
jukkan,
penerimaannya se-
makin baik.

Pengalihan tele-
pon tanpa syarat
ke pos pesan suara
- Semua panggilan
suara yang masuk
dialihkan ke pesan
suara.

Jam alarm diak-
tifkan.

Pesan instan - opsi
disetel ke Hidup.



114 Aksesori asli Philips

Aksesori asli Philips

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

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

Piranti handsfree
Piranti mobil universal
Dirancang untuk mengoperasikan telepon genggam
handsfree Philips dan mudah digunakan, solusi hands-
free ringkas ini menyajikan mutu audio yang tinggi.
Cukup colokkan piranti ke outlet auxiliary kend-
araan.

Headset stereo
Tombol jawab in-line menawarkan alternatif praktis
untuk mencari telepon: Anda dapat menjawab pan-
ggilan masuk hanya dengan menekan tombol.
Dalam mode siaga, tekan untuk mengaktifkan men-
yambung dengan suara.

Sejumlah negara tertentu melarang  penggunaan tel-
epon selagi mengemudi. Untuk instalasi yang aman
dan tidak merepotkan, kami rekomendasikan agar
instalasi piranti mobil dilakukan oleh para teknisi
khusus.

Kamera digital
Kamera rotasi 360° ini meleluasakan Anda untuk
memotret, dan menyimpannya dalam telepon Anda.
Dilengkapi dengan tas jinjing spesifik.

Tas jinjing
Tas jinjing tembus pandang dan lembut sehingga
memudahkan penekanan tombol sekaligus melind-
ungi telepon Anda agr tidak tergores. Dilengkapi
dengan kalung.
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 berlakunya jaminan terbatas, Philips
an layanan resmi, yang ditun pilihannya,
baiki atau mengganti secara cuma-cuma
adang, tenaga kerja, Produk yang cacat-
n suku-cadang atau Produk baru atau
iki, dan mengembalikan Produk yang
aiki atau diganti kepada Konsumen
si layak-kerja. Philips akan menahan
module atau peralatan yang cacat/rusak.

sudah diperbaiki atau diganti akan ter-
minan terbatas ini selama masa berlaku
rsisa atau sembilan puluh (90) hari dari
ikan atau penggantian, mana saja yang
erbaikan atau penggantian Produk atas
ps merupakan ganti-rugi Anda yang

ak Tercakup Oleh Jaminan Terbatas ini?
tas ini tidak mencakup:

 yang telah disalah-gunakan, kecela-
engiriman atau kerusakan fisik lainnya,
ngan yang tidak benar, pengoperasian
enanganan yang abnormal, kelalaian,
kebakaran, kemasukkan air atau cairan
au
 yang rusak karena diperbaiki, diubah
modifikasi oleh orang yang tidak diberi
ngan oleh Philips; atau
Jaminan Terbatas

Jaminan Terbatas
1. Apa yang tercakup dalam ‘Jaminan Terbatas’ ini?

Philips Consumer Communications (‘Philips’) men-
jaminan pembeli eceran pertama (“Konsumen’ atau
‘Anda’) bahwa produk selular Philips dan berbagai
aksesori asli yang disediakan oleh Philips dalam paket
penjualan (‘Produk’), bebas dari cacat materi dalam
bahan, desain dan pengerjaannya, di bawah peng-
gunaan yang normal sesuai dengan petunjuk pengop-
erasiannya serta mematuhi persyaratan dan kondisi di
bawah ini. Jaminan terbatas ini hanya diperuntukkan
bagi Konsumen atas pembelian Produk dan
digunakan di negara asal pembelian tersebut dilaku-
kan. Jaminan terbatas ini hanya berlaku di negara
tujuan bagi penjualan produk Philips tersebut.

2. Berapa lama masa berlaku Jaminan Terbatas ini?

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

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

Selama masa
atau perwakil
akan memper
untuk suku-c
materi denga
yang diperba
sudah diperb
dalam kondi
suku-cadang, 

Produk yang 
cakup oleh ja
yang masih te
tanggal perba
lebih lama. P
pilihan Phili
ekslusif.
 

4. Apa yang Tid
Jaminan terba

a) Produk
kaan, p
pemasa
atau p
banjir, 
lain; at

b) Produk
atau di
kewena



Jaminan Terbatas

arus dikeluarkan dari Produk sebe-
an ke      Philips. Philips tidak ber-
wab atas risiko kerusakan atau

kartu SIM atau data yang ada di

an Produk tidak tercakup oleh
atas ini, atau jaminan terbatas ini
u, batal atau tidak sah, karena
yaratan dan kondisi yang dican-
nsumen akan dikenakan biaya per-
 penggantian dari Produk tersebut
ainnya yang terkait dalam perbai-
ggantian Produk.
– Anda diminta mengembalikan
sama bukti pembelian sah yang
n pembelian tersebut, tanggal
model Produk serta nomor seri
 terterta dengan jelas.

inan ini merupakan Keseluruhan

ELASAN JAMINAN SEPERTI
 DI ATAS DAN SEMUA HAL

AKAN SECARA TAK LANG-
UKUM, YANG TIDAK DAPAT
TAU DIMODIFIKASI OLEH
ILIPS TIDAK MEMBERIKAN

, BAIK YANG DINYATAKAN
SUNG ATAU TIDAK LANG-
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c) Produk memiliki masalah penerimaan atau
pengoperasian yang disebabkan oleh kondisi
sinyal, keandalan jaringan atau sistem kabel
atau antena; atau

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

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

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

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

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

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

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

h) Kartu SIM h
lum diserahk
tanggung ja
kehilangan 
dalamnya.

i) Jika kerusak
Jaminan terb
tidak berlak
adanya pers
tumkan, Ko
baikan atau
serta biaya l
kan atau pen

j) PENTING 
Produk ber
menunjukka
pembelian, 
Produk yang

6. Batasan Lain: Jam
Perjanjian 
KECUALI PENJ
YANG TERTERA
YANG DINYAT
SUNG OLEH H
DIPISAHKAN A
PERJANJIAN, PH
JAMINAN LAIN
SECARA LANG
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GGUAN, KERUGIAN KOMER-
LANGAN ATAS LABA, KEHILAN-
NG BISNIS, BIAYA PENGGANTI

NG ATAU LAYANAN, INVESTASI,
 ATAS JASA BAIK ATAU REPU-

U KEHILANGAN DATA DAN
NTUTAN OLEH PIHAK KETIGA)

IBATKAN DARI PEMBELIAN ATAU
AN PRODUK TERSEBUT. PEM-

NI BERLAKU SEKALIPUN TIDAK
MENUHI TUJUAN UTAMA DARI
I MANA PUN.

erupakan perjanjian yang menyelu-
antara Konsumen dan Philips se-
n Produk selular tersebut, yang
a perjanjian terdahulu antara kedua
tau tertulis, dan segala komunikasi
k mengenai pokok yang berkaitan
rbatas ini. Oleh sebab itu, para pem-
gen, dealer, karyawan, atau pegawai
i wewenang untuk mengubah jami-
n sebaiknya Anda tidak mengandal-
ilan tersebut. Jaminan terbatas ini
hi hak Konsumen di bawah hukum
rlakukan.
Jaminan Terbatas

SUNG (BAIK SECARA UNDANG-UNDANG, DI
BAWAH PENGOPERASIAN HUKUM ATAU
SEBALIKNYA) DAN SECARA SPESIFIK MENO-
LAK JAMINAN KEPUASAN APAPUN ATAS
MUTU BARANG LAYAK-PASAR/DIPERDA-
GANGKAN ATAU KESELARASANNYA UNTUK
MAKSUD TERTENTU.
PERTANGGUNG-JAWABAN PHILIPS YANG
MEYELURUH ATAS KERUSAKAN YANG BER-
KAITAN DENGAN, ATAU YANG DITIMBUL-
KAN OLEH PEMBELIAN ATAU PENGGUNAAN
PRODUK, TERLEPAS DARI JENIS ATAU SEBAB
KERUSAKAN TERSEBUT ATAU BENTUKNYA,
ATAU KARAKTERISTIK TUNTUTAN YANG
DIAJUKAN (KONTRAK ATAU KERUGIAN),
TIDAK AKAN MELEBIHI HARGA BELI ASAL
YANG SUDAH DILUNASI UNTUK PRODUK
TERSEBUT.
WALAUPUN BEGITU, DALAM HAL APAPUN
JUGA, APAKAH PHILIPS TELAH DIBERITAHU
ATAU TIDAK MENGENAI KEMUNGKINAN
KERUSAKAN, PHILIPS TIDAK DIKENAKAN
TANGGUNG JAWAB, DALAM PENGERTIAN
SELUAS-LUASNYA YANG DIMUNGKINKAN
SECARA HUKUM, ATAS DENDA, KERUSAKAN
KHUSUS, INSIDENTAL, TIDAK LANGSUNG
ATAU KONSEKUENSIAL, (TERMASUK TAPI
TIDAK TERBATAS PADA KEHILANGAN ATAS
PENGGUNAAN, KEHILANGAN ATAS WAKTU,

KETERGAN
SIAL, KEHI
GAN PELUA
ATAS BARA
KERUSAKAN
TASI, ATA
ADANYA TU
YANG DIAK
PENGGUNA
BATASAN I
MAMPU ME
GANTI-RUG

Jaminan terbatas m
ruh dan ekslusif 
hubungan denga
mengungguli semu
pihak, baik lisan a
antara kedua piha
dengan jaminan te
bawa, pengecer, a
Philips tidak diber
nan terbatas ini da
kan pada perwak
tidak mempengaru
nasional yang dibe
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