
Tekan agak lama ).

Masukkan kode PIN Anda
dengan menggunakan bantalan
tombol dan tekan , atau
R untuk konfirmasi.

Masukkan nomor telepon
pada bantalan tombol dan
tekan ( untuk
menyambungnya.

Tekan ).

Tekan ( bila telepon
Anda berdering.

Tekan ) bila telepon
Anda berdering.

Tekan + atau - sewaktu
panggilan berlangsung.

Tekan agak lama # sewaktu
panggilan berlangsung.

Philips568_GB_4311 255 60731.book  Page 0  Thursday, November 25, 2004  3:30 PM
Mengenali telepon Anda

Philips terus-menerus berupaya memperbaiki produknya.
Karena itu, Philips berhak mengubah panduan pengguna
ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan.
Philips menyediakan panduan pengguna ini «apa
adanya» dan, terkecuali bila ditentukan oleh hukum yang
berlaku, Philips tidak dikenakan tanggung jawab atas
kesalahan, penghilangan atau penyimpangan apapun
yang tertera dalam panduan pengguna ini dan produk
yang diuraikan. Telepon ini dimaksudkan untuk
dihubungkan ke jaringan GSM/GPRS.

Tombol Selesai, batal
dan hidup/mati

Bantalan tombol
alfanumerik

Mikrofon

Navigasi dan
, tombol

65 000 warna
layar utama

Tombol pick up 
(Jawab)

Bagian belakang 
telepon: speaker 
& lensa kamera 
dan speaker

Konektor headset

Konektor
pengisi baterai

Tombol lunak kiri
Tombol lunak

kanan

Cara...

Menghidupkan/
Mematikan telepon

Masukkan kode PIN

Melakukan panggilan

Mengakhiri panggilan

Menjawab panggilan

Menolak panggilan

Menyetel volume
percakapan

Mengaktifkan/
melumpuhkan 
pengeras suara
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 representasi grafik menu, yang
on. Setiap ikon melambangkan suatu
erasian telepon Anda.
k mengakses matriks bila dalam
udian tekan +, -, < atau > untuk

dan daftar, atau tekan tombol 1
tuk akses langsung ke opsi atau fitur
mpolaan tombol juga berlaku untuk

 Tekan ) atau <.

Tekan dan tahan ).

n Tekan ( dalam modus
siaga.

es 
Tekan > bila dalam modus
siaga untuk mengakses atau
mengubah setelan fitur pada
tombol lunak.
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Matriks adalah
menampilkan ik
fitur atau pengop
Tekan , untu
modus siaga, kem
meramban ikon 
hingga 9 un
pilihan Anda (pe
daftar).

Mengakses menu 
utama

Tekan , dalam modus
siaga.

Mengakses 
Buku Telepon

Tekan - dalam modus siaga.

Mengatur 
Buku Telepon

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

Mengaktifkan/
melumpuhkan 
modus Tenang

Tekan agak lama #
dalam modus siaga.

Kunci/buka
bantalan tombol

Tekan agak lama *
(bantalan tombol otomatis
terbuka bila menerima
panggilan).

Menyetel kuat dering Tekan , dan pilih
Pengaturan > Bunyi > Kuat
dering.

Mengakses Call list Tekan + dalam modus siaga.
Call list menampilkan Panggilan
tak terjawab, Panggilan diterima,
dan Panggilan disambung.

Kembali ke menu
sebelumnya

Segera kembali
ke siaga ketika 
meramban 
(browsing) menu

Melihat panggila
yang terakhir 
dilakukan

Menggunakan 
tombol lunak aks
cepat

Matriks



Bila menavigasi daftar, palang geser (scroll bar) yang
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berada di samping kanan layar menunjukkan posisi
Anda yang sebenarnya dalam daftar.

Dalam daftar, tekan > atau , untuk mengakses opsi
yang berkaitan ke item yang dipilih, tekan < atau
pilih Batal untuk mundur satu tingkat.

Tombol lunak kanan R dan kiri L, berada di
bagian atas bantalan tombol, yang memungkinkan
Anda dapat memilih opsi yang bersangkutan, yang
ditampilkan pada layar, termasuk sewaktu dalam
panggilan. Tombol-tombol ini sesuai konteksnya:
tombol-tombol akan berbeda menurut konteks yang
sekarang.
Selain itu, sejumlah peristiwa pun dapat mengubah
layar siaga (panggilan tak terjawab, pesan baru, dll.).
Tekan R untuk mengakses menu yang
bersangkutan.
Dengan opsi, Anda dapat mengkonfigurasi tombol-
tombol ini (maupun tombol 2 hingga 9)
untuk akses langsung dan cepat ke fitur yang sering
Anda gunakan atau ke nomor pilihan Anda (lihat
“Menyetel tombol lunak kilat” halaman 9 untuk
rinciannya).

Tombol lunak
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atau nomor ......................... 15
s T9® ........................................ 15
s dasar ....................................... 16
...................................................... 18
...................................................... 18
 ................................................... 19
...................................................... 20
...................................................... 20
on ............................................. 22

n menangani buku telepon .... 22
...................................................... 24
ndengar siapa yang memanggil ...25
 .................................................. 26

...................................................... 26

...................................................... 27

...................................................... 28

...................................................... 28

...................................................... 29

...................................................... 31

...................................................... 32

...................................................... 32

...................................................... 35
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Isi Kandungan

Isi Kandungan
1. Persiapan awal ..............................................5

Menyisipkan kartu SIM .....................................5
Menghidupkan telepon .....................................6
Mengisi baterai ...................................................6

2. Fitur utama .....................................................8
Mengakses dan menampilkan buku telepon .8
Melakukan panggilan .........................................8
Menjawab dan mengakhiri panggilan .............8
Melihat dan mendengar siapa yang memanggil .8
Menyetel tombol lunak kilat ...........................9
Memotret ............................................................9
Telp. handsfree ..................................................9
Menunda panggilan ......................................... 10
Mengubah jenis dering .................................. 10
Mengaktifkan modus tenang ........................ 10
Mengaktifkan getaran .................................... 10
Membaca nomor HP Anda .......................... 10
Menyesuaikan volume sisi dengar .............. 10
Meredam/membunyikan mikrofon ............. 11
Menghapus call list (daftar panggilan) ........ 11
Menghapus isi buku telepon ........................ 11

3. Susunan menu ........................................... 12

4. Entri teks 
Masukan tek
Masukan tek

5. Kamera ....
Cara... .........
Mengaktifkan
Pengaturan .
Video ..........

6. Buku telep
Mengedit da
Grup ...........
Melihat & me

7. Pengaturan
Bunyi ...........
Layar ...........
Bahasa .........
Perangkat ...
Jaringan .......
Pengaman ...

8. Pesan .........
SMS .............
MMS ............



Isi Kandungan

E-Mail ................................................................ 39 r ......................................... 55
.............................................. 55
ilan kedua .......................... 58
lan kedua ........................... 59
lan ketiga ........................... 59
.............................................. 60

.............................................. 61

asalah ............................. 65

lips ..................................... 68

s .......................................... 70
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Pesan Suara ...................................................... 41
Siaran selular ................................................... 42

9. Multimedia & modus Demo ............ 43
Gambar album ................................................ 43
Album video .................................................... 44
Album suara .................................................... 45
Memo suara ..................................................... 45
Status memori ................................................. 46
Modus demo ................................................... 46

10. Game & Aplikasi ................................... 47
Game ................................................................. 47
Agenda .............................................................. 48
Jam waktu ........................................................ 48
Kalkulasi ........................................................... 49
Tautan perangkat lunak PC .......................... 50

11. Info panggilan .......................................... 51
Pengaturan panggilan ..................................... 51
Call list .............................................................. 52
Waktu /tarif ..................................................... 53
Pengaturan tarif .............................................. 53
Menghapus catatan ......................................... 53
Pencegahan ...................................................... 53
Grup pengguna ............................................... 54

12. Jasa Operato
WAP ...................
Melakukan pangg
Menjawab panggi
Menjawab panggi

Ikon & simbol ....
Pencegahan .........

Menyelesaikan m
Aksesori asli Phi
Jaminan Terbata
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keluarkan baterai: tekan jepitan
m ke bawah, kemudian keluarkan
an menariknya dari bagian bawah.

kartu SIM dari wadahnya dan
 bawah pegangan jepitan logam
suk seluruhnya. Perhatikan, ujung
 terpotong berada di sudut yang

terai ke dalam celahnya sampai
nektor logam menghadap ke bawah.
unci baterai dengan mendorongnya

ah.
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Persiapan awal

1 • Persiapan awal

Sila baca petunjuk keselamatan dalam bagian
"Pencegahan" sebelum menggunakan telepon.

Untuk menggunakan telepon, Anda harus
menyisipkan kartu SIM yang sah, yang disediakan
oleh operator GSM Anda atau pengecer. Kartu SIM
berisi kepelangganan, nomor HP Anda, dan ada
memori tempat Anda menyimpan nomor dan pesan
telepon (lihat “Buku telepon” halaman 22).

1. Tekan pada tutup belakang telepon Anda seperti
ditunjukkan di bawah dan sorong ke bawah
untuk mengeluarkannya.

2. Jika perlu, 
bagian dala
baterai deng

3. Keluarkan 
sisipkan di
sampai ma
kartu yang
benar.

4. Sorong ba
berhenti, ko
Kemudian k
ke arah baw

Menyisipkan kartu SIM



Persiapan awal

asukkan kode PIN sebanyak 3
 diblokir. Untuk membukanya,
de PUK dari operator Anda.

dayakan oleh baterai isi ulang.
terisi sebagian dan Anda akan
 bila baterai hampir habis.

 semua pengaturan pribadi jika
rai saat telepon masih hidup.

dan penutup baterai terpasang
lokkan ujung konektor piranti
 yang tersedia ke dalam
g terletak di bagian bawah
an colokkan ujung satunya lagi
ntak listrik.

ai
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5. Kembalikan tutup belakang dengan
menyorongnya ke dalam celahnya sampai
berhenti.

6. Lepaskan film pelindung yang menutupi layar
dan lensa kamera sebelum menggunakan telepon.

Untuk menghidupkan telepon, tekan tombol ).
Masukkan kode PIN jika diminta (yaitu, kode rahasia
kartu SIM Anda yang terdiri dari 4- hingga 8- digit).
Kode ini sudah dikonfigurasikan sebelumnya dan
disampaikan kepada Anda oleh operator atau
pengecer. Untuk memberi ciri pribadi pada kode
PIN, lihat halaman 31.

Jika Anda salah mem
kali, kartu SIM Anda
Anda harus minta ko

Telepon Anda diber
Baterai baru sudah 
diingatkan oleh alarm

Anda bisa kehilangan
Anda melepaskan bate

1. Setelah baterai 
pada telepon, co
pengisi baterai
stopkontak yan
telepon, kemudi
ke dalam stopkoMenghidupkan telepon

Mengisi bater
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Persiapan awal

2. Simbol baterai menunjukkan status pengisian:
- selama pengisian, ke-3 indikator pengisian

bergulir-gulir; dan berlangsung sekitar 2,5 jam
untuk mengisi ulang HP Anda sepenuhnya.

- bila ke-3 balok, semuanya tampak stabil,
artinya baterai sudah terisi penuh: cabut
pengisi baterai. Tergantung pada jaringan dan
cara pemakaian, waktu bicara bertahan hingga
4 jam dan waktu siaga selama 300 jam.

Pengisi baterai yang tetap terhubung ke telepon
sewaktu baterai sudah terisi penuh, tidak akan
merusak baterai. Satu-satunya cara untuk
mematikan pengisi baterai adalah mencabutnya dari
stopkontak listrik, karena itu, gunakanlah stopkontak
listrik yang mudah dijangkau. Anda dapat
menghubungkan pengisi baterai ke catu-daya IT
(hanya Belgia).



Fitur utama

gilan, nomor pemanggil dapat
da telah menyimpan nomornya,
lkan adalah namanya, bukan

 panggilan, tekan (.
 panggilan, tekan ). Jika
mengaktifkan Alihkan (lihat
nggilan akan dialihkan ke suatu
oice mail (pesan suara).
 telepon, tekan ).

 berdering jika dalam modus
n 10). Jika Anda sudah memilih
 halaman 51), Anda dapat
 dengan menekan tombol apa

dia bila memilih buku telepon
ng ada dalam kartu SIM).

da dapat menautkan satu atau
 grup. Bila nama dalam grup itu

 mengakhiri panggilan

endengar siapa yang 
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2 • Fitur utama

Dalam modus siaga, tekan -. Sewaktu panggilan
berlangsung, tekan , atau R Menu, pilih Buku
telepon, kemudian tekan , atau R Pilih untuk
menampilkan daftar. Tekan ) untuk kembali ke
layar panggilan-masuk.

Masukkan beberapa huruf awal dari nama kontak
Anda untuk langsung menuju ke nama itu.

1. Dalam modus siaga, masukkan nomor telepon
dengan menggunakan bantalan tombol. Untuk
memperbaiki kesalahan, tekan L Hapus.

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

Untuk panggilan internasional, tekan dan tahan
0 untuk memasukkan tanda «+» sebagai ganti
awalan internasional yang biasanya. Kemudian
tekan L Daftar untuk mengakses daftar kode
negara.

Bila menerima pang
ditampilkan. Jika An
maka yang ditampi
nomornya.
1. Untuk menjawab
2. Untuk menolak

Anda sudah 
halaman 51), pa
nomor atau ke v

3. Untuk menutup

Telepon tidak akan
tenang (lihat halama
Jawab cepat (lihat
menerima panggilan
saja (kecuali )).

Fitur ini hanya terse
dalam HP (bukan ya

Dengan fitur ini An
beberapa nama ke satu

Mengakses dan menampilkan 
buku telepon

Melakukan panggilan

Menjawab dan

Melihat dan m
memanggil
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 tahan tombol pilihan Anda,
ilih fitur yang ingin Anda tautkan ke

siaga, tekan agak lama tombol yang
si untuk meluncurkan fitur yang
n atau buka menu.

kapi kamera, sehingga Anda dapat
engirimkannya ke teman-teman dan
ihat “Kamera” halaman 18 untuk

nformasi selengkapnya mengenai

an dan keselamatan Anda, pastikan
kan dari telinga Anda ketika
ggilan handsfree, terutama bila
e.

ggilan. Setelah sambungan terjalin,
R Menu, pilih Pengeras suara,
> atau R Ubah untuk menyetel ke
gi untuk menyetel ke Matikan
atis dipertimbangkan).

free
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memanggil, namanya akan muncul seiring foto yang
bersangkutan, dan melodi yang ditetapkan untuk grup
itu akan berdering. Rujuk ke “Melihat & mendengar
siapa yang memanggil” halaman 25 untuk rinciannya.

Tombol lunak kanan R dan kiri L, berada di
bagian atas bantalan tombol, yang memungkinkan
Anda dapat memilih opsi yang bersangkutan, yang
ditampilkan pada bagian bawah layar dalam modus
siaga. Tombol-tombol ini dapat dikonfigurasikan
sebagai berikut:
1. Tekan salah satu tombol, kemudian tekan L

Ubah.
2. Ramban daftar opsi yang tersedia.

Jika Anda ingin tombol lunak menghubungi
suatu nomor, pilih Nomor telepon dan tekan
R Pilih, kemudian pilih nama dalam daftar
buku telepon. Tekan R Pilih untuk
menautkan nama ini ke tombol lunak.

3. Kembali ke siaga, tekan tombol yang
dikonfigurasi untuk meluncurkan fitur yang
bersangkutan atau menyambungkan nomor.

Untuk sambungan cepat, tombol 2 hingga 9
dapat juga disetel sebagai flash hotkeys (tombol cepat
kilat):

1. Tekan dan
kemudian p
tombol itu.

2. Kembali ke 
dikonfigura
bersangkuta

HP Anda dileng
memotret dan m
kerabat Anda. L
mendapatkan i
subyek ini.

Untuk kenyaman
telepon dijauh
melakukan pan
menambah volum

Melakukan pan
tekan , atau 
kemudian tekan 
Hidupkan. Ulan
(perubahan otom

Menyetel tombol lunak kilat

Memotret

Telp. hands



Fitur utama

pon bergetar ketika menerima
 getaran dengan memilih
etaran, kemudian tekan > atau

 + atau - untuk memilih
u Dalam bunyi, kemudian tekan

 atau ) untuk balik ke opsi

n tidak berarti meredam jenis
gin meredam jenis dering dan
, aktifkan modus tenang seperti

or HP Anda sendiri, tekan -
odus siaga dan pilih Entri SIM.
endiri: nomor Anda ditampilkan
 SIM Anda. Jika tidak, pilih
 Edit, kemudian ikuti petunjuk.

berlangsung, tekan + atau -
ngurangi volume.

 getaran

or HP Anda

 volume sisi dengar
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Sewaktu panggilan berlangsung, cukup tekan L
Tunda Untuk mengambil lagi panggilan, tekan L
Kembali.

Mengemudikan Pengaturan > Bunyi > Jenis dering,
tekan R Edit, kemudian R Ubah. Ramban
daftar dan tekan R Pilih untuk mengkonfirmasi
pilihan Anda, kemudian tekan R Simpan.

Hal yang di atas berlaku untuk panggilan masuk.
Dengan menu ini juga, Anda dapat mengubah Jenis
Dering Alarm, SMS/MMS & Siaran selular. Lihat
halaman 26 untuk rinciannya.

Jika Anda tidak ingin telepon berdering ketika
menerima panggilan, lumpuhkan jenis dering dengan
memiih Pengaturan > Bunyi > Sunyi dan tekan R
Edit. Tekan < sampai volume dimatikan, kemudian
tekan R Simpan.

Jika Anda ingin tele
panggilan, aktifkan
Pengaturan > Bunyi > G
R Ubah. Tekan
Hidupkan, Matikan ata
R Pilih. Tekan <
Bunyi.

Mengaktifkan getara
dering. Jika Anda in
mengaktifkan getaran
diuraikan di atas.

Untuk membaca nom
bila berada dalam m
Kemudian pilih No. S
jika ada pada kartu
<Kosong>, tekan R

Sewaktu panggilan 
untuk menambah/me

Menunda panggilan

Mengubah jenis dering

Mengaktifkan modus tenang

Mengaktifkan

Membaca nom

Menyesuaikan
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Untuk meredam mikrofon agar pemanggil Anda
tidak dapat mendengar Anda, tekan R Menu
sewaktu panggilan berlangsung, pilih Mute, kemudian
tekan > atau R Ubah ke Mute. Ulangi untuk
menyetel ke Unmute (perubahan otomatis
dipertimbangkan).

Untuk mengosongkan daftar panggilan Anda, tekan
+ dalam modus siaga untuk mengakses Panggilan tak
terjawab, Panggilan diterima dan Panggilan disambung.
R Pilih daftar yang ingin Anda hapus, tekan R
Opsi, kemudian Hapus semua. Tekan R Pilih untuk
menghapus semua panggilan sekaligus, konfirmasi
dengan R Ya.

Untuk menghapus isi salah satu buku telepon
sekaligus, pilih buku teleponnya dan tekan R
Opsi. Pilih Hapus semua, tekan R Pilih dan
konfirmasi dengan R Ya. 

Meredam/membunyikan mikrofon

Menghapus call list (daftar panggilan)

Menghapus isi buku telepon



Susunan menu

al.31
a SIM terproteksi / 
ini

or hal.55

 Favorit / Profil / 
WAP push 

rupakan ketergantungan operator
gganan, karena itu tanyakanlah
r Anda.

2

 Teks pra-tetap / Inbox / Draft /
ngaturan SMS / Status memori

/ Inbox / Draft / Outbox / 
MMS

 / Inbox / Draft / Outbox /
gaturan Email
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3 • Susunan menu
Tabel di bawah menguraikan susunan menu lengkap
HP Anda, dan rujukan halaman yang harus Anda
baca untuk mendapatkan informasi lebih lanjut
mengenai masing-masing fitur atau setelan.

Pengaturan hal.26

Bunyi hal.26
Jenis dering / Kuat dering / Getaran / 
Nada tombol / Komposer

Layar hal.27
Efek wallpaper / Screen saver / Lampu latar /
Kontras / Kecerahan

Bahasa hal.28
Daftar bahasa yang tersedia untuk dipilih.

Perangkat hal.28
Kunci otomatis / Sambutan pribadi /
Masukan T9 / Cek status

Jaringan hal.29
Saluran / Konfigurasi / Info GPRS / 
Pengaturan bearer / Laju transfer

Pengaman h
Kode / Hany
Hanya SIM 

Jasa Operat

WAP hal.55
Homepage /
Pengaturan 

Jasa +
Menu ini me
dan kepelan
pada operato

Pesan hal.3

SMS hal.32
Pesan Baru /
Outbox / Pe

MMS hal.35
MMS Baru 
Pengaturan 

E-Mail hal.39
Email Baru
Terima / Pen
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suara hal.45
semua memo suara & folder memo
n opsi terkait.

emori hal.46
gan umum status global.

demo hal.46

nggilan hal.51

ran panggilan hal.51
an / Jawab cepat / Nada sela /

 ID / Bip menit

 hal.52
n tak terjawab / Panggilan diterima /

an dihubung

/tarif hal.53
n terakhir / Semua Panggilan / 

t / Panggilan masuk / Panggilan keluar

ran tarif hal.53
ng / Biaya/unit / Batas Rek. / 

 otomatis

pus catatan hal.53
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Pesan Suara hal.41

Siaran selular hal.42
Siaran / Membaca CB baru / Daftar topik /
Tampil otomatis / Bahasa CB

Buku telepon hal.22

Entri SIM hal.22
Daftar nama disimpan dalam buku telepon
SIM dan opsi terkait.

Grup hal.24
Daftar grup dan opsi terkait yang tersedia.

Multimedia & modus Demo hal.43

Gambar album hal.43
Daftar semua foto & folder foto dan opsi
terkait.

Album video hal.44
Daftar semua video & folder video dan opsi
terkait.

Album suara hal.45
Daftar semua suara & folder suara dan opsi
terkait.

Memo 
Daftar 
suara da

Status m
Pandan

Modus 

Info pa

Pengatu
Pengalih
Simpan

Call list
Panggila
Panggil

Waktu 
Panggila
Sisa uni

Pengatu
Mata ua
Tampil

Mengha



Susunan menu

.18

n hal.19
ang tersedia.

ang tersedia.

hal.20
alitas / Kecerahan / Efek khusus /
am / Frekuensi cahaya / 
 gambar / Setel Standar
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Pencegahan hal.53
Semua panggilan keluar / Panggilan keluar
internasional / Panggilan keluar
internasional atau ke tanah air / Semua
panggilan masuk / Bila roaming / Ubah
sandi / Cek status / Hapus semua

Grup pengguna hal.54
Grup pengguna / Pilih grup / Akses keluar /
Grup pilihan

Game & Aplikasi hal.47

Game hal.47
Pra-instal / Game Saya & banyak lagi

Agenda hal.48
Kalendar / Perjanjian / 
Perjanjian yang terlewatkan

Jam waktu hal.48
Jam alarm / Hitung mundur / 
Pengaturan Jam / Mati otomatis

Kalkulasi hal.49
Kalkulator / Konverter mata uang

Tautan perangkat lunak PC hal.50

Kamera hal

Mengaktifka
Daftar opsi y

Video hal.20
Daftar opsi y

Pengaturan 
Resolusi / Ku
Bidikan mal
Laju bingkai
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milih bahasa yang akan digunakan
nda dengan memilih Pengaturan >
kan T9.

ara menggunakannya?
bagai simbol diwakili oleh setiap
erikut:

Untuk memasukkan huruf dan
angka.

Tekanan sekilas: tanda titik.
Tekanan agak lama: 0.

Untuk meramban (browse) daftar
kata kandidat.

Untuk mengkonfirmasi entri
dan/atau menyisipkan spasi.

Untuk menghapus entri.

Untuk keluar dari jendela edit,
baik Anda menyimpan pesan atau
tidak.
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4 • 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. Juga
tersedia dua modus lainnya untuk angka dan tanda
baca. Ikon yang muncul pada layar menunjukkan
modus teks yang aktif.

Apa ini?
Masukan Teks prediktif T9® adalah modus edit
cerdas untuk pesan, termasuk kamus yang lengkap.
Dengan fitur ini, Anda dapat memasukkan teks
dengan cepat. Tekan sekali saja tombol yang
bersangkutan dengan setiap huruf yang diperlukan
untuk membentuk kata: masukan tombol dianalisa
dan kata yang dikemukakan oleh T9® akan
ditampilkan pada layar edit. Jika tersedia beberapa
kata menurut tombol yang digunakan, kata yang
Anda masukkan akan ditonjolkan: tekan R untuk
meramban (browse) daftar dan tekan > atau 1
untuk memilih kata yang diusulkan oleh kamus
terpasang T9® (lihat contoh di bawah).

Anda dapat me
dalam pesan A
Perangkat > Masu

Bagaimana c
Abjad dan ber
tombol sebagai b

Masukan teks T9® 
2 hingga 9

0

R

1 atau >

L

)



Entri teks atau nomor

Bagaimana menyimpan kata pribadi?
an kata dan meramban kamus
at memperoleh kata yang Anda

 Ejaan. Masukkan kata dalam
 dan tekan R Simpan untuk
 kamus T9®.

akses masukan teks dasar, tekan
rlukan penekanan tombol lebih

tuk mencapai karakter yang
h" adalah huruf kedua pada
nda harus menekan tombolnya
pai "h".

asukkan kata "home"
HI) 6, 6, 6 (MNO),
, 3 (DEF). Tekan , bila

 dasar
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Contoh: cara memasukkan kata "home"
1. Tekan 4 6 6 3. Layar akan

menampilkan kata pertama dari daftar: Good.
2. Tekan R untuk bergeser dan memilih Home.
3. Tekan , atau 1 untuk mengkonfirmasikan

pilihan kata Home.

Bila Anda memasukk
T9® tetapi tidak dap
inginkan, tekan L
jendela yang muncul
menyimpannya dalam

Jika Anda ingin meng
*. Cara ini meme
dari satu kali un
diinginkan: huruf "
tombol 4 , jadi, A
dua kali untuk menca

Contoh: cara mem
Tekan 4, 4 (G
6 (MNO), 3
pesan sudah selesai.

* Tekanan sekilas: untuk beralih dari
Standar, ke huruf kecil, ke
HURUF BESAR ke angka,
dalam T9® atau modus teks
dasar.
Tekanan agak lama: untuk
menampilkan tabel tanda baca
dan simbol, yang Anda dapat
ramban dengan menggunakan
tombol navigasi.

# Tekanan sekilas: untuk beralih dari
T9® ke modus dasar.
Tekanan agak lama: untuk
menampilkan daftar modus
pengeditan teks yang tersedia.

Masukan teks
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Huruf, angka dan simbol berada pada setiap tombol
sebagai berikut:

Tekanan sekilas Tekanan 
agak lama

1 spasi 1 1

2 a b c 2 à ä ç A B C 2

3 d e f 3 é è D E F 3

4 g h i 4 ì G H I 4

5 j k l 5 J K L 5

6 m n o 6 ö ñ ò M NO 6

7 p q r s 7 β P Q R 7

8 t u v 8 ü ù T U V 8

9 w x y z 9 æ ø å W X Y Z Æ Ø Å 9

0 Tanda titik 0



Kamera

Tekan L Hapus setelah
membidik.

Tekan , dan pilih Kamera >
Video.
Tekan ) untuk
melumpuhkan.

Tekan R Opsi setelah
Anda menyimpan gambar
atau video.

Tekan R Rekam ketika
Anda melumpuhkan kamera
di dalam menu Video.

Tekan R Ya ketika jendela
Simpan ke album? muncul.

Tekan L Tidak ketika
jendela Simpan ke album?
muncul.

Tekan , dan pilih Kamera >
Pengaturan.
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5 • Kamera

HP Anda dilengkapi dengan kamera digital yang
meleluasakan Anda untuk memotret dan merekam
video pendek, menyimpannya dalam telepon Anda,
menggunakannya sebagai wall paper atau
mengirimkannya kepada teman Anda.

Cara...

Mengaktifkan/
melumpuhkan
kamera memotret

Tekan , dan pilih Kamera >
Aktifkan.
Tekan ) untuk
melumpuhkan.

Zoom in/out Tekan + (zoom in) atau -
(zoom out) ketika kamera
sedang aktif.

Menyesuaikan
paparan

Tekan < atau > bila kamera
sedang aktif.

Memotret Tekan , bila kamera
sedang aktif.

Menyimpan gambar Tekan R Simpan setelah
membidik.

Menghapus gambar

Mengaktifkan/
melumpuhkan 
kamera video

Mengakses opsi

Merekam video

Menyimpan video

Menghapus video

Mengakses
pengaturan kamera 
& video
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opsi
da mengaktifkan kamera, cukup
tuk memotret.
ekan L Hapus untuk kembali ke
amera dan memotret yang baru, atau
n.

emilih untuk menyimpan gambar,
 dapat menekan R Opsi untuk
aftar berikut:

tuk kembali ke pratayang kamera
n memotret yang lain.

tuk mengirim gambar melalui
MS (lihat “MMS” halaman 35).

tuk mengirim gambar melalui
ail (lihat “E-Mail” halaman 39).

tuk menyetel gambar sebagai wall
per latar.

tuk langsung menuju ke Gambar
um. Gambar yang terakhir kali Anda
tret ditonjolkan. Nama dan tanggal
rubahan yang terakhir kali dilakukan,
ampilkan. Di bagian bawah layar
lihat gambar thumbnail dan ukuran
ip (lihat halaman 43 untuk rinciannya). 
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Dalam menu apapun, tekan tombol ) agak lama
untuk membatalkan tindakan apapun yang sekarang
dilakukan dan kembali ke modus siaga.
Setelah semua disimpan, gambar / video tersedia
dalam Multimedia > Gambar album / Album Video. Lihat
“Multimedia & modus Demo” halaman 43 untuk
mendapatkan opsi dan rincian informasi yang tersedia.

Pengaturan cepat
Pilih Kamera > Aktifkan untuk mengambil gambar JPEG,
yang disimpan di dalam Gambar album (lihat 43).
Shortkeys (Tombol pintas) meleluasakan Anda untuk
mengubah pengaturan kamera pada fly: sementara
kamera sedang aktif, tekan 0 untuk menampilkan
empat ikon status di sudut kiri atas layar. Kemudian
tekan # untuk menampilkan pengaturan ikon
yang berkaitan ke: Bayangan, Resolusi, Kualitas dan
Bidikan malam. Untuk mengubah salah satu
pengaturan pada fly dan swap dari satu opsi ke yang
lainnya, cukup tekan tombol yang bersangkutan
sebanyak yang diperlukan (1 untuk Bayangan,
2 untuk Resolusi, dll.). Ikon menunjukkan
perubahan. Tekan 0 untuk menyembunyikannya
bila Anda sudah selesai.

Gambar dan 
1. Setelah An

tekan , un
2. Kemudian t

pratayang k
R Simpa

3. Jika Anda m
maka Anda
mengakses dMengaktifkan

Jendela 
pembidik

Un
da

Kirim dgn 
MMS

Un
M

Kirim dgn 
Email

Un
Em

Set sbg 
wallpaper

Un
pa

Gambar 
album

Un
alb
po
pe
dit
ter
ars



Kamera

n dalam menu ini yang
ntuk menyesuaikan kamera ke
n memilih berbagai efek atau
otret atau merekam video. Opsi
erikut ini:

langsung menuju ke Album
lip terakhir yang Anda rekam

 sehingga Anda dapat mengecek
g dan ukurannya (lihat “Album
halaman 44 untuk rinciannya).

memutar video dalam layar

dapat memilih dari tiga
ran: 160 x 120, 320 x 240 atau
80 piksel.

dapat memilih dari tiga
ran: Tinggi, Sedang atau Rendah.

litas dan resolusinya, semakin
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Opsi Kamera > Video meleluasakan Anda untuk
merekam video kecil, yang dapat Anda putar, simpan
di dalam Album video, atau mengirim kepada
seseorang melalui MMS atau Email.
1. Pilih Video dari menu kamera utama, kemudian

tekan R Rekam untuk mulai merekam (jika
perlu, tekan L Stop atau R Jeda sewaktu
merekam).

2. Setelah selesai merekam, otomatis muncul
jendela Simpan ke album?: tekan R Tidak
untuk kembali ke pratayang video dan merekam
klip baru, atau tekan L Ya untuk menyimpan
klip.

3. Jika Anda menyimpan klip, Anda dapat
menekan L Mainkan, atau R Opsi untuk
mengakses daftar berikut:

Tersedia pengatura
meleluasakan Anda u
lingkungan Anda da
opsi, baik untuk mem
yang tersedia adalah b

Video

Siaga Untuk kembali ke layar video dan
merekam klip yang lain.

Kirim dgn 
MMS

Untuk mengirim klip melalui MMS
(lihat “MMS” halaman 35).

Kirim dgn 
Email

Untuk mengirim klip melalui Email
(lihat “E-Mail” halaman 39).

Album video Untuk 
video. K
dipilih,
panjan
video” 

Layar penuh Untuk 
penuh.

Pengaturan

Resolusi Anda 
pengatu
640 x 4

Kualitas Anda 
pengatu

Semakin tinggi kua
besar file-nya.
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Kecerahan Anda dapat mengubah kecerahan dari
-2 hingga +2 dengan menekan < / -
atau > / +.

Efek khusus Untuk memilih dari 4 efek yang
tersedia: Normal, Mono, Sepia dan
Bluish. Tekan R untuk Ubah efek
yang sekarang.

Bidikan 
malam

Untuk menyetel modus ini ke
Hidupkan, atau Matikan, dengan
menekan R Ubah.

Frekuensi 
cahaya

Anda dapat memilih 50Hz atau 60Hz.

Laju bingkai 
gambar

Anda dapat memilih dari tiga
pengaturan: Tinggi, Sedang atau Rendah.

Setel 
Standar

Anda dapat memulihkan pengaturan
pabrik: tekan L Tidak untuk
membatalkan atau R Ya untuk
menyetel ulang.

Opsi ini hanya berlaku untuk
pengaturan pribadi sahaja, bukan
pada isi Gambar atau Album suara.



Buku telepon

Entri SIM
emudian tekan L Baru.
 kontak yang baru dan tekan -
kan Nomor.
n Catat No., jika diperlukan,
 , atau R Simpan untuk
a baru di dalam buku telepon

am buku telepon yang ada pada
 Anda untuk menyimpan lebih
lamat email, nomor fax, nama

bang jika Anda menggunakan

Buku telepon dan tekan L
buka layar entri yang baru.
 kontak Anda, kemudian tekan
erak ke bawah, ke kolom
olom yang diminta dan tekan
pan untuk menyimpan entri di
on ponsel.

ngakses layar entri Baru dengan
ketika Anda sedang meramban
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6 • Buku telepon

Dengan menu Buku telepon, Anda dapat memilih
nama yang disimpan di dalam buku telepon SIM
(jumlah entri tergantung kapasitas) atau HP maupun
mengatur grup.

Buku telepon
Menu ini memberi Anda akses ke buku telepon kartu
SIM, grup, dan daftar entri buku telepon dalam HP
(hingga 255), yang muncul dalam urutan abjad pada
tingkat pertama. Buku telepon kartu SIM adalah item
pertama dalam daftar ini: tekan , untuk
memasukinya.

Menambah entri

Satu nomor dibatasi hingga 40 digit, tergantung pada
kartu SIM Anda. Dengan memasukkan awalan
internasional, kode negara & kode wilayah, Anda
dapat menghubungi nomornya dari mana saja.

1. Pilih Entri SIM, k
2. Masukkan Nama

untuk memasuk
3. Ubah Lokasi da

kemudian tekan
menyimpan dat
SIM.

Entri HP
Mengatur kontak dal
ponsel, meleluasakan
banyak informasi (a
perusahaan, dll) katim
buku telepon SIM.
1. Navigasikan ke 

Baru untuk mem
2. Masukkan nama
- untuk berg
berikutnya. Isi k
, atau R Sim
dalam buku telep

Anda juga dapat me
memilih R Opsi 
daftar entri.

Mengedit dan menangani buku 
telepon
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ri
on SIM ini harus memuat nomor

ndiri. Jika tidak, kami anjurkan agar
an nomor HP Anda dan informasi

a kolomnya kosong, item Nomor
at dihapus.

Untuk menyalin kontak yang
dipilih dari buku telepon SIM ke
dalam buku telepon HP.

Untuk menyalin semua kontak dari
satu buku telepon ke buku telepon
lainnya.

Untuk mengirim pesan SMS ke
kontak yang dipilih.

Untuk mengirim pesan MMS ke
kontak yang dipilih.

Untuk mengecek jumlah kapasitas
buku telepon vs. kapasitas yang
digunakan.

Untuk beralih kembali ke daftar
buku telepon bila meramban kartu
SIM.
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Opsi
Pilih kontak di buku telepon dan tekan R untuk
mengakses opsi berikut:

Nomor sendi
Entri buku telep
telepon Anda se
Anda memasukk
terkait lainnya.

Walaupun semu
Sendiri tidak dap

Lihat Untuk menampilkan informasi
yang berkaitan dengan kontak yang
dipilih.

Edit Untuk mengedit dan mengubah
informasi yang berkaitan ke kontak
ini.

Entri baru Untuk memasukkan kontak baru ke
dalam buku telepon HP.

Hapus Menghapus kontak yang dipilih.

Hanya satu buku telepon yang bisa
ditangani setiap kali: jika kontak
ada di dalam kedua buku telepon
dan jika Anda menghapusnya
dalam buku telepon HP, nama
kontak itu akan tetap tidak
berubah di dalam buku telepon
kartu SIM.

Hapus 
semua

Untuk menghapus semua kontak
dari buku telepon yang dipilih.

Salin entri

Salin semua

Kirim Pesan

Kirim MMS

Kapasitas

Buku 
telepon



Buku telepon

No Jasa Opsi
 untuk masing-masing grup:

tuk mengedit dan mengubah
a grup jika diperlukan.

tuk menampilkan daftar
gkap para anggota grup ini.

tuk membuang anggota dari
p ini.

 hanya akan membuang
gota dari grup, tetapi TIDAK
n menghapusnya dari buku
pon Anda.

tuk memilih gambar yang akan
ncul pada layar bila anggota
p ini memanggil.

tuk memilih melodi yang akan
dering bila anggota grup ini
manggil.

tuk mengirim pesan SMS
ada semua anggota grup ini
aligus.
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Dengan entri di buku telepon SIM ini, Anda dapat
memilih salah satu jasa yang disediakan oleh operator
Anda dan menyalinnya ke dalam buku telepon yang
dipilih.

Dengan menggunakan grup, Anda dapat membuat
daftar kontak sehingga data Anda selalu teratur. Anda
dapat menentukan gambar dan melodi tertentu ke grup
dan bahkan mengirim SMS ke semua anggota grup.
1. Navigasikan ke Buku telepon > Grup. Daftar grup

ditampilkan. Tekan L Lihat untuk melihat
para anggota grup.

2. Dari layar Grup, R Pilih Entri baru untuk
menambah anggota ke grup yang dipilih. Tekan
L untuk menambahkan kontak dari buku
telepon Anda, atau tekan R Pilih untuk
memasukkan kontak baru, yang akan
ditambahkan ke buku telepon Anda dan
menjadi anggota grup yang sekarang.

3. Opsi berikut akan menjadi tersedia untuk
masing-masing anggota grup: Lihat, Edit, Entri
baru, Buang, Kirim Pesan, Kirim MMS (lihat
“Mengedit dan menangani buku telepon” di atas
untuk rinciannya).

Opsi berikut tersedia

Grup

Edit nama Un
nam

Menampilkan 
anggota

Un
len

Buang entri Un
gru

Ini
ang
aka
tele

Citra grup Un
mu
gru

Melodi grup Un
ber
me

Pesan ke 
grup

Un
kep
sek
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Fitur ini hanya tersedia untuk entri buku telepon
dalam HP, BUKAN entri buku telepon SIM.

Dengan fitur ini, Anda dapat memberikan sentuhan
pribadi pada Grup yang ada dengan namanya sendiri
(«Teman», «Kantor», dll.), suatu gambar dari Gambar
album (termasuk yang sudah Anda ambil dan simpan)
dan melodi (dari daftar Album suara). Kemudian,
Anda dapat menautkan satu atau beberapa nama ke
suatu grup: bila nama dalam grup itu memanggil,
namanya akan muncul seiring gambar yang
bersangkutan, dan melodi yang ditetapkan untuk
grup itu akan berdering.
1. Pilih Grup dan pilih grup yang akan

diidentifikasikan (Anda dapat nama semula jika
diperlukan). Tekan R Opsi dan pilih Melodi
grup dan Citra grup yang akan dikaitkan ke grup
ini.

2. Tekan ) untuk kembali ke daftar grup, atau
tekan agak lama ) untuk kembali ke siaga.

Melihat & mendengar siapa yang 
memanggil



Pengaturan

Kuat dering
 jenis dering yang berlaku untuk
rm, SMS/MMS dan pesan Siaran
Edit, kemudian < atau > untuk
gurangi bunyi. Gerakkan - ke

an ulangkan cara sama. Tekan
enyimpan perubahan Anda dan
yi. 

 dering
tu pengaturan jenis dering berikut:

a getaran ke Hidupkan, Matikan,
uk semua alarm, panggilan dan

 Anda akan berdering dengan
nakan nada jenis dering yang

 Anda tidak akan berdering.
 hanya akan bergetar jika Anda
l tanda getaran ke Hidupkan.

 Anda akan mengeluarkan bunyi
kali, kemudian bergetar jika Anda
l tanda getaran ke hidupkan.
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7 • Pengaturan

Dengan menu Pengaturan, Anda dapat menyesuaikan
telepon sesuai selera dan mengubah berbagai
pengaturan yang terkait pada setiap opsi yang tersedia
(bunyi, waktu dan tanggal, pengamanan, dll).
Dalam kebanyakan menu, tekan R Edit, kemudian
L Ubah untuk mengakses daftar, yang Anda
ramban dengan - atau +. Tekan R Pilih untuk
mengkonfirmasi pilihan Anda.
Jika menu hanya menampilkan opsi Hidup/Mati,
cukup tekan R Ubah untuk bergantian di antara
kedua opsi.

Jenis dering
Untuk memilih nada jenis dering yang berlaku untuk
Panggilan apapun, Alarm, SMS/MMS dan pesan Siaran
selular. Gerakkan - untuk mengakses kolom
berikutnya.

Anda tidak akan mendengar melodi jika kuat dering
dimatikan (lihat halaman 10).

Untuk memilih nada
Panggilan apapun, Ala
selular. Tekan R 
menambah atau men
kolom berikutnya d
R Simpan untuk m
kembali ke menu Bun

Pengaturan jenis
Untuk memilih salah sa

Getaran
Untuk menyetel tand
atau Dalam bunyi unt
pesan yang masuk.

Bunyi

Hidupkan Telepon
menggu
dipilih.

Matikan Telepon
Telepon
menyete

Bip Telepon
bip satu 
menyete
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er
es daftar efek Wallpaper dan opsi
rikut:

Untuk Mengubah nama profil yang
dipilih.

Untuk menampilkan informasi yang
berkaitan dengan jenis dering yang
dipilih: nama, tanggal dan waktu
pembuatan, jenis dan ukuran file.

Layar latar akan tetap putih dalam
semua konteks.

Gambar yang digunakan sebagai
wallpaper akan diciutkan jika perlu,
agar muat seukuran layar yang
sesungguhnya.

Gambar akan diulangi pada layar,
mulai dari sudut kiri atas.

Gambar latar akan muat dalam
layar, baik lebar maupun tingginya.

Gambar diposisikan tepat di tengah
layar tanpa mengubah ukurannya.
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Pengaturan Dalam bunyi hanya berlaku untuk arsip
.mmf (SMAF). Jika arsip bunyi sudah
dikonfigurasikan sedemikian rupa, LED getar dan
bantalan tombol bekerja secara sinkron dengan melodi.

Nada tombol
Untuk menyetel nada tombol ke Hidupkan atau Matikan.

Komposer
Untuk mengakses daftar jenis dering dan opsi terkait
seperti berikut:

Efek wallpap
Untuk mengaks
terkait seperti beSebagai bunyi Untuk memilih melodi sebagai nada

jenis dering untuk Panggilan apapun,
Alarm, SMS/MMS dan pesan Siaran
selular.

Edit Untuk Edit trek utama atau sub-trek
melodi yang dipilih dan kemudian
Mainkan, mengubah Tempo atau
Instrument dan Simpan trek atau sub-
trek tersebut.

Anda dapat mengedit hingga lima
melodi pribadi (yaitu, melodi yang
di-download atau yang direkam).
Fitur ini tidak berlaku untuk
melodi pra-muat.

Ubah nama

Info

Layar

Matikan

Semuat 
layar

Tile

Muat 
sempurna

Tengah



Pengaturan

Screen saver

mengubah bahasa untuk semua
engan - atau + dan tekan R
ukannya.

ci tombol otomatis ke Hidupkan
embuka kuncinya, tekan secara

 kunci dan #.

ol secara otomatis terbuka bila

i
s yang akan ditampilkan pada
idupkan.

ukan teks Pilihan T9 ke Hidupkan
asukan teks T9®” halaman 15

Setelan pabrik, untuk mengecek
jukan yang ditampilkan pada
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Untuk mengakses salah satu opsi berikut:

Screen saver akan mulai otomatis setelah periode
tertentu yang tidak aktif.

Lampu latar
Untuk menyetel lampu latar ke Hanya LCD atau ke
Tombol dan LCD.

Kontras
Untuk menyetel Kontras: gerakkan - atau +, tekan
R OK untuk mengkonfirmasi pilihan Anda.

Kecerahan
Untuk menyetel Kecerahan pada Rendah, Sedang,
Tinggi atau Maksimum. Perubahan secara otomatis
ditampilkan setelah dipilih: tekan R Pilih untuk
mengkonfirmasi pilihan Anda.

Untuk memilih atau 
teks menu: ramban d
Piih untuk memberlak

Kunci otomatis
Untuk menyetel kun
atau Matikan. Untuk m
berurutan R Buka

Kunci bantalan tomb
menerima panggilan.

Sambutan pribad
Untuk mengedit tek
layar saat telepon dih

Masukan T9
Untuk menyetel mas
atau Matikan (lihat “M
untuk rinciannya).

Cek status
Untuk memulihkan 
Identitas telepon (ru

Tayangan 
slide

Untuk mengakses album gambar
dan memilih 4 gambar dari masing-
masing album yang akan membuat
tayangan slide.

Waktu Untuk menampilkan waktu sebagai
screen saver.

Matikan Untuk melumpuhkan screen saver.

Bahasa

Perangkat
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s salah satu opsi berikut:

Membekali Anda dengan daftar
jaringan yang tersedia di area:
pilih jaringan yang inginkan
untuk mendaftar dan tekan R
Pilih.

Meluncurkan pemilihan jaringan
otomatis.

Anda dapat menyetel opsi ke
Hidupkan atau Matikan. Bila disetel
ke Hidupkan, telepon Anda akan
secara otomatis menghubung ke
salah satu jaringan yang ditemukan.

Anda dapat membuat daftar
jaringan dalam urutan pilihan.
Setelah ditentukan, telepon akan
mencoba mendaftar pada jaringan
menurut urutan pilihan Anda.

Anda dapat memilih bandwidth:
GSM 900/1800 atau GSM 900/
1900.
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layar, mungkin diminta oleh help desk pelanggan di
tempat Anda untuk informasi).

Semua pengaturan pribadi yang sudah Anda buat
akan hilang bila memulihkan Setelan pabrik.

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
operator Anda, dengan menggunakan menu-menu
yang diuraikan dalam bagian ini.

Saluran
Dengan menu ini, Anda dapat R Pilih Saluran 1
atau Saluran 2, maupun memblokir salah satu saluran.
Hal ini meleluasakan Anda untuk, misalnya,
memblokir saluran untuk urusan kerja bila sedang
berlibur, atau memblokir saluran pribadi selama rapat
berlangsung.

Ketersediaan menu ini tergantung pada
kepelangganan Anda dan memerlukan kode telepon.
Tanyakanlah informasinya kepada operator Anda.

Konfigurasi
Untuk mengakse

Jaringan

Info jaringan

Memilih 
jaringan

Jaringan 
otomatis

Jaringan pilihan

Pemilihan Jalur



Pengaturan

Info GPRS Pengaturan CSD yang tersedia adalah:

ma seperti pengaturan CSD,
ikut ini:

 laju transfer data yang akan
nsfer melalui udara atau melalui
8,4 Kb/s, 57,6 Kb/s, atau 115,2 Kb/s.

ntuk menamai profil seperti nama
ang akan muncul dalam daftar.

DN atau Analog, menurut
epelangganan Anda.

iperlukan untuk menjalin
ambungan dan nomor ini
isediakan oleh operator Anda.

ogin digunakan untuk koneksi.

andi digunakan untuk koneksi.

lamat IP server yang akan
ihubungi telepon.

t jaringan data eksternal yang
nda hubungi (untaian teks).

apat Aktifkan, atau Non-aktifkan
asi jaringan.
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Tekan R Pilih untuk menampilkan volume dan
waktu transfer dari transmisi Anda yang terakhir.
Kemudian tekan L Atur ulang, atau R OK
untuk kembali ke pengaturan jaringan.

Pengaturan bearer 
Dengan menu ini, Anda dapat membuat sejumlah
profil data: bila menggunakan WAP atau ketika
mengirim MMS, profil yang dipilih akan digunakan
untuk menyambung ke jaringan GSM atau GPRS.
Pengaturan CSD (Jaringan GSM) dan GPRS settings
Pengaturan GPRS berlaku untuk profil yang ada
sekarang, yang Anda pilih dalam daftar (kemudian
tekan R Edit untuk mengakses berbagai kolom),
atau untuk profil baru yang Anda buat (pilih
<Kosong>, kemudian juga tekan R Edit).

Semua opsi yang diuraikan di bawah merupakan
ketergantungan operator dan/atau kepelangganan.
Pesan kacau (error messages) selama hubungan pada
umumnya disebabkan oleh parameter yang salah:
hubungi operator Anda sebelum pertama kali
menggunakan, agar mendapatkan pengaturan yang
benar, yang dapat Anda terima melalui SMS. Beberapa
profil pra-konfigurasi mungkin dikunci, guna mencegah
pemograman ulang dan pengubahan nama.

Pengaturan GPRS sa
kecuali untuk hal ber

Laju transfer
Anda dapat memilih
diterapkan, apakah tra
kabel serial: 19,2 Kb/s, 3

Nama profil U
y

Jenis koneksi IS
k

Nomor sambung D
s
d

Nama pengguna L

Sandi S

DNS A
d

GPRS APN Alama
ingin A

Otentikasi Anda d
otentik
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erproteksi
i, Anda dapat membatasi panggilan

 yang sudah Anda tetapkan di dalam
rproteksi. Untuk ini, Anda diminta
ode 2 PIN, yang diberikan oleh

i
i, Anda dapat membatasi panggilan

 SIM Anda. Untuk ini, Anda harus
de telepon.

Untuk mengganti kode PIN dan
PIN 2 Anda (tergantung kartu SIM
Anda, karena ada beberapa fitur atau
opsi yang memerlukan kode rahasia
PIN2, yang diberikan operator
Anda kepada Anda).

Untuk mengganti Kode telepon
Anda.
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Laju transfer mungkin juga tergantung pada kondisi
saluran.

Kode
Jika Anda salah memasukkan kode PIN2 sebanyak 3
kali, kartu SIM Anda diblokir. Untuk membukanya,
Anda harus minta kode PUK2 dari operator atau
pengecer Anda. Jika Anda salah memasukkan kode
PUK sebanyak 10 kali berturut-turut, kartu akan
diblokir sama sekali dan tidak dapat digunakan. Jika
ini terjadi, hubungi operator atau pengecer Anda.

Dengan menu Kode, Anda dapat menyetel opsi
berikut ini:

Hanya SIM t
Dengan menu in
keluar ke nomor
direktori SIM te
memasukkan k
operator Anda.

Hanya SIM in
Dengan menu in
keluar hanya ke
memasukkan ko

Pengaman

Kontrol PIN Untuk menyetel PIN protection ke
Hidupkan atau Matikan. Bila disetel
ke Hidupkan, Anda akan diminta
untuk memasukkan kode PIN
ketika menghidupkan telepon.

Anda tidak dapat mengubah kode
PIN jika opsi ini disetel ke Matikan.

Ganti PIN
Ganti PIN2

Ubah Kode 
telepon



Pesan

tuk menyimpan pesan Anda
m menu Draft, tanpa
girimkannya.

tuk menampilkan informasi
tang pesan (jumlah pesan &
lah karakter).

tuk menetapkan Warna font,
rna latar, Ukuran font dan
knya, Penjajaran dan Umpan garis.

si-opsi ini harus disetel sebelum
asukkan teks Anda.

tuk menambahkan gambar atau
ra/bunyi yang sudah ditetapkan
elumnya, atau yang sudah Anda
akan dan tersimpan dalam
m (lihat “Multimedia &

dus Demo” halaman 43).
a dapat mengirim hingga 2
piran dari 2 jenis yang berbeda.
masi dan gambar eksklusif: jika
tama kali Anda memilih

asi, kemudian gambar, maka
ya gambar yang akan
ertimbangkan, dan sebaliknya.
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8 • Pesan

Dengan menu ini, Anda dapat mengirim pesan
pendek, dengan suara, animasi atau gambar, maupun
mengatur pesan yang Anda terima.

Pesan Baru
Pilih opsi ini untuk mencipta dan mengirim SMS ke
kontak pilihan Anda. Ketik pesan Anda dalam jendela
edit yang muncul (lihat “7Entri teks atau nomor”
halaman 15).
Tekan L Hapus untuk menghapus karakter, atau
tekan R Opsi untuk mengakses yang berikut ini:

SMS

Kirim pesan Untuk mengirim pesan SMS Anda
ke kontak yang ada dalam buku
telepon Anda, apakah yang ada pada
kartu SIM atau dalam HP Anda.
Untuk mengirim pesan SMS ke
nomor lain yang manapun, cukup
masukkan nomornya dengan
menggunakan bantalan tombol.

Simpan pesan Un
dala
men

Ukuran pesan Un
ten
jum

Format teks Un
Wa
cora

Op
mem

Tambah 
gambar & 
suara

Un
sua
seb
cipt
albu
mo
And
lam
Ani
per
anim
han
dip
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s atau Lihat pesan SMS yang dipilih,
esponden Anda, Maju pesan kepada
it pesan, menampilkan Rincian pesan.
eleluasakan Anda untuk Hapus semua
r, sekaligus.

atat semua pesan SMS yang sudah
api belum dikirim. Opsi yang tersedia
at, Maju, Edit atau Hapus semua.

atat semua pesan SMS yang sudah
udian menyimpannya. Opsi yang

perti yang ada di dalam folder Draft.

kan menunjukkan pesan yang sudah
dak disimpan.

MS
i, Anda dapat menyetel maksimal 5
enangani pengaturan SMS yang

ah satu profil yang tersedia dan tekan
au tekan R Opsi, kemudian Ganti
s pengaturan berikutnya:
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Teks pra-tetap
Dengan menu ini, Anda dapat menampilkan teks pra-
tetap dan membuat yang baru, yang kemudian dapat
secara otomatis disisipkan di dalam pesan SMS.

Teks pra-tetap terbatas hingga 35 karakter.

Inbox
Menu ini mencatat semua pesan SMS yang sudah
Anda terima. Pilih suatu item dan tekan R Opsi

agar dapat Hapu
Membalas ke kor
seseorang atau Ed
Opsi terakhir, m
item dalam dafta

Draft
Menu ini menc
Anda simpan tet
adalah Hapus, Lih

Outbox
Menu ini menc
Anda kirim, kem
tersedia, sama se

Menu ini tidak a
dikirim tetapi ti

Pengaturan S
Dengan menu in
profil untuk m
berbeda. Pilih sal
L Aktifkan, at
untuk mengakse

Gambar dan suara/bunyi tidak
dapat dikirim bila dilindungi hak
cipta.

Hapus semua Untuk menghapus semua karakter
sekaligus.

Sisipkan teks Untuk mengakses daftar teks pra-
tetap (lihat “Teks pra-tetap”
halaman 33 untuk rinciannya) dan
sisipkan satu dalam pesan SMS.

Tambah 
nomor

Untuk menyisipkan nomor telepon
di dalam pesan.

Tambah 
alamat email

Untuk menyisipkan alamat Email
di dalam pesan.
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enampilkan informasi tentang
akan oleh pesan Anda (apakan
u memori HP) vs. Memori yang

a dapat menyetel opsi ini ke
upkan atau Matikan yang
eluasakan Anda untuk mengirim
or pusat pesan SMS Anda

sama pesan. Koresponden Anda
njutnya dapat membalas dengan
ggunakan Pusat SMS Anda dan
an pusat pesan mereka. Ini akan
percepat pengiriman.

ergantungan kepelangganan.

a dapat menyetel opsi ini ke
upkan atau Matikan, yang akan
ngirimkan SMS Anda melalui
ngan GPRS (Hidupkan) atau
ngan GSM (Matikan).

es ke jaringan GPRS merupakan
rgantungan kepelangganan.
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Status memori
Menu ini akan m
memori yang digun
pada memori SIM ata
masih tersedia.

Pusat layanan Untuk memasukkan nomor
telepon pusat Layanan SMS.
Nomor ini disediakan bagi Anda
oleh operator Anda.

Jenis pesan Untuk memilih jenis pesan yang
akan ditangani (Normal, faks,
penyeranta, dll.)

Periode 
berlaku

Untuk memilih berapa lama pesan
Anda disimpan di pusat SMS. Ini
berguna bila penerima tidak
terhubung ke jaringan (dan tidak
dapat segera menerima pesan Anda).

Ketergantungan kepelangganan.

Laporan status Anda dapat menyetel opsi ini ke
Hidupkan atau Matikan yang
otomatis akan memberitahu Anda
melalui SMS, apakah pesan Anda
sudah diterima atau belum.

Ketergantungan kepelangganan.

Balas langsung And
Hid
mel
nom
ber
sela
men
buk
mem

Ket

SMS via GPRS And
Hid
me
jari
jari

Aks
kete
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u ini adalah seperti berikut:

Untuk memilih gambar dari Gambar
album dan menyisipkannya dalam
slide MMS yang sekarang.

Untuk menyisipkan teks, maksimal
200 karakter (lihat “7Entri teks atau
nomor” halaman 15 untuk
rinciannya).

Untuk memilih video dari Album
video dan menyisipkannya dalam
slide MMS yang sekarang.

Anda tidak dapat menyisipkan arsip
video ke dalam MMS yang sudah
menyertakan arsip suara dan
sebaliknya.

Untuk memilih suara dari Album
suara dan menyisipkannya dalam
slide MMS yang sekarang.
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Dengan menu ini, Anda dapat mengirim dan
menerima pesan multimedia, yang disebut MMS,
yang menampilkan teks, gambar dan suara. Semuanya
dapat terdiri dari satu atau beberapa slide. Apakah
pesan itu Anda kirim ke alamat e-mail atau ke HP
yang lain, MMS ditampilkan dalam pertunjukan
slide.

Jika "Memori penuh" muncul, Anda harus
menghapus sejumlah pesan (misalnya, template,
draft, pesan yang sudah diterima, dll.).

MMS Baru
Seperti diuraikan di bawah, ada dua menu khusus
yang meleluasakan Anda untuk membuat dan
menangani MMS. Menu Sisipkan, memberi Anda
akses ke item grafis dan suara/bunyi, yang akan
melengkapi MMS Anda, sedangkan Opsi akan
meleluasakan Anda untuk menangani MMS setelah
Anda selesai membuatnya.

Gambar & Suara/bunyi pra-tetap dan dilindungi
hak cipta tidak dapat dikirim. Bagaimanapun,
gambar dan suara tersebut tidak akan muncul dalam
daftar yang dapat Anda pilih.

Sisipkan
Item dalam men

MMS

Sisipkan 
gambar

Modul teks

Sisipkan 
video

Sisipkan 
bunyi



Pesan

semua pesan SMS yang sudah
h Anda menayangkan MMS,
uk mengakses yang berikut ini:

k menghapus satu item yang
pat dalam MMS (bunyi/suara,

bar, teks, dll.)

k menampilkan informasi yang
it ke MMS yang dipilih
ran gambar, Resolusi, dll.)

k mempratinjaukan halaman
 sekarang.

k melihat (mempratinjaukan)
uh MMS.

k membalas ke pengirim
an mengirimkan MMS Anda
iri (lihat “MMS Baru”

an 35).

k membalas kepada semua
sponden sekaligus, yaitu, jika
an pesan, juga dikirimkan
da orang lain, selain Anda.
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Opsi
Item menu ini adalah sebagai berikut:

Inbox
Menu ini mencatat 
Anda terima. Setela
tekan R Opsi unt

Sisipkan 
suara

Untuk memilih memo suara yang
akan dimasukkan dalam slide yang
sekarang.

Anda tidak dapat menyisipkan arsip
bunyi ke dalam MMS yang sudah
menyertakan memo suara dan
sebaliknya.

Sisipkan 
halaman

Untuk menyisipkan halaman baru
dalam pertunjukan slide.

Waktu 
tampilan

 Untuk menyetel durasi setiap slide.

Kirim MMS Untuk mengirim pesan kepada
seseorang: masukkan nomor
(Kepada) dan Subyek. Anda juga
dapat mengirim salinan (Cc) atau
salinan yang tidak diungkapkan
(Bcc) dari MMS Anda.

Simpan MMS Untuk menyimpan pesan Anda
dalam menu Draft, tanpa
mengirimkannya.

Hapus item Untu
terda
gam

Info Untu
terka
(Uku

Halaman 
pratinjau

Untu
yang

Lihat MMS Untu
selur

Membalas Untu
deng
send
halam

Membalas 
semua

Untu
kore
salin
kepa
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mi item atau nomor pengirim item
a terima. Tekan R Opsi untuk
g dipilih, Hapus MMS, atau Hapus

 daftar, sekaligus.

MS

mungkin sudah dikonfigurasikan
tuk langsung mengakses berbagai
ditawarkan. Jika belum, hubungi
ntuk mendapatkan item informasi
n dalam bagian ini dan
 sesuai petunjuk. Pada sejumlah
eter akses dapat disetel «Melalui

h pengaturan berikut:

Untuk memilih berapa lama MMS
Anda akan disimpan pada server,
dari 1 hari hingga Maksimum. Ini
berguna bila penerima tidak
terhubung ke jaringan (dan tidak
dapat segera menerima pesan Anda).

Tanyakan kepada operator Anda,
berapa lama nilai Maksimum yang
berlaku.
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Draft
Menu ini mencatat semua pesan MMS yang sudah
Anda simpan tetapi belum dikirim.

Outbox
Menu ini mencatat semua pesan MMS yang sudah
Anda kirim, kemudian menyimpannya.

Dalam menu Draft dan Outbox, pilih item untuk
menampilkan tanggal dan waktu item tersebut
disimpan atau diterima, ukurannya dan nomor yang

ingin Anda kiri
yang sudah And
Lihat MMS yan
semua item dalam

Pengaturan M

Telepon Anda 
sebelumnya un
layanan yang 
operator Anda u
yang diuraika
memasukkannya
opeartor, param
udara».

Tersedia sejumla

Maju Untuk melanjutkan pengiriman
MMS kepada orang lain.

Panggilan Untuk memanggil pengirim MMS,
jika nomornya teridentifikasi.

Hapus Untuk menghapus MMS.

Info Untuk menampilkan informasi yang
terkait ke MMS yang dipilih
(Ukuran gambar, Resolusi, dll.)

Ekstraksi Untuk mengekstrasi atau
mengeluarkan satu item dari
halaman yang ditampilkan, apakah
itu gambar, video atau bunyi/suara.

Lihat lagi Untuk memutar lagi seluruh MMS.

Periode 
berlaku



Pesan

ng akan di-download lebih besar
sedia dalam telepon Anda, Anda
memori dengan menghapus data
ihat “Status memori” halaman 46.

 ini dapat disetel ke Hidupkan
Matikan dan Anda dapat

erima MMS pengiklanan
atis dari jaringan.

 ini dapat disetel ke Hidupkan
Matikan da Anda dapt

erima MMS meskipun HP
 terdaftar ke jaringan lain,
 jaringan Anda sendiri

alnya, bila Anda di luar negeri). 

 dapat memilih dari salah satu
l yang tersedia. Tekan L
kan untuk mengaktifkan profil
 dipilih, atau R Edit untuk
gubah pengaturannya (nama,
at dan port IP, dll.). Lihat
ngan” halaman 29 untuk
annya mengenai pengaturan
l.
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Menerima MMS

Jika ukuran MMS ya
dari memori yang ter
harus mengosongkan 
(gambar, bunyi, dll). L

Laporan 
kirim

Opsi ini dapat disetel ke Hidupkan
atau Matikan dan memberitahu Anda
(melalui SMS) mengenai status
MMS yang sudah Anda kirim
(misalnya, apakah MMS sudah
dibaca atau dihapus).

MMS diambil Anda dapat memilih dari:
Download otomatis: MMS yang
diterima secara otomatis
ditempatkan dalam Inbox. Pilih satu,
tekan R Opsi, kemudian Lihat
untuk mainkannya.

Ambil nanti: Anda menghubung
secara manual ke server dengan
memilih pemberitahuan dalam
Inbox, kemudian LIhat untuk men-
download dan memutarnya.

Ditolak: semua MMS yang masuk
ditolak, mencegah Anda untuk
menerimanya.

Perbolehkan 
menerima 
info

Opsi ini dapat disetel ke Hidupkan
atau Matikan dan memberitahu Anda
mengenai MMS yang masuk.

Perbolehkan 
spam

Opsi
atau 
men
otom

Perbolehkan 
penerimaan 
roaming

Opsi
atau 
men
Anda
selain
(mis

Profil MMS Anda
profi
Aktif
yang
men
alam
“Jari
rinci
profi
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ini, Anda dapat mengirim dan
l, dengan atau tanpa lampiran. Jika
ah diprakonfigurasi, parameter sudah

a tidak perlu mengubahnya, kecuali
ndi dan Alamat E-mail yang Anda
ketika membuat account e-mail.

kan tanda khusus seperti @ atau %,
5.

u ini untuk membuat email baru,
kan teksnya dalam jendela edit yang
Entri teks atau nomor” halaman 15
a). Setelah Anda menuliskan pesan

 Opsi untuk mengakses yang

Untuk memasukkan alamat Email
penerima yang akan Anda kirimi
pesan (tekan agak lama * untuk
mengakses tabel simbol, antara lain
tanda @).

Masukkan nomor (Kepada) dan
Subyek. Anda juga dapat mengirim
salinan (Cc) atau salinan yang tidak
diungkapkan (Bcc) dari Email Anda.
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Bila Anda menerima MMS dan jika Anda
mengaktifkan opsi Perbolehkan menerima info, akan
muncul pesan peringatan pada layar untuk
memberitahu Anda. Lihat “Pengaturan MMS”
halaman 37 untuk mempelajari tentang modus
Download otomatis atau Ambil nanti. 
Jika pengirim pesan meminta Laporan kirim, Anda
akan diarahkan untuk menekan , untuk
mengirimkannya atau tekan ) untuk
membatalkan pengirimannya.
Setelah MMS di-download, pilih MMS dalam daftar
Inbox dan tekan R Opsi, kemudian Lihat untuk
mainkannya. Tekan lagi R Opsi untuk mengakses
opsi yang diuraikan dalam bagian “Inbox”
halaman 33.

Jika tidak termasuk dalam kepelangganan telepon,
Anda harus berlangganan account e-mail dan sudah
menerima informasi pengaturan dari provider Anda.
Dalam hal ini, semua parameter dikomunikasikan
kepada Anda oleh provider dan/atau operator Anda
seperti diuraikan di bawah ini dan harus dimasukkan
sesuai petunjuk. Dalam sejumlah kasus, operator Anda
dapat juga menjadi penyedia jasa e-mail.

Dengan menu 
menerima e-mai
telepon Anda sud
disetel dan And
untuk Login, Sa
tentukan sendiri 

Untuk memasuk
lihat halaman 1

Email Baru
Pilih item men
kemudian masuk
muncul (lihat “7
untuk rincianny
Anda, tekan R
berikut ini:E-Mail
Penerima



Pesan

Outbox
semua Email yang sudah Anda
n tekan R Opsi yang sama
aft.

Anda dapat menghubung ke
en-download Email atau header
mudian mengambil semua email
hat “Download” di bawah untuk
selengkapnya mengenai opsi

il

essages) selama hubungan pada
n oleh parameter yang salah:
Anda jika perlu sebelum
ntuk pertama kali, agar
an yang benar.

kan hingga 5 profil yang dapat
 menghubung ke server Email

 tekan L Aktifkan untuk
ut sebagai profil yang sekarang
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Inbox
Menu ini mencatat semua Email yang sudah Anda
terima. Pilih item dan tekan R Opsi agar dapat
Lihat atau Hapus Email yang dipilih, Membalas email
(atau mengirim balasan kepada semua penerima),
Maju kepada seseorang, Salin ke Buku Telepon atau
Hapus semua Email dalam folder, sekaligus.

Draft
Menu ini mencatat semua Email yang sudah Anda
simpan tetapi belum dikirim. Pilih item dan tekan
R Opsi agar dapat Lihat atau Kirim Email yang
dipilih, Edit atau Hapus Email, atau Hapus semua
Email dalam folder, sekaligus.

Menu ini mencatat 
kirim. Pilih item da
untuk item folder Dr

Terima
Dengan menu ini, 
mailbox Anda dan m
(judul) dari server, ke
yang bersangkutan (li
mengetahui rincian 
pengambilan).

Pengaturan Ema

Pesan kacau (error m
umumnya disebabka
hubungi operator 
menggunakannya u
memperoleh pengatur

Menu ini menampil
Anda pilih, agar bisa
Anda.
Pilih salah satu dan
memilih profil terseb
berlaku.

Simpan Untuk menyimpan pesan Anda dalam
menu Draft, tanpa mengirimkannya.

Anda haru memasukkan dulu
alamat Email yang benar.

Umpan garis Untuk memulai paragraf baru.

Hapus semua Untuk menghapus semua karakter
sekaligus.
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ini, Anda dapat menyetel nomor
nda dan mendengarkan pesan suara
n oleh koresponden Anda.
Ubah untuk memasukkan atau
or telepon mailbox suara Anda,
 R Dengar, untuk menyambung
endengarkan pesan Anda.

ntuk menyetel informasi yang
igunakan untuk menerima Email
POP server).

ntuk menyetel informasi yang
igunakan untuk mengirim Email
SMTP server).

ntuk memasukkan alamat email Anda.

ntuk memilih item yang akan di-
ownload sewaktu tersambung:
mail Hanya Judul Email, atau Semua.
alam pilihan yang pertama, Anda

arus menghubung secara manual
gar dapat mengambil Email yang
ersangkutan.

a

Philips568_GB_4311 255 60731.book  Page 41  Thursday, November 25, 2004  3:30 PM
Pesan

Tekan R Opsi untuk mengakses yang berikut ini:

Dengan menu Edit, Anda dapat mengubah
pengaturan, yang disediakan oleh Penyedia Email
Anda, jika belum dikonfigurasi dalam HP Anda.
Kolom yang tersedia adalah sebagai berikut:

Dengan menu 
mailbox suara A
yang ditinggalka
Tekan L 
mengubah nom
kemudian tekan
nomor ini dan m

Aktifkan Untuk mengaktifkan profil yang
dipilih seperti yang diuraikan di
atas.

Edit Untuk mengedit profil yang dipilih,
agar dapat mengubah pengaturan
terkait.

Ubah nama Untuk mengubah nama profil yang
dipilih.

Hubung 
dengan 
menggunakan

Untuk memilih, apakah sambungan
akan dilakukan secara Otomatis, atau
akan menggunakan salah satu
jaringan, yaitu CSD (GSM) atau
GPRS. Kemudian tentukan profil
CSD dan GPRS pilihan Anda.

Nama 
pengguna

Untuk memasukkan nama yang
digunakan server Email untuk
menjalin sambungan.

Penataan 
email masuk

U
d
(

Pengaturan 
email keluar

U
d
(

Alamat Email U

Download U
d
E
D
h
a
b

Pesan Suar



Pesan

 dapat menentukan jenis pesan
ingin Anda terima:
ari menu Ditetapkan pengguna,
ilih Entri Baru, masukkan kode
ang disediakan oleh operator,
an, jika dikehendaki, kaitkan
uatu nama, atau 
ari daftar Yang sekarang, pilih

opik yang ada dalam daftar,
ang dapat Anda ubah atau
apus.

k mendapatkan sejumlah kode
terkait dengan jenis yang

da, hubungi operator Anda.

k menyetel tampilan otomatis
pesan CB yang masuk ke
kan atau Matikan.

k memilih bahasa pada pesan
akan Anda terima.
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Dalam beberapa kasus, Anda mungkin harus
memasukkan dua nomor: satu untuk mendengarkan
mailbox Anda, yang lain untuk mengalihkan
panggilan. Hubungi operator untuk mendapatkan
informasi lebih lanjut mengenai hal ini.

Fitur Siaran Selular merupakan ketergantungan
jaringan.

Dengan menu ini, Anda dapat mengatur penerimaan
pesan SMS siaran yang secara teratur ditransmisikan
ke semua pelanggan pada jaringan. Anda mempunyai
akses ke opsi berikut:

Siaran selular

Siaran Anda dapat mengatur penerimaan
pesan siaran selular ke Hidupkan atau
Matikan.

Membaca CB 
baru

Untuk membaca pesan siaran selular
yang baru, yang sudah Anda terima.

Daftar topik Anda
yang 
• d

p
y
d
s

• D
t
y
h

Untu
yang 
berbe

Tampil 
otomatis

Untu
dari 
Hidup

Bahasa CB Untu
yang 



43

ntuk mengirim gambar yang
ipilih melalui Email (lihat “E-Mail”
alaman 39 untuk rinciannya).

ntuk mengirim gambar yang
ipilih sebagai wallpaper (lihat “Efek
allpaper” halaman 27 untuk

inciannya).

ntuk membuat Gambar album baru
ini merupakan pilihan Anda). Anda
apat menciptakan folder beserta
tau tidak beserta sandi.

astikan Anda hafal sandi Anda.
ika Anda lupa, Anda akan
enghilangkan isi di dalam folder. 

ntuk memotong gambar yang dipilih.

ntuk menyalin gambar yang sudah
nda potong (yaitu, dalam album
aru).

ntuk menghapus gambar yang
ipilih.

ntuk mengubah nama gambar yang
ipilih.
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9 • Multimedia
& modus Demo

   

Dengan menu ini, Anda dapat mengatur gambar yang
tersimpan dalam HP Anda, termasuk yang sudah
Anda bidik atau download. Pilih item dalam daftar
dan tekan R Opsi untuk mengakses berikut ini:

Gambar album

Lihat Untuk menampilkan gambar yang
dipilih. Sejumlah Opsi yang baru,
meleluasakan Anda untuk Zoom in
(kemudian Zoom out), menuju ke
gambar Sebelum, atau Sesudah, Hapus
gambar, menampilkan Info atau Set
ke wallpaper (lihat di bawah) atau
Rotasi.

Mengirim 
melalui 
MMS

Untuk mengirim gambar yang
dipilih melalui MMS (lihat “MMS”
halaman 35 untuk rinciannya).

Mengirim 
melalui 
Email

U
d
h

Set ke 
wallpaper

U
d
w
r

Membuat 
baru

U
(
d
a

P
J
m

Potong U

Copy U
A
b

Hapus U
d

Ubah nama U
d



ultimedia & modus Demo

 membuat Album Video baru
engharuskan Anda memasukkan
pilihan Anda.

an Anda hafal sandi Anda.
nda lupa, Anda tidak dapat
tur folder dengan cara apapun. 

 memotong video yang dipilih.

 menyalin video yang sudah
potong (yaitu, dalam Album

baru).

 menghapus video yang dipilih.

 mengubah nama video yang
.

 menampilkan informasi yang
itan ke video yang dipilih
, waktu dan tanggal dibuat,
n dan jenis file).

 menghapus semua data
gus.
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Dengan menu ini, Anda dapat mengatur video yang
sudah Anda rekam dan simpan dalam HP Anda. Pilih
item dalam daftar dan tekan R Opsi untuk
mengakses berikut ini: 

Info Untuk menampilkan informasi yang
berkaitan ke gambar yang dipilih
(nama, jenis dan ukuran file, resolusi,
dll).

Hapus 
semua

Untuk menghapus semua gambar
sekaligus.

Album video

Lihat Untuk mainkan video yang dipilih,
dalam tampilan standar atau penuh.

Mengirim 
melalui 
MMS

Untuk mengirim video yang dipilih
melalui MMS (lihat “MMS”
halaman 35 untuk rinciannya).

Mengirim 
melalui 
Email

Untuk mengirim video yang dipilih
melalui Email (lihat “E-Mail”
halaman 39 untuk rinciannya).

Membuat 
album 
baru

Untuk
(ini m
sandi 

Pastik
Jika A
menga

Potong Untuk

Copy Untuk
Anda 
video 

Hapus Untuk

Ubah 
nama

Untuk
dipilih

Info Untuk
berka
(nama
ukura

Hapus 
semua

Untuk
sekali
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i, kemudian Rekam baru dan ikuti
layar. Setelah direkam, pilih item
 tekan R Opsi untuk mengakses

ntuk merekam memo suara yang
aru.

ntuk menyetel melodi yang dipilih
ebagai nada dering untuk Semua
anggilan, Alarm, Siaran selular atau
MS/MMS.

ntuk mainkan rekaman memo suara.

ntuk mengirim memo suara yang
ipilih melalui Email (lihat “Pesan”
alaman 32 untuk rinciannya).

ntuk mengirim memo suara yang
ipilih melalui MMS (lihat “MMS”
alaman 35 untuk rinciannya).

ntuk menghapus memo suara yang
ipilih.

ntuk mengubah nama memo suara
ang dipilih.
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Dengan menu ini, Anda dapat mengatur bunyi/suara
yang tersimpan dalam HP Anda, termasuk melodi
yang sudah Anda download. Pilih item dalam daftar
dan tekan R Opsi untuk mengakses berikut ini:

Album Suara hanya mencantumkan melodi MIDI dan
MMF (SMAF). Memo suara apapun yang Anda
rekam (file AMR) disimpan dalam sub-menu Memo
suara, di mana Anda dapat memilihnya dan
mengirimkannya sebagai Jenis dering.

Dengan menu ini, Anda dapat merekam bunyi/suara
yang kemudian dapat Anda setel sebagai jenis dering,
mengirimkannya melalui Email, dll.

Pilih R Ops
petunjuk pada 
dalam daftar dan
berikut ini:

Album suara

Sebagai 
bunyi

Untuk menyetel melodi yang dipilih
sebagai nada dering untuk Semua
panggilan, Alarm, Siaran selular atau
SMS/MMS.

Info Untuk menampilkan informasi yang
berkaitan ke melodi yang dipilih
(nama, waktu dan tanggal dibuat,
ukuran dan jenis file).

Memo suara

Rekam 
baru

U
b

Sebagai 
bunyi

U
s
p
S

Mainkan U

Mengirim 
melalui 
Email

U
d
h

Mengirim 
melalui 
MMS

U
d
h

Hapus U
d

Ubah nama U
y



ultimedia & modus Demo

» muncul, ketika Anda akan
ru atau ketika membebaskan

a harus menghapus suatu item
 atau menambahkan yang baru.

 Pilih untuk meluncurkan film

pkan telepon tanpa menyisipkan
i tersedia dalam tingkat menu
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Rekaman selanjutnya dapat digunakan sebagai alarm
atau jenis dering panggilan masuk, dll. Rekaman
yang disimpan tidak dapat dikirim lewat MMS.

Dengan menu ini, Anda dapat menampilkan jumlah
persentase dari memori yang tersedia dalam telepon
Anda. Beberapa fitur berbagi kapasitas HP: album
gambar dan suara, rekaman memo, pesan yang sudah
Anda simpan dalam telepon, game, dll.
Tekan R Pilih untuk mengecek persentase memori
yang belum terpakai dan total memori telepon dalam
KB, kemudian tekan R Rincian untuk
menampilkan memori yang terpakai oleh masing-
masing fitur.

Jika «Daftar penuh
menyimpan item ba
ruang memori, And
agar dapat membuat

Tekan , atau R
Demo.

Jika Anda menghidu
kartu SIM, menu in
pertama.

Info Untuk menampilkan informasi yang
berkaitan ke memo suara yang
dipilih (nama, waktu dan tanggal
dibuat, ukuran dan jenis file).

Hapus 
semua

Untuk menghapus semua data
sekaligus.

Laju data Untuk menampilkan dan memilih
laju data.

Status memori

Modus demo
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Untuk membuat folder baru bagi
game Anda.

Untuk menampilkan informasi
yang berkaitan dengan game
yang dipilih.

Untuk mengubah nama game
atau folder yang dipilih.

Untuk menghapus game atau
folder yang dipilih.

Untuk menyetel hak akses bagi
pengaman dan/atau tindakan
peka-biaya (yaitu, akses jaringan,
rekaman AMR, pengiriman
SMS, dll.)

Untuk memilih profil sambungan
dan Aktifkan atau Edit profil guna
mengubah pengaturan terkait.

Untuk menampilkan informasi
yang terkait dengan perangkat
lunak Java Anda.

Untuk keluar menu.

Philips568_GB_4311 255 60731.book  Page 47  Thursday, November 25, 2004  3:30 PM
Game & Aplikasi

10 • Game & Aplikasi

Pra-instal
Menu ini menampilkan game yang sudah dimuatkan
sebelumnya dalam HP Anda. Tekan L Mula untuk
meluncurkan game yang sudah Anda pilih dan mulai
bermain atau tekan R Opsi untuk membaca
petunjuk dan mempelajari tentang tingkat dan skor
game.

Game Saya & banyak lagi
HP Anda menampilkan JAVA, sehingga Anda dapat
menjalankan aplikasi JAVA-kompatibel, seperti game
yang di-download pada jaringan. Menu Game Saya &
banyak lagi, meleluasakan Anda untuk membuat folder
untuk menyusun game yang sudah Anda download
dari jaringan lewat WAP.
Dengan adanya sejumlah opsi, Anda dapat memilih
atau menyetel berbagai item berikut:

Game

Luncur Untuk meluncurkan game yang
dipilih dan mulai bermain.

Folder baru

Info

Ubah nama

Hapus

Pengaman

Profil

Tentang

Keluar



Game & Aplikasi

erlewatkan
mkan semua perjanjian yang
a. 

da dapat mengakses opsi berikut:

ntuk menghapus semua
erjanjian sekaligus.

ntuk mengecek kapasitas agenda
umlah maksimal item vs. jumlah
tri yang tidak terpakai).

ntuk menyetel jam alarm: tekan
 Set, setelah Anda memasuki

enu, kemudian L Ubah
ntuk menyetel alarm ke
idupkan atau Matikan. Gerakkan
 untuk menyetel Waktu dan

erakkan lagi - untuk memilih
ari di mana jam akan berdering.
nda mengaktifkan/menon-
tifkan ikon alarm dan bergerak

e hari berikutnya dengan
enekan L Ubah. Tekan

 OK bila sudah selesai.
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Kalendar
Menu ini menampilkan kalendar. Setelah Anda
memilihnya, tekan L Minggu atau L Bulan
untuk memilih tampilan, atau tekan R Agenda
untuk mengatur Perjanjian yang baru.
Masukkan Subyek, Tgl awal dan Start waktu, kemudian
pilih Status dan tekan R Simpan untuk
menyimpannya dalam menu Perjanjian. Ulangi
sebanyak yang diperlukan untuk membuat entri baru.

Perjanjian
Menu ini mencantumkan semua perjanjian. Pilih
item dalam daftar dan tekan L Lihat untuk
menampilkan rinciannya dan selanjutnya Edit item
untuk mengubah isinya.
Tekan R Opsi untuk mengakses yang berikut ini:

Perjanjian yang t
Menu ini mencantu
terlewatkan oleh And

Dengan menu ini, An

Agenda

Lihat Untuk menampilkan rincian
perjanjian yang dipilih.

Edit Untuk mengedit perjanjian yang
dipilih dan mengubah isinya.

Entri baru Untuk membuat perjanjian baru.

Hapus Menghapus perjanjian yang
dipilih.

Hapus semua U
p

Kapasitas U
(j
en

Jam waktu

Jam alarm U
L
m
u
H
-
g
h
A
ak
k
m
R
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nakan kalkulator, masukkan dulu
n menggunakan tombol. Kemudian

Anda dapat menyetel fitur mati
otomatis HP Anda pada waktu
tertentu: tekan L Set setelah
Anda memasuki menu,
kemudian L Ubah untuk
menyetel alarm ke Hidupkan atau
Matikan. Gerakkan - untuk
menyetel Waktu dan R OK
bila sudah selesai.

ntuk bergantian di antara angka
gatif dan positif.

ntuk memasukkan titik desimal.

ntuk berganti dari tanda tambah ke
nda kurang, ke tanda kali, ke tanda
gi.
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Kalkulator
Untuk menggu
angkanya denga
tekan:

Alarm TIDAK akan berdering jika
Anda menyetel volume pendering ke
tenang atau mematikan HP.

Hitung mundur Untuk Set, Atur ulang, Mula, dan
Stop hitungan mundur. Anda
dapat Ubah atau Hapus nilai
hitungan mundur (maks.
23:59:59) kapan saja.

Pengaturan Jam Untuk menyetel zona waktu
lokasi Anda berada. Gunakan +
atau - untuk berpindah dari satu
zona waktu ke zona berikutnya
sampai Anda menemukan zona
waktu Anda sendiri. Tekan R
Pilih untuk memvalidasi pilihan
Anda. Muncul pesan yang akan
menanyakan apakah Anda
berada di Daylight saving time:
Tekan L Tidak atau R Ya ,
mana saja yang sesuai. 
Gerakkan - dan tekan R
Ubah untuk menyetel Waktu,
Tanggal dan Format tanggal. Tekan
R Simpan bila sudah selesai.

Mati otomatis

Kalkulasi

* U
ne

# U

+ atau - U
ta
ba
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el ke Matikan atau Hidupkan (AT-
, Anda dapat menggunakan HP
alkan Anda sudah membeli dan
g sesuai. Untuk mendapatkan
 dari layanan yang tersedia
ung data USB yang terpisah
oad gambar dan suara dalam
inkronkan buku telepon, dll.),
li dan menginstal dulu tautan
C pada PC Anda. Aplikasi
 tersedia pada CD-Rom yang
bel data USB, yang mana kabel
takan sebagai piranti standar
.

ng ada pada CD-Rom tidak
komputer Apple® Macintosh®.
nya mendukung Microsoft®

 NT, ME, 2000 & XP.

kat lunak PC
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Konverter mata uang
Dengan menu ini, Anda dapat mengkonversi suatu
jumlah dari mata uang lokal ke mata uang asing. Pilih
Pengaturan nilai tukar untuk menetapkan nilai tukar
dengan menekan tombol numerik yang relevan,
kemudian mata uang Domestik atau Asing mana yang
akan dimasukkan atau dihitung dengan menekan +
atau -.
Kemudian pilih Hitung, masukkan angka dan tekan
R Konversi untuk mendapatkan hasilnya.

Menu ini dapat diset
DATA): dalam hal ini
Anda bersama PC, as
menginstal item yan
manfaat sepenuhnya
melalui kabel samb
(upload dan downl
telepon Anda, meny
Anda harus membe
perangkat lunak P
perangkat lunak ini
disertakan dengan ka
tersebut tidak diser
dengan telepon Anda

Perangkat lunak ya
kompatibel dengan 
Perangkat ini ha
Windows® 98/98SE,

L C Tekan sebentar untuk menghapus
nomor, tekan agak lama untuk
menghapus angka atau seluruh
kalkulasi.

R = Untuk mendapatkan hasil.

Tautan perang
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 opsi ke Hidupkan atau Matikan. Bila
an, Anda dapat menerima panggilan
 sembarang tombol, kecuali ),

untuk menolak panggilan.

Jaringan Anda tidak tersedia.

Anda belum membalas panggilan.

Anda sudah menangani satu
panggilan dan kepelangganan Anda
tidak menyertakan opsi nada sela,
atau Anda belum mengaktifkannya.

Akan mengalihkan semua
panggilan faks yang masuk.

Akan mengalihkan semua
panggilan data yang masuk.

Untuk menampilkan status semua
opsi pengalihan. 

Untuk menghapus semua opsi
pengalihan panggilan sekaligus.
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11 • Info panggilan

Sebagian besar opsi yang diuraikan dalam bab ini
merupakan ketergantungan operator dan/atau
kepelangganan dan memerlukan kode PIN2 atau
kode telepon (lihat 31).

Dengan menu ini, Anda dapat menyetel semua opsi
panggilan (pengalihan, menunggu, dll) dan memberi
Anda akses ke menu yang diuraikan selanjutnya.

Pengalihan
Dengan menu ini, Anda dapat Set, Non-aktifkan atau
Cek status dari opsi pengalihan panggilan berikut:

Jawab cepat
Untuk menyetel
disetel ke Hidupk
dengan menekan
yang digunakan 

Pengaturan panggilan

Tak dijawab Jika Anda belum menjawab panggilan.

Semua 
panggilan

Akan mengalihkan semua panggilan
masuk.

Bila memilih opsi ini, Anda tidak akan
dapat menerima semua panggilan
sampai Anda melumpuhkan opsinya.

Tak 
terjangkau

Tak membalas

Sibuk

Menerima 
faks

Menerima 
data

Cek status

Hapus semua



Info panggilan

Nada sela daftar. Pilih panggilan dalam salah satu daftar dan
uk mengakses berikut ini: 

uk menampilkan rincian
ggilan yang dipilih. Selanjutnya,
a dapat L Simpan nomornya
m salah satu buku telepon, atau

 Kembali ke daftar.

uk mengedit nomor dari
ggilan yang dipilih dan
gubahnya.

uk menyalin nomor panggilan
 dipilih ke dalam buku telepon:
n L Ya untuk menyalinnya
dalam kartu SIM, atau tekan

 Ke buku telepon, untuk
yalinnya ke dalam telepon
a.

uk menghapus panggilan yang
lih.

uk menghapus semua panggilan
 tercantum, sekaligus.
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Dengan menu ini, Anda dapat Aktifkan, Non-aktifkan,
atau cek Status Nada sela.

Simpan ID
Untuk menyetel opsi ke Hidupkan atau Matikan. Bila
disetel ke Hidupkan, Anda dapat menunjukkan atau
menutup identitas Anda kepada koresponden Anda.
Tekan R Pilih, kemudian RYa untuk menutup
atau LTidak untuk menunjukkan identitas Anda
kepada koresponden Anda.

Bip menit
Setel Bip menit ke Hidupkan atau Matikan, untuk
mengatur durasi pangilan Anda. Bila disetel ke
Hidupkan, telepon otomatis mengeluarkan bunyi bip
setiap menit dari panggilan keluar (bunyi bip tidak
dapat terdengar oleh pemanggil).

Menu ini menyediakan daftar panggilan keluar dan
panggilan masuk, serta rincian upaya penyambungan
ulang otomatis dan rincian panggilan. Panggilan
(yang tak terjawab, diterima dan yang disambung)
akan ditampilkan menurut kejadiannya, di mana
kejadian yang terbaru dicantumkan paling atas dalam

tekan R Opsi unt

Call list

Lihat Unt
pan
And
dala
R

Nomor yang 
benar

Unt
pan
men

Salin ke buku 
telepon

Unt
yang
teka
ke 
R
men
And

Hapus Unt
dipi

Hapus semua Unt
yang
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i, Anda dapat menghapus semua data
 R Ya atau L Tidak menurut

 ini, Anda dapat membatasi
pon Anda hanya untuk panggilan
meleluasakan Anda untuk mencegah
ggilan (masuk, keluar, bila roaming,

ang dapat Anda cegah adalah:

Untuk memasukkan batas biaya,
dan setelah biaya habis terpakai,
operator akan mencegah panggilan
Anda.

Untuk menyetel ke Hidupkan atau
Matikan tampilan lama waktu dan/
atau biaya setiap panggilan secara
sistimatis bila menutup telepon.

s catatan

n

Semua panggilan keluar: Anda
tidak akan dapat melakukan
panggilan sampai Anda
melumpuhkan fungsi ini.
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Jika nomor juga tercantum dalam Buku telepon,
nama yang bersangkutan akan ditampilkan. Tekan
( untuk menyambung ulang nomor yang dipilih
dan tekan ) untuk menutup telepon.

Dengan menu ini, Anda dapat menampilkan durasi
panggilan dan tarifnya. Kedua opsi R Pilih dan/
atau L Atur ulang, berlaku untuk Panggilan terakhir,
Semua panggilan, Panggilan masuk, dan Panggilan keluar.
Jika termasuk dalam kepelangganan Anda, Anda juga
dapat menampilkan Sisa unit.

Opsi yang diuraikan di bawah merupakan
ketergantungan kepelangganan.

Dengan menu ini, Anda dapat menangani pengaturan
tarif panggilan Anda dengan menghadirkan opsi
berikut ini:

Dengan menu in
sekaligus. Tekan
pilihan Anda.

Dengan menu
penggunaan tele
tertentu dengan 
semua jenis pan
dll).
Jenis panggilan y

Waktu /tarif

Pengaturan tarif

Mata uang Untuk menyetel mata uang yang
rincian tagihannya akan ditampilkan.

Biaya/unit Untuk memasukkan biaya atau tarif
per unit.

Batas Rek.

Tampil 
otomatis

Menghapu

Pencegaha

Semua 
panggilan 
keluar



Info panggilan

ilkan opsi yang berkaitan ke
kan oleh operator Anda, yang
 rinciannya selengkapnya. Opsi
ke Hidupkan atau Matikan:

 telepon Anda secara normal,
hkan Grup pengguna dan Akses

uk menghapus semua
gcegahan panggilan sekaligus.

a

uk mengaktifkan atau
umpuhkan opsi.

uk memilih grup yang ada atau
k membuat grup baru.

uk mengesahkan atau melarang
ggilan yang dilakukan di luar
.

uk menetapkan grup pilihan
 panggilannya akan dibatasi.
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Opsi lainnya yang tersedia dalam menu ini adalah
sebagai berikut:

Menu ini menamp
layanan yang disedia
Anda dapat meminta
berikut dapat disetel 

Untuk menggunakan
Anda harus melumpu
keluar.

Panggilan 
keluar 
internasional

Hanya panggilan keluar
internasional.

Panggilan keluar 
internasional 
atau ke tanah air

Semua panggilan keluar
internasional, kecuali bila
melakukan panggilan ke negara
asal Anda dari luar negeri.

Semua 
panggilan 
masuk

Semua panggilan masuk: Anda tidak
akan menerima panggilan apapun
sampai Anda melumpuhkan fungsi
ini.

Bila roaming Semua panggilan bila roaming:
Anda tidak akan menerima
panggilan bila Anda berada di luar
negeri.

Ubah sandi Untuk mengganti sandi yang
digunakan untuk menyetel fitur
yang diuraikan di atas.

Cek status Untuk mengecek status pencegahan
panggilan.

Hapus semua Unt
pen

Grup penggun

Grup 
pengguna

Unt
mel

Pilih grup Unt
untu

Akses keluar Unt
pan
grup

Grup pilihan Unt
yang
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 menghubung ke jaringan sesuai
an yang sudah Anda tetapkan dalam
 > Jaringan (lihat halaman 29).

 ke situs WAP pertama yang Anda
ncurkan sesi WAP. Pada umumnya,

dikonfigurasi sebelumnya dan akan
 rumah URL WAP operator Anda.
ah rumah URL default ini, lihat
57.

a tautan yang dipilih, tekan ikon R
 untuk mengakses opsi berikut ini:

, 
 

Untuk meramban halaman
on-line.

Untuk memilih item yang
ditonjolkan.

mbali Untuk kembali ke halaman
sebelumnya.

n Untuk mengakhiri sesi
WAP dan kembali ke siaga.
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12 • Jasa Operator

Sebagian besar item menu ini merupakan
ketergantungan kepelangganan dan hal yang spesifik
bagi para operator. Konsekuensinya, menu-menu
yang ditunjukkan di bawah, mungkin tersedia,
mungkin juga tidak. Jika telepon Anda sudah
dikonfigurasikan sebelumnya, Anda tidak perlu
mengubah pengaturan yang diuraikan di bagian ini.
Sejumlah jasa yang disediakan mungkin harus
dilakukan dengan panggilan telepon atau pengiriman
SMS yang akan dikenakan biaya. Hubungi operator
jaringan Anda untuk mendapatkan rinciannya.

Dengan menu ini, Anda dapat mengakses layanan
WAP yang tersedia pada jaringan Anda, seperti berita,
olahraga, cuaca, dll.

HP Anda akan
dengan pengatur
menu Pengaturan

Homepage
Ini adalah tautan
akses ketika melu
item menu ini 
menghubung ke
Untuk mengub
“Profil” halaman
Sewaktu tidak ad
(tanda V merah)

WAP

Pilih Jasa operator 
> WAP > Homepage
> R Pilih

Meluncurkan sesi WAP.

Tekan + atau -
kemudian tekan
R OK

Tekan R OK

Tekan R Ke
atau )

Tekan dan taha
)
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k mengakses tanda peringatan
x yang menyimpan pesan push,
k Mulaikan lagi peramban,
gosongkan cache dan kembali

Homepage, atau untuk
ampilkan informasi Tentang...
ngkat lunak WAP telepon
a.

gan menu ini, Anda dapat
gakses opsi berikut:
dus gulir, untuk memilih Modus
ir dan Kecepatan gulir,
wnload untuk Lumpuhkan
wnload suara dan gambar
matis, yang tertanam dalam

laman yang Anda ramban (ini
n mempercepat tampilan

laman WAP),
amanan untuk menampilkan
ormasi yang berkaitan ke
ntikasi, sertifikat, dll.
im Perujuk untuk menyetel
ul HTTP terkait.
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Home Untuk mengakses rumah URL situs
WAP yang Anda ramban.

Muat ulang Untuk memuatkan kembali
halaman yang diramban sekarang
dari server asalnya.

Simpan item Untuk menyimpan item (gambar,
suara, logo, dll) yang ada dalam
halaman yang Anda ramban.

Bookmark Untuk Lihat daftar bookmark yang
disimpan atau menyimpan alamat
yang sekarang Anda ramban dengan
memilih Tanda situs.

Ke URL Untuk memasuki alamat URL situs
WAP yang ingin Anda hubungi.

Tunjukkan 
URL

Untuk menampilkan alamat URL
situs WAP yang sekarang Anda
terhubung.

Keluar Untuk mengakhiri sesi WAP.

Bidikan 
gambar

Untuk mengambil bidikan gambar
dari halaman yang sedang Anda
ramban.

Lanjutan Untu
Inbo
untu
men
ke 
men
pera
And

Pengaturan Den
men
• Mo

gul
• Do

do
oto
ha
aka
ha

• Ke
inf
ote

• Kir
jud
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Untuk memasukkan port IP yang juga
digunakan untuk sambungan WAP.

Untuk memasuki alamat situs WAP,
ke mana Anda ingin langsung
terhubung ketika menyambung
dengan menggunakan profil terkait.

Untuk memasukkan nilai batas
waktu tak aktif (dalam detik),
setelah batas waktu terlampaui,
telepon akan otomatis terputus dari
WAP.

Untuk memilih jenis sambungan
yang akan dijalin: Auto, CDS Bearer
(melalui jaringan GSM) atau GPRS
Bearer. Jika jaringan GPRS tidak
tersedia setelah penyambungan,
akan ada pesan yang menanyakan
apakah Anda mau menggantinya
dengan sambungan CSD.

Untuk memilih salah satu profil
CSD yang sudah Anda setel dalam
Pengaturan > Jaringan > Pengaturan
bearer > Pengaturan CSD (lihat
halaman 30).
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Favorit
Dengan menu ini, Anda dapat menyimpan alamat
situs WAP favorit Anda, mengubah namanya dan
mengaksesnya dengan cepat dari daftar.
Tekan R Opsi untuk Edit, Hapus atau Hapus semua
favorit. Bila mengedit favorit, masukkan dulu
namanya, seperti nama yang akan muncul dalam
daftar, kemudian masukkan alamat URL yang
bersangkutan. Tekan R Simpan bila sudah selesai.
Kembali ke daftar, pilih satu pada Favorit dan tekan
L Luncur, untuk menghubung ke situs terkait.

Profil
Profil adalah seperangkat parameter yang akan
digunakan untuk sambungan WAP. Dengan menu
ini, Anda dapat memilih salah satu profil yang
tersedia, kemudian menetapkan atau mengubah
pengaturan sambungan untuk masing-masing profil
(tekan L Aktifkan untuk pilih / urung pilih).
Tekan R Edit untuk mengakses yang berikut ini:

Nama profil Untuk mengubah nama profil yang
dipilih.

Alamat IP Untuk memasukkan alamat IP yang
digunakan untuk sambungan WAP.

Port IP

Homepage

Waktu 
tertetap

Modus pilih

CSD bearer



Jasa Operator

 bergantian di antara panggilan
panggilan ditunda dan yang
a diaktifkan),

 mengakses opsi yang tersedia
a panggilan berlangsung:
, akan meredam semua
gilan sekaligus,
eras suara akan mengaktifkan
eras suara untuk panggilan
 sedang berlangsung,
 dering,
gilan konferensi (antara lain,
ung semua, Tunda semua,
sfer, Akhiri yang sekarang, Akhiri
gilan),
 telepon, akan membuka buku
on,

 untuk membuka menu SMS.

 mengakhiri semua panggilan
us.

 hanya mengakhiri panggilan
ekarang aktif, pilih Konferensi,
ian Akhiri yang sekarang.
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Pengaturan WAP push
Untuk menyetel ke Hidupkan atau Matikan penerimaan
pesan otomatis yang dikirim kepada Anda oleh
jaringan dan/atau operator Anda.
Pesan Push menyertakan tautan URL untuk akses
cepat ke layanan WAP yang bersangkutan: dengan satu
kali klik pada pesan WAP Push, akan menghubungkan
Anda ke situs WAP untuk meramban dan men-
download file multimedia ke telepon Anda.
Periksa Hanya Pusat Layanan, jika Anda hanya ingin
menerima pesan dari operator Anda.

Anda dapat melakukan panggilan kedua sewaktu
panggilan aktif sedang berlangsung atau selama
panggilan ditunda. Sambung nomor atau pilih
namanya dalam buku telepon, kemudian tekan (
sewaktu panggilan sudah berlangsung. Panggilan
pertama ditunda dan nomor panggilan kedua,
disambung. Selanjutnya, Anda dapat menekan:

GPRS 
bearer

Untuk memilih salah satu profil
GPRS yang sudah Anda setel dalam
Pengaturan > Jaringan > Pengaturan
bearer > Pengaturan GPRS (lihat
halaman 30).

Melakukan panggilan kedua

L Tukar Untuk
(satu 
lainny

R Menu Untuk
selam
• Mute

pang
• Peng

peng
yang

• Kuat
• Pang

Gab
Tran
pang

• Buku
telep

• SMS

) Untuk
sekalig

Untuk
yang s
kemud
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ang berbicara dengan satu pemanggil
ggilan yang ditunda, dimungkinkan

k menerima panggilan ketiga. Anda
i salah satu panggilan sebelum dapat
ilan ketiga atau menyertakan pihak
 ke dalam konferensi (lihat di atas).
batas pada dua komunikasi yang

ung (satu panggilan aktif dan satu
).

panggilan ketiga
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Bila Anda menerima panggilan kedua sewaktu sudah
ada panggilan aktif yang berlangsung, telepon Anda
akan berdering atau bergetar dan layar menampilkan
Menunggu. Selanjutnya, Anda dapat:

Untuk menerima panggilan kedua, Anda harus
melumpuhkan Pengalihan untuk panggilan suara
(lihat halaman 51) dan mengaktifkan Menunggu
(lihat halaman 52).

Ketika Anda sed
dan ada satu pan
bagi Anda untu
dapat mengakhir
menjawab pangg
yang memanggil
Layanan ini ter
sedang berlangs
panggilan tunda

Opsi Transfer menghubungkan
panggilan aktif dan panggilan tunda,
dan memutuskan Anda bila transfer
sudah selesai. Fitur ini berbeda dari
pengalihan panggilan, yang
terlaksana sebelum Anda menjawab
panggilan (lihat “Pengalihan”
halaman 51).

Menjawab panggilan kedua

Tekan ) Untuk menolak panggilan.

Tekan ( Untuk menjawab panggilan
(panggilan yang pertama ditunda).
Kemudian tekan R Menu untuk
mengakses opsi yang diuraikan di atas.

Menjawab 
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Ikon & simbol
Dalam modus siaga, beberapa simbol dapat
ditampilkan secara serempak pada layar.

Sunyi - Telepon Anda tidak akan berdering
bila menerima panggilan.

Getaran - Telepon Anda akan bergetar bila
menerima panggilan.

GPRS dipasang - Telepon Anda terhubung ke
jaringan GPRS.

Pesan SMS - Anda telah menerima pesan
yang baru.

 Voice mail - Anda telah menerima pesan
suara yang baru.

Baterai - Balok-balok menandakan level
baterai (3 balok = penuh, 1 balok = lemah).

Jam alarm diaktifkan.

Roaming - Ditampilkan bila telepon Anda
menggunakan jaringan lain, bukan yang Anda
langgani (khususnya bila Anda di luar negeri).

Pesan penuh - Memori untuk pesan sudah
penuh. Hapus pesan lama agar dapat
menerima yang baru.

Pengalihan Panggilan Tanpa Kecuali ke
nomor - Semua telepon suara yang masuk
dialihkan ke nomor yang berbeda dari nomor
pesan suara.

Pengalihan Panggilan ke pos pesan suara -
Semua telepon suara yang masuk dialihkan ke
pesan suara.

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

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

Memori penuh - Memori telepon sudah
penuh. Hapus sejumlah item untuk
menyimpan yang baru.

Pesan MMS - Anda telah menerima pesan
multimedia yang baru.
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an keluarkan baterainya jika Anda tidak
 telepon untuk waktu yang lama.
gaman untuk mengubah kode PIN setelah

n aktifkan opsi pencegahan panggilan.
telepon Anda memenuhi semua hukum
turan yang berlaku. Namun telepon Anda
engganggu piranti elektronik yang lain.
onsekuen, Anda patut mengikuti semua
dasi dan peraturan setempat bila
pon selular, baik di rumah atau saat

an atas penggunaan telepon selular dalam
awat udara khususnya sangat ketat.
hawatiran masyarakat berfokus pada
ya gangguan kesehatan bagi para pemakai
set baru mengenai teknologi gelombang
teknologi GSM, telah ditinjau ulang dan
an telah disusun untuk memastikan
dap paparan pada energi gelombang radio.
da mematuhi semua standar keselamatan
ent and Telecommunications Terminal

ive (Panduan Perlengkapan Radio dan
inal Telekomunikasi) 1999/5/EC.

ik sensitif atau yang tidak dilindungi
terpengaruh oleh energi radio. Gangguan
atkan kecelakaan.
 menaiki pesawat udara dan atau bila
pan telepon dalam kopor. penggunaan

selular dalam pesawat udara dapat
ayakan bagi pengoperasian pesawat udara,
n telepon selular dan bisa melanggar hukum.

ikan telepon Anda
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Pencegahan

Telepon genggam selular Anda adalah pemancar/
penerima radio berkekuatan rendah. Bila sedang
dioperasikan, telepon mengirim dan menerima
gelombang radio. Gelombang radio
menghantarkan suara Anda atau sinyal data ke

stasiun induk yang terhubung ke jaringan telepon. Jaringan
mengendalikan daya yang dipancarkan telepon.
• Telepon Anda mengirim/menerima gelombang radio

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

hingga 2 watt).
• Telepon Anda mematuhi semua standar keselamatan

yang terkait.
• Tanda CE pada telepon Anda menunjukkan kesesuaian

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

Telepon genggam selular Anda adalah tanggung jawab Anda.
Untuk menghindari kecelakaan pada diri Anda, orang lain
atau telepon itu sendiri, baca dan ikuti semua petunjuk
keselamatan dan beritahu siapa saja yang meminjam telepon
Anda. Selanjutnya, untuk mencegah penggunaan yang tidak
bertanggung jawab atas telepon Anda:

Simpan telepon Anda di tempat yang aman dan
jauh dari jangkauan anak kecil.
Jangan menuliskan kode PIN Anda. Sebaiknya
dihafalkan. 

Matikan telepon d
akan menggunakan
Gunakan menu Pen
membeli telepon da

Desain 
dan pera
dapat m
Secara k
rekomen

menggunakan tele
bepergian. Peratur
kendaraan dan pes
Sejak lama kek
kemungkinan adan
telepon selular. Ri
radio, antara lain 
standar keselamat
perlindungan terha
Telepon selular An
dan Radio Equipm
Equipment Direct
Perlengkapan Term

Peralatan elektron
secara layak dapat 
ini dapat mengakib

Sebelum
menyim
telepon 
membah

mengganggu jaringa

Gelombang radio

Selalu mat
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Di rumah sakit, klinik, pusat kesehatan lainya dan

t bantu dengar, tanyakan kepada
sen alat tersebut untuk mengetahui
 Anda gunakan itu tahan terhadap
r.

inerja telepon Anda, kurangi emisi
pemakaian baterai dan pastikan

an sebagaimana panduan berikut:
perasian telepon yang optimal dan

Anda dianjurkan untuk
nya pada posisi pengoperasian
tidak menggunakan kondisi bebas-
ksesori bebas-pegang):
an telepon Anda ke suhu yang

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

 telepon dalam cairan apapun; jika
ab, matikan, keluarkan baterai dan
 selama 24 jam sebelum digunakan

kan telepon, lap dengan kain yang

kukan atau diterima, mengkonsumsi
lam jumlah yang sama. Namun,
konsumsi energi yang berkurang
r siaga bila tetap berada di tempat

erada dalam kondisi layar siaga dan
g bergerak, telepon mengkonsumsi

 bantu dengar

inerja
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di mana saja Anda berada dekat dengan tempat
peralatan medis.

Di daerah atmosfir berpotensi meledak (misalnya,
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 keselamatan yang berlaku.
Di daerah yang mengharuskan Anda mematikan piranti
pemancar radio, seperti daerah pertambangan atau di tempat
di mana sedang berlangsung operasi peledakan.

Tanyakan pada manufaktur kendaraan apakah
perlengkapan elektronik yang digunakan dalam
kendaraan Anda tidak akan terpengaruh oleh
energi radio.

Jika Anda seorang pengguna alat pacu jantung:
• Selalu menjaga jarak telepon lebih dari 15 cm dari alat

pacu bila telepon dihidupkan, demi menghindari
gangguan potensial.

• Jangan membawa telepon dalam saku dekat dada.
• Gunakan telinga yang berlawanan arah dengan alat

pacu untuk meminimalkan gangguan potensial.
• Matikan telepon jika Anda menduga terjadi gangguan.

Jika Anda penguna ala
dokter Anda dan produ
apakah perangkat yang
gangguan telepon selula

Untuk meningkatkan k
energi radio kurangi 
pengoperasian yang am

Untuk pengo
memuaskan, 
menggunakan
normal (bila 
pegang atau a

• Jangan memapark
ekstrim.

• Jagalah telepon d
gunaan akan memb

• Jangan merendam
telepon Anda lemb
biarkan mengering
kembali.

• Untuk membersih
lembut.

• Panggilan yang dila
energi baterai da
telepon ini meng
dalam kondisi laya
yang sama. Bila b
ketika Anda sedan

Pengguna alat pacu jantung

Pengguna alat

Peningkatan k
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 Anda sepenuhnya pada pengemudian.
r mobil Anda sebelum menggunakan

kal di negara tempat Anda mengemudi
elepon GSM Anda.
enggunakan telepon dalam kendaraan,

obil bebas-pegang yang khusus dirancang
ebut, namun tetap curahkan perhatian
ngemudian Anda.
lepon dan piranti mobil Anda tidak
g udara atau piranti pengamanan lainnya
 mobil Anda.
elarang penggunaan sistem alarm yang
mpu atau klakson kendaraan untuk
a panggilan masuk, di jalan-jalan umum
 Periksa peraturan lokal.

nas atau setelah pemaparan yang
matahari (misalnya, di balik jendela atau
ingkai telepon dapat meningkat, apalagi
m. Dalam hal ini, lakukan dengan sangat
ambil telepon Anda dan juga hindarkan
a lingkungan suhu di atas 40°C.

untuk mematuhi peraturan lokal
i pembuangan bahan kemasan, baterai
epon usang dan promosikanlah pendaur-
enda-benda tersebut.

orm

an lingkungan
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energi untuk mentransmisi informasi lokasi yang
terbaru ke jaringan. Mengatur cahaya latar untuk
jangka waktu yang lebih pendek maupun menghindari
penavigasian dalam menu yang tidak perlu, juga akan
membantu menghemat energi baterai untuk
penggunaan telepon dan kinerja siaga yang lebih lama.

• Telepon Anda diberdayakan oleh baterai isi ulang.
• Hanya gunakan pengisi baterai yang sudah ditentukan.
• Jangan dibakar.
• Jangan membengkokkan atau membuka baterai.
• Jangan membiarkan benda-benda logam (seperti kunci

dalam saku baju Anda) memendek-hubungkan kontak
baterai.

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

Gunakan hanya Aksesori Asli Philips, karena bila
menggunakan aksesori lain dapat merusak telepon
dan membatalkan semua jaminan Philips Anda.
Pastikan, bahwa bagian yang rusak segera diganti

oleh teknisi yang memenuhi syarat dan, bahwa bagian tersebut
diganti dengan suku cadang pengganti Philips yang asli.

Mengemudikan kendaraan sambil menggunakan
telepon, menurunkan konsentrasi yang dapat
membahayakan. Patuhilah panduan berikut ini:

Curahkan perhatian
Menepi dan parki
telepon.
Patuhi peraturan lo
dan menggunakan t
Jika Anda ingin m
pasanglah piranti m
untuk maksud ters
sepenuhnya pada pe
Pastikan bahwa te
menghalangi kantun
yang dipasang dalam
Sejumlah negara m
mengoperasikan la
menandakan adany
di beberapa negara.

Dalam cuaca pa
berkepanjangan ke 
kaca depan), suhu b
bila ada lapisan loga
hati-hati bila meng
penggunaannya pad

Ingatlah 
mengena
bekas, tel
ulangan b

Informasi yang tertera pada baterai

Jangan menggunakan telepon 
Anda sewaktu mengemudi

EN 60950 N

Pemelihara



Pencegahan

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

Baterai jangan dibuang bersama dengan limbah
rumah-tangga pada umumnya.

Bahan kemasan berlabel dapat didaur ulang.

Sumbangan keuangan telah diserahkan kepada
asosiasi pengemasan nasional untuk sistem
pemulihan dan pendaur-ulangan (yaitu,
EcoEmballage di Peancis).

Bahan ini dapat didaur ulang (juga mengenali
bahan plastik).
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Hubungan jaringan hilang.
Mungkin Anda berada dalam
bayangan radio (dalam terowongan
atau di antara gedung tinggi) atau
berada di luar jangkauan area.
Cobalah dari tempat yang lain,
coba menyambung lagi ke jaringan
(khususnya bila di luar negeri),
periksa apakah telepon Anda
dilengkapi dengan antenna
eksternal, atau hubungi operator
jaringan untuk mendapatkan
bantuan/informasi.

Layar bereaksi lebih lamban pada
suhu yang sangat rendah. Hal ini
normal dan tidak mempengaruhi
pengoperasian telepon. Bawalah ke
tempat yang lebih hangat dan coba
lagi. Dalam kasus lain, silakan
menghubungi supplier telepon
Anda.

Anda mungkin menggunakan
pengisi baterai Philips yang bukan
ditujukan untuk telepon Anda.
Pastikan Anda selalu menggunakan
aksesori asli Philips yang disertakan
dengan telepon Anda.
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Menyelesaikan masalah

Telepon tidak 
mau hidupkan

Lepaskan/pasang kembali baterai
(lihat halaman 5). Kemudian isi
baterai telepon sampai ikon baterai
berhenti bergulir. Lepaskan pengisi
baterai dan coba menghidupkan
lagi telepon Anda.

Layar 
menampilkan 
BLOCKED 
(DIBLOKIR) 
bila Anda 
menghidupkan 
telepon

Seseorang telah mencoba
menggunakan telepon Anda tetapi
tidak tahu kode PIN-nya atau kode
pembuka (PUK). Hubungi
operator Anda.

Layar 
menampilkan 
IMSI gagal

Masalah ini berkaitan dengan
kepelangganan Anda. Hubungi
operator jaringan Anda.

Telepon Anda 
tidak kembali 
ke layar siaga

Tekan dan tahan ), atau,
matikan telepon, periksa apakah
kartu SIM dan baterai telah
dipasang dengan benar, dan
hidupkan lagi.

Simbol  
tidak 
ditampilkan

Layar tidak 
bereaksi (atau 
reaksinya 
lamban) bila 
tombol ditekan

Baterai Anda 
mungkin 
terlalu panas 



Menyelesaikan masalah

tuk menerima berbagai
ggilan, pastikan bahwa tidak
 pun fitur «Pengalihan
ggilan bersyarat» atau
ngalihan panggilan tanpa
rat», diaktifkan (lihat
aman 51). 

ah baterai hanya dalam
kungan di mana suhu tidak

ih rendah dari 0°C (32°F) atau
lebihi 50°C (113°F).
lam kasus lain, silakan
nghubungi supplier telepon
da.

k apakah kartu SIM telah
isipkan di posisi yang benar
at halaman 5). Jika masalah
lanjut, mungkin kartu SIM
da rusak. Hubungi operator
ngan Anda.
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Telepon tidak 
menampilkan 
nomor telepon 
dari panggilan 
masuk

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

Anda tidak 
dapat mengirim 
pesan teks

Sejumlah jaringan tidak
mengizinkan pertukaran pesan
dengan jaringan lain. Pertama,
periksa dulu apakah Anda sudah
memasukkan nomor pusat SMS
Anda, atau hubungi operator
untuk mendapatkan informasi
selengkapnya mengenai hal ini.

Anda tidak 
dapat 
menerima dan/
atau 
menyimpan 
gambar JPEG

Suatu gambar mungkin tidak dapat
diterima oleh HP Anda jika terlalu
besar, atau jika namanya terlalu
panjang, atau format arsip yang
tidak sesuai.

Anda merasa 
ada beberapa 
panggilan yang 
tidak terjawab.

Un
pan
satu
pan
«Pe
sya
hal

Ketika mengisi 
baterai 
telepon, ikon 
baterai tidak 
menunjukkan 
balok-balok 
dan garis 
luarnya 
berkedip

Isil
ling
leb
me
Da
me
An

Layar 
menampilkan 
SIM gagal

Ce
dis
(lih
ber
An
jari
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Mobil mengandung banyak benda
logam yang menyerap gelombang
elektromagnetik, yang dapat
mempengaruhi kinerja telepon.
Ada piranti mobil yang
menyediakan antena eksternal dan
memungkinkan Anda untuk
menggunakan telepon tanpa
pegangan.

Tanyakan kepada pejabat lokal
yang berwenang, apakah Anda
boleh menggunakan telepon
sewaktu mengemudi.

Pastikan Anda mencolokkan jack
pengisi baterai ke dalam konektor
yang benar (lihat “Mengisi baterai”
halaman 6). Jika baterai Anda
kosong sama sekali, mungkin
diperlukan beberapa menit untuk
pra-isi (hingga 5 menit dalam
sejumlah kasus) sebelum ikon
pengisian ditampilkan pada layar.
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Ketika 
mencoba 
menggunakan 
fasilitas dalam 
menu, telepon 
menampilkan 
TAK 
DIIZINKAN

Sejumlah fasilitas merupakan
ketergantungan jaringan. Karena
itu, fasilitas tertentu hanya tersedia,
jika jaringan atau kepelangganan
Anda mendukungnya. Hubungi
operator untuk mendapatkan
informasi lebih lanjut mengenai hal
ini.

Layar 
menampilkan 
SISIPKAN 
KARTU SIM 
ANDA

Cek apakah kartu SIM telah
disisipkan di posisi yang benar
(lihat halaman 5). Jika masalah ini
tetap berlanjut, mungkin kartu
SIM Anda rusak. Hubungi
operator jaringan Anda.

Otonomi 
ponsel Anda 
tampak lebih 
rendah 
daripada yang 
diindikasikan di 
dalam panduan 
pengguna

Otonomi dikaitkan ke pengaturan
Anda (misalnya, kuat dering,
durasi lampu latar) dan fitur yang
Anda gunakan. Untuk
meningkatkan otonomi, dan
bilamana memungkinkan, Anda
harus melumpuhkan fitur yang
tidak Anda gunakan.

Telepon tidak 
berfungsi baik 
dalam mobil 
Anda

Telepon Anda 
tidak mengisi
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Aksesori asli Philips
Sejumlah aksesori, seperti baterai standar dan pengisi
baterai, disertakan sebagai standar kemasan telepon
Anda. Aksesori lainnya dijual dalam kemasan
komersial (sesuai standar operator atau pengecer),
atau dijual secara terpisah. Sebagai konsekuensinya, isi
kemasan dapat beragam.

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

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

Untuk melindungi telepon Anda dari goresan dan
guratan.

Penghubungan data yang mudah ke HP Philips Anda:
kabel USB mampu menghubungkan telepon dan
komputer Anda dengan kecepatan yang tinggi.
Cukup hubungkan telepon Anda ke kabel untuk
menyinkronkan agenda dan buku telepon Anda
secara otomatis dalam beberapa detik. Dengan
perangkat lunak yang tersedia, Anda dapat mengirim
faks dan SMS, download gambar dan melodi.

Charger

Tas jinjing

Piranti hubungan data
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JAVA adalah merek dagang
Sun Microsystems, Inc.

T9® adalah merek dagang
Tegic Communications Inc.
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Selama masa berlakunya jaminan terbatas, Philips
 layanan resmi, yang ditun

memperbaiki atau mengganti secara
tuk suku-cadang, tenaga kerja,
at-materi dengan suku-cadang atau

atau yang diperbaiki, dan
Produk yang sudah diperbaiki atau
onsumen dalam kondisi layak-kerja.
nahan suku-cadang, module atau
cat/rusak.
dah diperbaiki atau diganti akan
aminan terbatas ini selama masa
sih tersisa atau sembilan puluh (90)
 perbaikan atau penggantian, mana
lama. Perbaikan atau penggantian
han Philips merupakan ganti-rugi
if.

ercakup Oleh Jaminan Terbatas ini?
 ini tidak mencakup:

yang telah disalah-gunakan,
, pengiriman atau kerusakan fisik
pemasangan yang tidak benar,
sian atau penanganan yang
 kelalaian, banjir, kebakaran,
n air atau cairan lain; atau
ng rusak karena diperbaiki, diubah
difikasi oleh orang yang tidak diberi
n oleh Philips; atau
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Jaminan Terbatas
1. Apa yang tercakup dalam ‘Jaminan Terbatas’ ini?

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

2. Berapa lama masa berlaku Jaminan Terbatas ini?

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

atau perwakilan
pilihannya, akan 
cuma-cuma un
Produk yang cac
Produk baru 
mengembalikan 
diganti kepada K
Philips akan me
peralatan yang ca
Produk yang su
tercakup oleh j
berlaku yang ma
hari dari tanggal
saja yang lebih 
Produk atas pili
Anda yang ekslus
 

4. Apa yang Tidak T
Jaminan terbatas
a) Produk 

kecelakaan
lainnya, 
pengopera
abnormal,
kemasukka

b) Produk ya
atau dimo
kewenanga
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 SIM harus dikeluarkan dari Produk
m diserahkan ke Philips. Philips tidak
ggung jawab atas risiko kerusakan atau
ngan kartu SIM atau data yang ada di
nya.

kerusakan Produk tidak tercakup oleh
an terbatas ini, atau jaminan terbatas ini

 berlaku, batal atau tidak sah, karena
a persyaratan dan kondisi yang
tumkan, Konsumen akan dikenakan
 perbaikan atau penggantian dari Produk
ut serta biaya lainnya yang terkait dalam
ikan atau penggantian Produk.
ING – Anda diminta mengembalikan
k bersama bukti pembelian sah yang
njukkan pembelian tersebut, tanggal
elian, model Produk serta nomor seri
k yang terterta dengan jelas.

n: Jaminan ini merupakan Keseluruhan

PENJELASAN JAMINAN SEPERTI
TERA DI ATAS DAN SEMUA HAL

DINYATAKAN SECARA TAK
G OLEH HUKUM, YANG TIDAK
IPISAHKAN ATAU DIMODIFIKASI
PERJANJIAN, PHILIPS TIDAK
KAN JAMINAN LAIN, BAIK YANG
AN SECARA LANGSUNG ATAU
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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 institusional (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
Philips setempat untuk menanyakan lokasi
pusat layanan resmi yang terdekat.

h) Kartu
sebelu
bertan
kehila
dalam

i) Jika 
Jamin
tidak
adany
dican
biaya
terseb
perba

j) PENT
Produ
menu
pemb
Produ

6. Batasan Lai
Perjanjian 
KECUALI 
YANG TER
YANG 
LANGSUN
DAPAT D
OLEH 
MEMBERI
DINYATAK



TIDAK LANGSUNG (BAIK SECARA UNDANG- TERBATAS PADA KEHILANGAN ATAS
, KEHILANGAN ATAS
ERGANGGUAN, KERUGIAN
KEHILANGAN ATAS LABA,

 PELUANG BISNIS, BIAYA
TAS BARANG ATAU LAYANAN,
ERUSAKAN ATAS JASA BAIK
SI, ATAU KEHILANGAN DATA
 TUNTUTAN OLEH PIHAK
NG DIAKIBATKAN DARI
TAU PENGGUNAAN PRODUK
EMBATASAN INI BERLAKU
IDAK MAMPU MEMENUHI
A DARI GANTI-RUGI MANA

as merupakan perjanjian yang
 ekslusif antara Konsumen dan
an dengan Produk selular tersebut,
uli semua perjanjian terdahulu
hak, baik lisan atau tertulis, dan
si antara kedua pihak mengenai
aitan dengan jaminan terbatas ini.
 para pembawa, pengecer, agen,
, atau pegawai Philips tidak diberi
k mengubah jaminan terbatas ini
Anda tidak mengandalkan pada
but. Jaminan terbatas ini tidak

hak Konsumen di bawah hukum
erlakukan.
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UNDANG, DI BAWAH PENGOPERASIAN
HUKUM ATAU SEBALIKNYA) DAN SECARA
SPESIFIK MENOLAK JAMINAN KEPUASAN
APAPUN ATAS MUTU BARANG LAYAK-
PASAR/DIPERDAGANGKAN ATAU
KESELARASANNYA UNTUK MAKSUD
TERTENTU.
PERTANGGUNG-JAWABAN PHILIPS YANG
MEYELURUH ATAS KERUSAKAN YANG
BERKAITAN DENGAN, ATAU YANG
DITIMBULKAN OLEH PEMBELIAN ATAU
PENGGUNAAN PRODUK, TERLEPAS DARI
JENIS ATAU SEBAB KERUSAKAN TERSEBUT
ATAU BENTUKNYA, ATAU KARAKTERISTIK
TUNTUTAN YANG DIAJUKAN (KONTRAK
ATAU KERUGIAN), TIDAK AKAN MELEBIHI
HARGA BELI ASAL YANG SUDAH DILUNASI
UNTUK PRODUK TERSEBUT.
WALAUPUN BEGITU, DALAM HAL APAPUN
JUGA, APAKAH PHILIPS TELAH
DIBERITAHU ATAU TIDAK MENGENAI
KEMUNGKINAN KERUSAKAN, PHILIPS
TIDAK DIKENAKAN TANGGUNG JAWAB,
DALAM PENGERTIAN SELUAS-LUASNYA
YANG DIMUNGKINKAN SECARA HUKUM,
ATAS DENDA, KERUSAKAN KHUSUS,
INSIDENTAL, TIDAK LANGSUNG ATAU
KONSEKUENSIAL, (TERMASUK TAPI TIDAK

PENGGUNAAN
WAKTU, KET
KOMERSIAL, 
KEHILANGAN
PENGGANTI A
INVESTASI, K
ATAU REPUTA
DAN ADANYA
KETIGA) YA
PEMBELIAN A
TERSEBUT. P
SEKALIPUN T
TUJUAN UTAM
PUN.
Jaminan terbat
menyeluruh dan
Philips sehubung
yang mengungg
antara kedua pi
segala komunika
pokok yang berk
Oleh sebab itu,
dealer, karyawan
wewenang untu
dan sebaiknya 
perwakilan terse
mempengaruhi 
nasional yang dib
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