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PENGGUNAAN PRODUK INI DALAM CARA APAPUN YANG SESUAI DENGAN STANDAR VISUAL MPEG-4 ADALAH DILARANG, KECUALI UNTUK 
PENGGUNAAN SECARA LANGSUNG YANG BERKAITAN DENGAN (A) DATA ATAU INFORMASI (i) YANG DIHASILKAN OLEH DAN DIPEROLEH TANPA 
BIAYA DARI KONSUMEN YANG DALAM HAL INI TIDAK BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA, DAN (ii) HANYA UNTUK PENGGUNAAN 

 MPEG LA, L.L.C.
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PRIBADI; DAN (B) PENGGUNAAN LAINNYA YANG SECARA KHUSUS DAN TERPISAH SUDAH DIBERI LISENSI OLEH

Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. Oleh karena itu, Nokia berhak melakukan
produk yang diuraikan dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Dalam situasi apapun, Nokia tidak bertanggung jawab atas hilangnya data atau hilangnya pendapatan atau ker
tidak langsung yang terjadi baik secara disengaja maupun tidak.

Isi dokumen ini diberikan ‘sebagaimana mestinya’. Kecuali kalau dipersyaratkan oleh hukum yang berlaku, maka
yang tersurat maupun tersirat, termasuk, namun tidak terbatas pada, jaminan tersirat mengenai keadaan yang d
kesesuaian untuk tujuan tertentu, yang dibuat sehubungan dengan akurasi, kehandalan atau isi dari dokumen ini. 
ini atau menariknya kapan saja tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Ketersediaan produk-produk tertentu di setiap wilayah mungkin berbeda. Harap hubungi agen Nokia terdekat d

Kontrol Ekspor

Perangkat ini dapat berisi komoditas, teknologi atau perangkat lunak yang tunduk pada undang-undang dan pe
Serikat dan beberapa negara lainnya. Penyimpangan terhadap peraturan hukum tersebut adalah dilarang.
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NDA
AN DI DALAM PESAWAT 
tuhi peraturan yang berlaku. 
lular dapat menimbulkan 
 dalam pesawat terbang.

AN SEWAKTU MENGISI BAHAN 
an gunakan telepon ini saat 
pat pengisian bahan bakar, di 

 bakar atau bahan kimia.

AN SAAT BERADA DI AREA 
 Patuhi peraturan yang berlaku. 
kan telepon ini di tempat yang 
i ledakan. 

ENGAN WAJAR Gunakan 
anya dalam posisi normal seperti 
an dalam dokumentasi produk. 
rlu, jangan sentuh antena.

ESMI Hanya petugas layanan 
uhi syarat yang boleh memasang 
rbaiki produk ini.

 TAMBAHAN DAN BATERAI 
ya perangkat tambahan dan 

 telah disetujui. Jangan gunakan 
uk yang tidak kompatibel.
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UNTUK KESELAMATAN A
Baca petunjuk-petunjuk ringkas ini. Mengabaikan 
peraturan dan ketentuan yang berlaku dapat 
membahayakan keselamatan dan melanggar hukum. 
Bacalah buku petunjuk lengkap untuk informasi lebih 
lanjut.

AKTIFKAN DENGAN AMAN Jangan aktifkan 
telepon jika terdapat larangan penggunaan 
telepon selular atau jika dapat menimbulkan 
gangguan atau bahaya.

UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN 
RAYA Patuhi peraturan hukum di tempat 
Anda. Pastikan posisi tangan Anda tetap 
berada di roda kemudi selama mengemudikan 
kendaraan. Prioritas utama Anda saat 
mengemudi adalah keselamatan di jalan raya.

GANGGUAN Semua telepon selular dapat 
mengalami gangguan yang mungkin 
mempengaruhi kinerjanya.

NONAKTIFKAN BILA BERADA DI RUMAH 
SAKIT Patuhi peraturan yang berlaku. 
Nonaktifkan telepon saat berada di sekitar 
peralatan medis.

NONAKTIFK
TERBANG Pa
Perangkat se
gangguan di

NONAKTIFK
BAKAR Jang
berada di tem
dekat bahan

NONAKTIFK
PELEDAKAN
Jangan guna
sedang terjad

GUNAKAN D
telepon ini h
yang dijelask
Bila tidak pe

LAYANAN R
yang memen
atau mempe

PERANGKAT
Gunakan han
baterai yang
produk-prod
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KEDAP AIR Telepon Anda tidak kedap air. Jaga 
agar tetap kering.

PERANGKAT ANDA
an dalam buku petunjuk ini 
n dalam jaringan EGSM 
0. Untuk informasi lebih 
gi penyedia layanan Anda.

ada perangkat ini, patuhi 
ah kebebasan pribadi serta 

enggunakan fitur pada 
am alarm, Anda harus 
 terlebih dahulu. Jangan 

penggunaan telepon selular 
angguan atau bahaya.

n
ni, Anda harus memiliki 
 selular. Fungsi beberapa 
ntung pada fitur-fitur yang 
nan Jaringan ini mungkin 

n atau Anda mungkin harus 
ngan penyedia layanan 

Layanan Jaringan. Penyedia 
Hak cipta © 2005 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

SALINAN DATA CADANGAN Jangan lupa 
untuk selalu membuat salinan data cadangan 
atau menyimpan data tertulis untuk semua 
informasi penting.

HUBUNGAN KE PERANGKAT LAIN Bila 
menghubungkan perangkat ini ke telepon lain, 
bacalah buku petunjuknya untuk memperoleh 
petunjuk keselamatan yang rinci. Jangan 
gunakan produk-produk yang tidak 
kompatibel.

PANGGILAN DARURAT Pastikan fungsi 
telepon pada telepon ini sudah diaktifkan dan 
masuk dalam jangkauan layanan. Tekan  
sebanyak yang diperlukan untuk menghapus 
layar dan kembali ke tampilan awal. Masukkan 
nomor darurat, kemudian tekan . 
Beritahukan lokasi Anda. Jangan akhiri 
panggilan sebelum diperbolehkan.

Perangkat selular yang dijelask
telah disetujui untuk digunaka
900/1800/1900 dan UMTS 200
lanjut tentang jaringan, hubun

Bila menggunakan fitur-fitur p
semua peraturan dan hormatil
hak hukum orang lain. 

Peringatan: Untuk m
perangkat ini, selain j
mengaktifkan telepon
aktifkan telepon bila 
dapat menimbulkan g

Layanan Jaringa
Untuk menggunakan telepon i
layanan dari penyedia layanan
fitur dalam perangkat ini terga
didukung jaringan selular. Laya
tidak tersedia di semua jaringa
membuat perjanjian khusus de
sebelum dapat menggunakan 
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mbahan, baterai 
aya

ngisi daya sebelum digunakan 
on ini dirancang untuk digunakan 
2 dan LCH-12.

nakan hanya baterai, pengisi daya 
tambahan yang diakui oleh Nokia 
aan dengan model khusus ini. 
is lainnya akan membatalkan 
u jaminan atas telepon dan 
ahayakan.

ngkat tambahan yang diakui, 
da. Untuk melepas kabel 
mbahan, pegang dan cabut 

gkat tambahannya mungkin 
onen kecil. Jauhkan komponen 
anak-anak.
Hak cipta © 2005 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undan

layanan Anda mungkin harus memberikan petunjuk 
tambahan untuk penggunaan layanan tersebut dan 
menjelaskan biaya yang akan dikenakan. Beberapa 
jaringan mungkin memiliki keterbatasan yang akan 
mempengaruhi penggunaan Layanan Jaringan. Misalnya, 
beberapa jaringan mungkin tidak mendukung semua 
layanan dan karakter bahasa.

Penyedia layanan Anda mungkin akan meminta agar 
beberapa fitur tertentu diblokir atau tidak diaktifkan pada 
perangkat ini. Jika demikian, maka fitur-fitur tersebut 
tidak akan terlihat pada menu perangkat Anda. Untuk 
informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Perangkat selular ini adalah terminal 3GPP GSM Release 
99 yang mendukung layanan GPRS, dan dirancang untuk 
mendukung jaringan GPRS Release 97. Namun, mungkin 
masih terdapat masalah kompatibilitas bila digunakan 
dalam beberapa jaringan GPRS Release 97. Untuk 
informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Perangkat ini mendukung protokol WAP 2.0 (HTTP dan SSL) 
yang beroperasi pada protokol TCP/IP. Beberapa fitur pada 
perangkat ini, seperti MMS, browsing, e-mail dan materi 
yang di-download melalui browser atau MMS, 
memerlukan dukungan jaringan untuk teknologi tersebut.

Perangkat ta
dan pengisi d
Periksa nomor model pe
dengan telepon ini. Telep
dengan daya dari ACP-1

Peringatan: Gu
dan perangkat 
untuk penggun
Penggunaan jen
persetujuan ata
mungkin memb

Untuk ketersediaan pera
silakan hubungi agen An
sambungan perangkat ta
steker, bukan kabelnya.

Telepon Anda dan peran
memiliki beberapa komp
tersebut dari jangkauan 
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Personalisasi telepon Anda
in sudah memiliki susunan 
beda dalam menu telepon. 
kia Customer Care untuk 
ng dijelaskan dalam buku 

tampilan pada screen saver, 

ur nada", hal. 11.
bol pilihan dalam modus 
s siaga → Tombol pilihan 

rapa penekanan tombol 

a, pilih Jam → Pilihan → 
ital.
Pengaturan. Gulir ke Nada 

ilihan → Pengaturan.
 pilih Peralatan → 
a.
ntak. Lihat hal. 27.
l angka dalam modus siaga 

ih kontak. Untuk mengubah 
t dalam modus siaga) ke 
→ Sambungan cepat.
Hak cipta © 2005 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.
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Catatan: Penyedia layanan/operator jaringan mungk
pilihan menu yang berbeda atau daftar ikon yang ber
Hubungi penyedia layanan/operator jaringan atau No
memperoleh bantuan atas fitur yang berbeda dari ya
petunjuk ini.

• Untuk mengubah gambar latar belakang modus siaga, atau 
lihat "Tema – tampilan untuk telepon Anda", hal. 12.

• Untuk membuat sendiri nada dering, lihat "Profil – mengat
• Untuk mengubah cara pintas yang sudah diberikan ke tom

siaga, pilih Peralatan → Pengaturan → Telepon → Modu
kiri atau Tombol pilihan kanan. 

• Untuk mengubah cara pintas yang sudah diberikan ke bebe
Gulir dalam modus siaga, lihat "Modus siaga", hal. 87.

• Untuk mengubah jam yang ditampilkan dalam modus siag
Pengaturan. Gulir ke Jenis jam, lalu pilih Analog atau Dig

• Untuk mengubah nada alarm Jam, pilih Jam → Pilihan → 
alarm jam, lalu pilih salah satu nada.

• Untuk mengubah nada alarm Kalender, pilih Kalender → P
• Untuk mengubah pesan pembuka ke gambar atau animasi,

Pengaturan → Telepon → Umum → Pesan/logo pembuk
• Untuk memberikan nada dering khusus ke kontak, pilih Ko
• Untuk memberikan panggilan cepat ke kontak, tekan tombo

(  diberikan untuk kotak suara), kemudian tekan . Pil
status panggilan cepat (tekan terus tombol panggilan cepa
Tidak aktif, pilih Peralatan → Pengaturan → Panggilan 

Gbr. 1 Modus siaga 
dengan gambar latar 
belakang baru, cara 
pintas tombol pilihan 
baru, jaringan UMTs 
dan Bluetooth 
diaktifkan.
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h, 
 
 

um 

 Tip! Bila Anda 
memilih nada, Download 
nada akan membuka 
daftar penunjuk. Anda 
dapat memilih penunjuk 
dan menjalankan 
sambungan ke halaman 
Web untuk men-download 
nada.

a 

kan 
a 

an 
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• Untuk mengatur kembali Menu utama, dalam Menu utama, pilih Pilihan → Pinda
Pindah ke folder atau Folder baru. Anda dapat memindahkan aplikasi yang jarang
digunakan, dan menempatkan aplikasi yang lebih sering digunakan ke dalam Menu
utama.

Profil – mengatur nada
Untuk mengatur dan mengubah nada dering, nada tanda pesan dan nada lain dalam 
berbagai aktivitas, lingkungan, atau grup penelpon, tekan  lalu pilih Profil. Dalam 
modus siaga, profil yang saat ini dipilih dapat dilihat di bagian atas layar. Jika profil Um
digunakan, maka hanya tanggal hari ini yang akan muncul di layar.

• Untuk mengubah profil, tekan  dalam modus siaga. Gulir ke profil yang akan 
diaktifkan, lalu tekan OK.

• Untuk mengubah profil, pilih Profil. Gulir ke profil tersebut, lalu pilih Pilihan → 
Personalisasi. Gulir ke pengaturan yang akan diubah, kemudian tekan  untuk 
membuka pilihan tersebut. Nada yang disimpan pada kartu memori akan ditandai 
dengan . Anda dapat menggulir ke isi daftar nada dan mendengarkan setiap nad
sebelum memilih. Tekan tombol apa saja untuk menghentikan nada tersebut.

• Untuk membuat profil baru, pilih Pilihan → Buat baru.

Profil Offline
Profil Offline memungkinkan Anda menggunakan telepon ini tanpa tersambung ke 
jaringan selular. Bila Anda mengaktifkan profil Offline, sambungan ke jaringan selular a
dinonaktifkan, seperti yang ditunjukkan oleh  pada indikator kekuatan sinyal. Semu
sinyal telepon selular ke dan dari perangkat ini akan dihalangi. Jika Anda mencoba 
mengirim pesan, maka pesan tersebut akan disimpan dalam Kotak keluar untuk pengirim
di lain waktu.
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 Tip! Untuk informasi 
tentang cara mengubah 

Peringatan: Dalam profil Offline, Anda tidak dapat membuat panggilan, kecuali 
panggilan ke nomor-nomor darurat, atau menggunakan fitur-fitur lain yang 

nggilan, ubah profil yang 
 ini terkunci, Anda harus 
h profil membuat panggilan.

enggunakan profil offline. 
gkat selular dilarang atau 

han → Aktifkan. Tekan Ya. 
alkan tersedia kekuatan 
 profil Offline dibuka, maka 

otomatis diaktifkan kembali 
", hal. 80.

lepon Anda
er, palet warna dan ikon, 

ngan . Pada Tema, Anda 
emilih gambar dari Galeri 
da kartu memori ditandai 
memori tersebut belum 
tema yang terdapat dalam 
an terlebih dahulu semua 
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 A nada tanda untuk 
Kalender atau Jam, lihat 
"Personalisasi telepon 
Anda", hal. 10.

memerlukan jangkauan jaringan. Untuk membuat pa
akan mengaktifkan fungsi telepon ini. Jika perangkat
memasukkan kode pembuka sebelum dapat menguba

Peringatan: Perangkat Anda harus diaktifkan untuk m
Jangan aktifkan perangkat ini bila penggunaan peran
bila dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

Untuk keluar dari profil Offline, pilih profil lainnya lalu pilih Pili
Telepon ini akan mengaktifkan kembali pengiriman selular (as
sinyal yang memadai). Jika Bluetooth sudah diaktifkan sebelum
Bluetooth tersebut akan dinonaktifkan. Bluetooth akan secara 
setelah keluar dari profil Offline. Lihat "Sambungan Bluetooth

 Pilihan pada 
tampilan utama Tema: 
Lihat dulu, Download 
tema, Terapkan, Edit, Salin 
ke kartu mem., Salin ke 
memori tel., Petunjuk dan 
Keluar.

Tema – tampilan untuk te
Untuk mengubah tampilan layar telepon Anda, seperti wallpap
tekan  lalu pilih Peralatan → Tema. Tema aktif ditandai de
dapat mengelompokkan semua elemen dari satu tema atau m
untuk personalisasi tema lebih lanjut. Tema yang disimpan pa
dengan . Tema pada kartu memori tidak tersedia jika kartu 
dimasukkan ke dalam telepon. Jika Anda ingin menggunakan 
kartu memori tanpa memasukkan kartu memori tersebut, simp
tema tersebut dalam memori telepon.
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n pertama adalah  dan 
lah .

ng ke telepon ini. 

ng ke telepon ini. 

etooth headset sudah terputus.

gilan data aktif. 

aket GPRS atau EDGE tersedia.

aket GPRS atau EDGE aktif.

ungan data paket yang tertahan. 
mpilkan sebagai pengganti 
l (ditampilkan di sudut kiri atas 
at "Sambungan data paket dalam 
", hal. 90. 

aket UMTS tersedia.

aket UMTS aktif.

aket UMTS ditahan. 

rim melalui Bluetooth. Lihat 
, hal. 80.

 aktif.
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Telepon Anda
Indikator penting

 – Telepon Anda digunakan dalam jaringan GSM.

 (layanan jaringan) – Telepon ini digunakan dalam 
jaringan UMTS. Lihat "Jaringan", hal. 96.

 – Anda menerima satu atau beberapa pesan dalam 
folder Kotak masuk pada Pesan. 

 – Menunjukkan pesan yang sedang menunggu untuk 
dikirim pada Kotak keluar. Lihat hal. 54.

 dan  – Anda memiliki panggilan tidak terjawab. 
Lihat "Pgl. terakhir", hal. 24.

 – Ditampilkan jika Jenis dering sudah diatur ke Diam 
dan Nada tanda pesan, Nada tanda IM dan Nada tanda 
e-mail diatur ke Tidak aktif. Lihat "Profil – mengatur 
nada", hal. 11.

 – Tombol telepon terkunci. Lihat ‘Pengunci tombol 
(Pengaman tombol)’ dalam Panduan Ringkas.

 – Alarm aktif. Lihat "Jam", hal. 14.

 – Saluran telepon kedua sedang digunakan. Lihat 
Saluran digunakan, hal. 89.

 – Semua panggilan ke telepon ini dialihkan ke nomor 
lain. Jika Anda memiliki 2 saluran telepon, indikator 

pengalihan untuk salura
untuk saluran kedua ada

 – Headset tersambu

 – Loopset tersambu

 – Sambungan ke Blu

 – Menunjukkan pang

 – Sambungan data p

 – Sambungan data p

 – Menunjukkan samb
Semua ikon ini akan dita
indikator kekuatan sinya
dalam modus siaga). Lih
jaringan GSM dan UMTS

 – Sambungan data p

 – Sambungan data p

 - Sambungan data p

 – Bluetooth aktif. 

 – Data sedang diki
"Sambungan Bluetooth"

 – Sambungan USB
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Jam

asukkan waktu alarm, lalu 
yar.
nada alarm berbunyi, tekan 
lama 5 menit, setelah itu 
ingga 5 kali.
gkat akan aktif dengan 
 Berhenti, maka perangkat 
kat untuk panggilan. Tekan 
t dan menerima panggilan. 
bulkan gangguan atau 

 alarm.

uran pada Jam.
 bawah lalu pilih Jenis jam 

ui informasi waktu, tanggal 
e bawah lalu pilih 
erfungsi, matikan telepon 

a alarm jam.
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A Pilihan pada Jam: 
Atur alarm, Atur ulang 
alarm, Hapus alarm, 
Pengaturan, Petunjuk 
dan Keluar.

Tekan , lalu pilih Jam. 
• Untuk mengatur alarm baru, pilih Pilihan → Atur alarm. M

tekan OK. Bila alarm aktif, indikator  akan muncul di la
• Untuk menonaktifkan alarm tersebut, tekan Berhenti. Bila 

tombol apa saja atau Tunda untuk menghentikan alarm se
alarm akan berbunyi kembali. Anda dapat melakukannya h

Jika waktu alarm tiba saat perangkat ini nonaktif, maka peran
sendirinya dan mengeluarkan nada alarm. Jika Anda menekan
ini akan menanyakan apakah Anda akan mengaktifkan perang
Tidak untuk menonaktifkan perangkat atau Ya untuk membua
Jangan tekan Ya bila penggunaan telepon selular dapat menim
bahaya.

• Untuk membatalkan alarm, pilih Jam → Pilihan → Hapus

Pengaturan jam
• Untuk mengubah pengaturan jam, pilih Pilihan → Pengat
• Untuk mengubah tampilan jam dalam modus siaga, gulir ke

→ Analog atau Digital.
• Untuk memungkinkan jaringan telepon selular memperbar

dan zona waktu ke telepon Anda (layanan jaringan), gulir k
Pembaruan waktu. Agar pengaturan Pembaruan waktu b
Anda kemudian hidupkan kembali.

• Untuk mengubah nada alarm, gulir ke bawah lalu pilih Nad
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al 
lan 

am 

. 
 
lah 

 
ktu 
ktu 

n 
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• Untuk mengubah status perbedaan waktu, gulir ke bawah lalu pilih Jam p'hematan
siang. Pilih Aktif untuk menambahkan 1 jam ke waktu Kota asal saya. Lihat Kota as
saya, hal. 15. Bila fitur Perbedaan waktu aktif, indikator  akan muncul di tampi
utama Jam.

Jam dunia
Buka Jam, kemudian tekan  untuk membuka tampilan Jam dunia. Pada tampilan J
dunia, Anda dapat melihat waktu dari berbagai kota.
• Untuk menambahkan kota ke dalam daftar tersebut, pilih Pilihan → Tambah kota

Masukkan beberapa huruf pertama dari nama kota tersebut. Kolom pencarian akan
muncul secara otomatis, kemudian nama kota yang cocok muncul di layar. Pilih sa
satu kota, Anda dapat menambahkan hingga 15 kota ke dalam daftar.

• Untuk menetapkan kota Anda saat ini, gulir ke salah satu kota, lalu pilih Pilihan →
Kota asal saya. Kota tersebut akan ditampilkan pada tampilan utama Jam, dan wa
pada telepon Anda akan berubah sesuai dengan kota yang Anda pilih. Pastikan wa
tersebut sudah benar dan sesuai dengan zona waktu Anda.

Kontrol volume suara dan loudspeaker 
telepon
• Untuk memperbesar atau memperkecil volume suara, saat Anda berbicara di telepo

atau sedang mendengarkan suara, tekan  atau .
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Loudspeaker telepon ini memungkinkan Anda berbicara dan mendengar telepon dari jarak 
dekat tanpa harus memegang telepon di dekat telinga, misalnya diletakkan di atas meja di 

peaker.
mponen’ dalam Panduan 

ng, buat panggilan 

nda bila loudspeaker sedang 
gkin sangat keras.

cara di telepon atau 

emori
enyimpan data. Fitur-fitur 

tatan agenda, dokumen dan 
rgantung pada jumlah data 
ggunakan kartu memori 
ulis ulang, karena itu Anda 

artu memori (jika kartu 
mgr.. Tampilan memori 
mpilan kartu memori ( ).
r, tekan  dan  pada 

n → Pindah ke folder atau 

k memulai pencarian, 
ma file.
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A dekat Anda. Sesuai standar, aplikasi suara menggunakan louds
• Untuk mengetahui posisi loudspeaker, lihat ‘Tombol dan ko

Ringkas.
• Untuk menggunakan loudspeaker saat panggilan berlangsu

kemudian tekan .
Penting: Jangan pegang telepon di dekat telinga A
digunakan, karena volume suara yang keluar mun

• Untuk menonaktifkan loudspeaker, bila Anda sedang berbi
mendengarkan suara, tekan .

File manager – mengatur m
Beberapa fitur pada telepon ini menggunakan memori untuk m
ini adalah kontak, pesan, gambar, nada dering, kalender dan ca
aplikasi yang di-download. Memori bebas yang tersedia akan te
yang sudah disimpan dalam memori telepon. Anda dapat men
sebagai tempat penyimpan tambahan. Kartu memori dapat dit
dapat menghapus dan menyimpan data pada kartu memori.
• Untuk mencari file dan folder pada memori telepon atau k

tersebut dimasukkan) tekan  lalu pilih Pengatur → File 
telepon ( ) akan terbuka. Tekan  untuk membuka ta

Ikon pada File manager:
 – folder,
 – folder yang 

memiliki subfolder.

• Untuk memindahkan atau menyalin file ke salah satu folde
saat yang bersamaan untuk menandai file, lalu pilih Piliha
Salin ke folder.

• Untuk mencari file, pilih Pilihan → Cari, pilih memori untu
kemudian masukkan teks pencarian yang sesuai dengan na

Gbr. 2 Panel navigasi 
akan menunjukkan 
pengeras suara yang 
sedang digunakan: 
Handset atau Loudsp..
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up. 
 Tip! Anda dapat 

menggunakan Nokia 
Phone Browser yang 
tersedia di Nokia PC Suite 
untuk melihat berbagai 
memori dalam telepon 
Anda. Lihat CD-ROM yang 
tersedia dalam kemasan 
perangkat.

r. 
 

 

a 
ang 

gai 
s. 

but 

uka 
an 

Gbr. 3 Pemakaian 
memori pada kartu 
memori.
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Memori tidak cukup – memperbesar memori
Telepon akan memberitahukan Anda jika memori telepon atau kartu memori tidak cuk
• Untuk memperbesar memori telepon, kirim data ke kartu memori pada File manage

Tandai file yang akan dipindah, lalu pilih Pindah ke folder, pilih kartu memori, lalu
salah satu folder.

• Untuk memindahkan data agar tersedia lebih banyak memori, gunakan aplikasi File
manager, atau buka aplikasi yang sesuai.

Peralatan kartu memori
Catatan: Perangkat ini menggunakan Reduced Size Dual Voltage (1,8/3V) 
MultiMediaCard (MMC). Untuk memastikan antar-operasional, gunakan hany
dual voltage MMC. Tanyakan kepada pabrik pembuat atau operator Anda tent
kompatibilitas MMC.

Tekan , lalu pilih Pengatur → Memori. Anda dapat menggunakan kartu memori seba
tempat penyimpan tambahan. Lihat ‘Memasang kartu memori’ dalam Panduan Ringka
Anda juga dapat membuat salinan data cadangan dari memori telepon dan 
mengembalikan data tersebut ke telepon ini kemudian.

Anda tidak dapat menggunakan kartu memori jika penutup tempat kartu memori terse
terbuka.

Jauhkan kartu memori dari jangkauan anak-anak.

Jangan buka penutup slot kartu memori saat kartu tersebut sedang digunakan. Memb
penutup tersebut dapat merusak kartu memori serta perangkat, dan data yang tersimp
pada kartu mungkin akan rusak.
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Gunakan hanya kartu Multimedia (MMC) yang kompatibel dengan perangkat ini. Kartu 
memori lain, seperti kartu Secure Digital (SD), tidak masuk dalam tempat kartu MMC dan 

mori yang tidak kompatibel 
 disimpan dalam kartu yang 

an hilang secara permanen.

at, sedangkan beberapa 
ah Anda harus memformat 

u mem.. Pilih Ya untuk 
uk kartu memori, kemudian 
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A tidak kompatibel dengan perangkat ini. Menggunakan kartu me
dapat merusak kartu memori dan perangkat ini, dan data yang
tidak kompatibel tersebut mugkin akan rusak.

Memformat kartu memori
Bila kartu memori diformat, semua data pada kartu tersebut ak

 Pilihan pada Kartu 
memori: Cadangan mem 
telp., Ambil dari kartu, 
Format kartu mem., 
Nama kartu memori, 
Rincian memori, 
Petunjuk, dan Keluar.

Beberapa kartu memori diberikan dalam keadaan belum diform
kartu lainnya harus diformat. Pastikan kepada penjualnya apak
kartu memori tersebut sebelum menggunakannnya.

Untuk memformat kartu memori, pilih Pilihan → Format kart
konfirmasi. Bila proses format ini selesai, masukkan nama unt
tekan OK.

 Tip! Untuk mengubah 
nama kartu memori, buka 
Kartu memori, lalu pilih 
Pilihan → Nama kartu 
memori.
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 Tip! Untuk 
memperbesar atau 
memperkecil volume suara 
saat panggilan 
berlangsung, tekan  
atau .

kan 
ika 

 Tip! Untuk mengubah 
nomor telepon kotak suara 
Anda, tekan  lalu pilih 
Peralatan → Voice mail 
kemudian pilih Pilihan → 
Ganti nomor. Masukkan 
nomor tersebut (diperoleh 
dari penyedia layanan 
Anda), kemudian tekan 
OK.

a 
ian. 
 

kan 

ftar 
aki, 
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Membuat panggilan
Membuat panggilan suara
1 Dalam modus siaga, masukkan nomor telepon beserta kode area. Tekan  untuk 

menghapus angka. 
Untuk panggilan internasional, tekan  dua kali untuk karakter + (mengganti
kode akses internasional), lalu masukkan kode negara, kode area (tanpa awalan 0 j
perlu) kemudian nomor telepon.

2 Tekan  untuk memanggil nomor.
3 Tekan  untuk mengakhiri panggilan (atau untuk membatalkan upaya panggilan).
Menekan  akan selalu mengakhiri panggilan, sekalipun aplikasi lain sedang aktif.

Membuat panggilan dari aplikasi Kontak – Tekan , lalu pilih Kontak. Gulir ke nam
yang dikehendaki; atau masukkan huruf pertama dari nama tersebut ke kolom Pencar
Kontak yang cocok akan ditampilkan. Tekan  untuk memanggil. Pilih jenis panggilan
Panggilan suara.

Memanggil kotak suara Anda (layanan jaringan) – Untuk memanggil kotak suara, te
terus  dalam modus siaga. Lihat juga "Mengalihkan panggilan", hal. 95.

Memanggil nomor keluar terakhir – Dalam modus siaga, tekan  untuk mengakses da
20 nomor terakhir yang Anda panggil atau coba panggil. Gulir ke nomor yang dikehend
lalu tekan  untuk memanggil nomor tersebut.
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Membuat panggilan video
eal-time), video dua arah 

bar video yang diambil 
anggilan video tersebut.

elihat gambar sendiri dan 
ilan video berlangsung.

rtu USIM dan berada dalam 
an layanan panggilan video, 
ilan video hanya dapat 
lepon selular yang 
at saat panggilan suara, 

 dalam modus siaga, atau 
ilihan → Panggil → 

aat. Catatan Menunggu 

dak didukung oleh jaringan, 
n ditanya apakah akan 

r video dan mendengar 
 menolak pengiriman 

ar diam atau tampilan 
.
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gg Bila membuat panggilan video, Anda dapat melihat saat itu (r
antara Anda dengan penerima panggilan. Lihat Gambar 4. Gam
dengan kamera telepon Anda akan ditampilkan ke penerima p

Tip! Dengan Nokia Video Call Stand PT-8, Anda dapat m
gambar lawan bicara dari layar telepon Anda saat pangg

Agar dapat membuat panggilan video, Anda harus memiliki ka
jangkauan jaringan UMTS. Untuk ketersediaan dan berlanggan
hubungi operator jaringan atau penyedia layanan Anda. Pangg
dibuat di antara dua pihak. Panggilan video dapat dibuat ke te
kompatibel atau client ISDN. Panggilan video tidak dapat dibu
video atau data lain aktif.

1 Untuk memulai panggilan video, masukkan nomor telepon
buka Kontak, lalu pilih salah satu kontak. Kemudian pilih P
Panggilan video.

2 Memulai panggilan video mungkin memerlukan beberapa s
untuk foto muncul di layar.
Jika panggilan ini tidak berhasil, misalnya panggilan video ti
atau perangkat penerima tidak kompatibel, maka Anda aka
mencoba panggilan biasa atau mengirim pesan.

3 Panggilan video aktif bila Anda dapat melihat 2 gamba
suara melalui loudspeaker. Penerima panggilan mungkin
video ( ), dalam hal ini Anda mungkin melihat gamb
tanpa gambar sama sekali. Anda akan mendengar suaraGbr. 4 Membuat 

panggilan video
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Ikon: 
 – penerima panggilan 

video menolak pengiriman 
video dari perangkatnya. 

 – Anda menolak 
pengiriman video dari 
telepon ini.

& 
 

eo 
an 
u 

 Tip! Untuk 
memanggil cepat nomor 
dengan menekan terus 
tombol, tekan  lalu pilih 
Peralatan → Pengaturan 
→ Panggilan kemudian 
tetapkan Sambungan 
cepat → Aktif.

 

 Tip! Jika headset 
yang kompatibel 
tersambung ke telepon ini, 
Anda dapat menjawab dan 
mengakhiri panggilan 
dengan menekan tombol 
headset.

kan 
 
uga 
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Pilih Aktifkan/Nonaktifkan. Mengirim video, Mengirim audio atau Kirim audio 
video jika Anda ingin beralih antara menampilkan video atau hanya mendengarkan
suara.
Pilih Perbesar atau Perkecil; atau tekan  dan  untuk menampilkan besar-
kecilnya (zoom) gambar Anda. Indikator zoom ditampilkan di bagian atas layar. 

4 Untuk mengakhiri panggilan video, tekan .

Catatan: Sekalipun Anda sudah menolak pengiriman video saat panggilan vid
berlangsung, panggilan tersebut akan tetap dikenakan biaya sebagai panggil
video. Untuk informasi tentang harga, tanyakan kepada operator jaringan ata
operator selular Anda.

Memanggil cepat nomor telepon
• Untuk menetapkan nomor telepon ke salah satu tombol panggilan cepat (  - 

), tekan  lalu pilih Peralatan → Pgl. cepat.  disediakan untuk kotak
suara. 

• Untuk memanggil: Dalam modus siaga, tekan tombol panggil cepat, kemudian .

Menjawab atau menolak panggilan
• Untuk menjawab panggilan, tekan .
• Untuk menghilangkan suara nada dering bila ada panggilan masuk, tekan Diam.
• Jika Anda tidak ingin menjawab panggilan, tekan  untuk menolaknya. Pemanggil a

mendengar nada ‘saluran sibuk’. Jika Anda sudah mengaktifkan fungsi Pengalihan
panggilan → Bila sibuk untuk mengalihkan panggilan, menolak panggilan masuk j
akan mengalihkan panggilan tersebut. Lihat "Mengalihkan panggilan", hal. 95.
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Bila menolak panggilan masuk, Anda juga dapat mengirim pesan teks ke pemanggil 
untuk memberitahukan alasan Anda tidak dapat menjawab panggilan. Pilih Pilihan → 

girimnya. Lihat juga Tolak 

eo

eo untuk dikirim ke 

elepon Anda akan 
iman video tidak diaktifkan, 
ampilkan. Anda akan 
l. 88.

 sudah mengaktifkan fungsi 
lan → Panggilan tunggu 

rtama akan ditahan.
an → Transfer untuk 
dengan panggilan aktif dan 
nggilan tersebut. Untuk 
dua panggilan, pilih Pilihan 
Hak cipta © 2005 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.
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gg Kirim pesan teks. Anda dapat mengedit teks sebelum men
pgl. dgn. SMS, hal. 88.

Menjawab atau menolak panggilan vid
Bila ada panggilan video, Anda dapat melihat ikon .
1 Tekan  untuk menjawab panggilan video. Boleh foto vid

pemanggil? muncul di layar.
Jika Anda memilih Ya, gambar yang diambil oleh kamera t
ditampilkan ke pemanggil. Jika Anda memilih Tidak, pengir
namun gambar diam atau tampilan tanpa gambar akan dit
mendengar suara. Lihat "Peralatan", Foto di pgl. video, ha

2 Untuk mengakhiri panggilan video, tekan .

Panggilan tunggu (layanan jaringan)
Anda dapat menjawab panggilan saat berbicara di telepon jika
Panggilan tunggu dalam Peralatan → Pengaturan → Panggi
(lihat juga hal. 22).
• Untuk menjawab panggilan tunggu, tekan . Panggilan pe
• Untuk beralih antara 2 panggilan, tekan Pindah. Pilih Pilih

menghubungkan panggilan masuk atau panggilan tunggu 
untuk memutuskan sambungan Anda sendiri dari kedua pa
mengakhiri panggilan aktif, tekan . Untuk mengakhiri ke
→ Akhiri semua pglan..
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 Tip! Untuk mengubah 
nada telepon agar sesuai 
dengan berbagai 
lingkungan dan aktivitas, 
misalnya, saat Anda ingin 
agar telepon tidak 
berbunyi, lihat "Profil – 
mengatur nada", hal. 11.

ak 
et, 

dan 

 Tip! Anda dapat 
menambahkan nada DTMF 
ke kolom Nomor telepon 
atau DTMF pada kartu 
kontak. 

b 

 
dit 
 ke 

 
 
a 
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Pilihan saat panggilan berlangsung
Berbagai pilihan yang dapat digunakan saat panggilan berlangsung adalah layanan 
jaringan. Tekan Pilihan saat panggilan berlangsung untuk beberapa pilihan berikut: Tid
bersuara atau Bersuara, Jawab, Tolak, Pindah, Tahan atau Aktifkan, Aktifkan hands
Aktifkan loudsp., atau Aktifkan handsfree (jika headset Bluetooth yang kompatibel 
terpasang), Akhiri pglan. aktif atau Akhiri semua pglan., Panggilan baru, Konferensi 
Transfer. Pilih: 

• Ganti – untuk mengakhiri panggilan aktif dan menggantikannya dengan menjawa
panggilan tunggu.

• Kirim MMS (hanya dalam jaringan UMTS) – untuk mengirim foto atau video dalam
pesan multimedia ke peserta lainnya dalam panggilan tersebut. Anda dapat menge
pesan dan mengganti penerima sebelum mengirimnya. Tekan  untuk mengirim file
perangkat yang kompatibel (layanan jaringan).

• Kirim DTMF – untuk mengirim string nada DTMF, misalnya sandi. Masukkan string
DTMF atau cari dari Kontak. Untuk memasukkan karakter tunggu (w) atau karakter
berhenti sementara (p), tekan  berulang kali. Tekan OK untuk mengirim nad
tersebut.
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Log

suk dan keluar, tekan  
lan tidak terjawab dan 
i ini, telepon diaktifkan dan 

tar panggilan terakhir, pilih 
n terakhir. Untuk 
kan dihapus, lalu pilih 
, buka register, gulir ke 

 keluar, tekan  lalu pilih 

nda untuk biaya panggilan 
, pembulatan tagihan dan 

ps. p'hitung waktu. Untuk 
anan", "Telepon dan SIM", 
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gg Pgl. terakhir 
 Tip! Bila Anda 

melihat catatan panggilan 
tidak terjawab dalam 
modus siaga, tekan Lihat 
untuk membuka daftar 
panggilan tidak terjawab. 
Untuk memanggil balik, 
gulir ke nama atau nomor, 
lalu tekan .

Untuk memeriksa nomor panggilan telepon tidak terjawab, ma
lalu pilih Log → Pgl. terakhir. Telepon akan mencatat panggi
panggilan masuk hanya jika jaringan mendukung fungsi-fungs
masuk dalam jangkauan jaringan.

Menghapus daftar pangilan terakhir – Untuk menghapus daf
Pilihan → Hapus pgl. terakhir pada tampilan utama Panggila
menghapus salah satu register panggilan, buka register yang a
Pilihan → Hapus daftar. Untuk menghapus aktivitas tertentu
aktivitas tersebut lalu tekan .

Lama panggilan 
Untuk memeriksa perkiraan lama panggilan telepon masuk dan
Log → Lama panggilan.

Catatan: Tagihan sebenarnya dari penyedia layanan A
akan berbeda-beda, tergantung dari fasilitas jaringan
sebagainya.

Menghapus penghitung waktu panggilan – Pilih Pilihan → H
melakukannya, Anda memerlukan kode pengunci, lihat "Pengam
hal. 91.
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m 

Ikon:
 – aktivitas komunikasi 

panggilan masuk,
 – keluar, dan
 – tidak terjawab.

ang 
ka 

 
tu 

 Tip! Untuk melihat 
daftar pesan terkirim, 
tekan  lalu pilih Pesan 
→ Terkirim.

ata 
at 
et.

nda 
san 
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Data paket
Untuk memeriksa jumlah data yang terkirim dan diterima saat sambungan data paket
berlangsung, tekan  lalu pilih Log → Data paket. Misalnya, Anda mungkin akan 
dikenakan biaya untuk sambungan data paket sesuai dengan jumlah data yang terkiri
dan diterima.

Memeriksa semua aktivitas komunikasi
Untuk memeriksa semua panggilan suara dan video, pesan teks, atau sambungan data y
terdaftar oleh telepon ini, tekan  lalu pilih Log, kemudian tekan  untuk membu
log umum. Lihat Gbr. 5 Untuk setiap aktivitas komunikasi, Anda dapat melihat nama 
pengirim atau penerima, nomor telepon, nama penyedia layanan atau jalur akses. Log
umum dapat disaring untuk menampilkan hanya satu jenis aktivitas dan membuat kar
kontak berdasarkan informasi log tersebut. 

Sub-aktivitas, seperti pesan teks yang terkirim lebih dari satu bagian dan sambungan d
paket, akan dicatat sebagai satu aktivitas komunikasi. Sambungan ke kotak surat, pus
pesan multimedia, atau halaman Web akan ditampilkan sebagai sambungan data pak

Catatan: Bila mengirim pesan, telepon Anda mungkin menampilkan kata 
"Terkirim". Ini merupakan petunjuk bahwa pesan telah dikirim oleh telepon A
ke nomor pusat pesan yang diprogram dalam telepon. Namun bukan berarti pe
tersebut telah diterima di tujuan yang dimaksud. Untuk informasi lebih rinci 
tentang layanan pesan, hubungi penyedia layanan Anda.
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• Untuk menyaring log, pilih Pilihan → Saringan. Gulir ke salah satu saringan, kemudian 
tekan Pilih.

aporan pengiriman pesan 
uk konfirmasi.
 Lama log. Aktivitas log 

hari yang sudah ditetapkan, 
 memori. Jika Anda memilih 
 Laporan pengiriman pesan 

ntuk melihat jumlah data, 
bungan data paket 
gan Paket, lalu pilih Pilihan 
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gg • Untuk menghapus isi log, Register panggilan terakhir dan L
secara permanen, pilih Pilihan → Hapus log. Tekan Ya unt

• Untuk mengatur Lama log, buka Pilihan → Pengaturan →
akan tetap berada dalam memori telepon selama beberapa 
setelah itu akan dihapus secara otomatis untuk menambah
Tidak ada log, maka isi log, Register panggilan terakhir dan
akan dihapus secara permanen.

Penghitung data paket dan penghitung waktu sambungan: U
diukur dalam satuan kilobyte, yang sudah dikirim dan lama sam
tertentu, gulir ke aktivitas masuk atau keluar yang ditandai den
→ Lihat rincian. 

Gbr. 5 Catatan umum 
pada aktivitas 
komunikasi
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)
Pilihan pada 

direktori Kontak: Buka, 
Panggil, Buat pesan, New 
contact, Buka konversasi, 
Edit, Hapus, Duplikat, 
Tambahkan ke grup1, 
Milik grup1, Tandai/
Hapus tanda, Salin, 
Kontak SIM, Ke alamat 
Web2, Kirim, Info kontak, 
Pengaturan, Petunjuk, 
dan Keluar.

adi, 
rup 
 

50. 

lalu 

an 
 

Hak cipta © 2005 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undan

Kontak (Daftar telepon
Tekan , lalu pilih Kontak. Pada Kontak, Anda dapat menambahkan nada dering prib
tag suara atau gambar kecil (thumbnail) ke kartu kontak. Anda juga dapat membuat g
kontak yang memungkinkan pengiriman pesan teks atau e-mail ke beberapa penerima
sekaligus. Anda dapat menambahkan informasi kontak yang diterima (kartu nama) ke 
Kontak. Lihat "Menerima logo, nada, kartu nama, entri kalender dan pengaturan", hal. 
Informasi kontak hanya dapat dikirim atau diterima dari perangkat yang kompatibel.

Menyimpan nama dan nomor telepon
1 Pilih Pilihan → Kontak baru.
2 Isi kolom yang dikehendaki, lalu tekan Selesai.
• Untuk mengedit kartu kontak dalam Kontak, gulir ke kartu kontak yang akan diedit, 

pilih Pilihan → Edit.
• Untuk menghapus sebuah kartu kontak dalam Kontak, pilih kartu tersebut, lalu tek

. Untuk menghapus beberapa kartu kontak secara bersamaan, tekan  dan 
untuk menandai semua kontak tersebut, kemudian tekan  untuk menghapus.

1.Ditampilkan jika Anda sudah membuat grup.
2.Ditampilkan jika Anda sudah membuat alamat e-mail atau alamat situs web.
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Pilihan saat 
mengedit kartu kontak:  

• Untuk melampirkan gambar tampilan kecil ke kartu kontak, buka kartu kontak lalu pilih 
Pilihan → Edit. Kemudian pilih Pilihan → Tambah thumbnail. Gambar thumbnail 

uk kontak
 akan memutar nada dering 
an panggilan tersebut dan 

Grup lalu pilih grup kontak.
uka.
k atau grup tertentu.

ari daftar nada dering.

 tag suara yang sudah 
g suara. 

ung pada suara pembicara.
mnya.
a dan gunakanlah di tempat 

ang panjang dan jangan 
nnya.
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ep Tambah thumbnail / 

Hapus thumbnail, 
Tambah rincian, Hapus 
rincian, Edit label, 
Petunjuk dan Keluar.

ditampilkan saat panggilan berlangsung.

Menambahkan nada dering unt
Bila anggota kontak atau grup memanggil Anda, maka telepon
yang sudah dipilih (jika nomor telepon pemanggil dikirim deng
telepon Anda mengenalinya).

 Tip! Anda dapat 
menambahkan dan 
mengedit kartu kontak 
menggunakan Nokia 
Contacts Editor yang 
tersedia di dalam Nokia PC 
Suite. Lihat CD-ROM yang 
disediakan dalam kemasan 
telepon.

1 Tekan  untuk membuka kartu kontak atau buka daftar 
2 Pilih Pilihan → Nada dering. Daftar nada dering akan terb
3 Pilih nada dering yang akan digunakan untuk sebuah konta

Untuk menghapus nada dering tersebut, pilih Nada standar d

Panggilan dengan suara
Anda dapat membuat panggilan telepon dengan menyebutkan
ditambahkan ke kartu kontak. Kata apa saja dapat dijadikan ta

 Tip! Panggilan cepat 
adalah cara cepat untuk 
memanggil nomor-nomor 
telepon yang sering 
digunakan. Anda dapat 
menetapkan tombol 
panggilan cepat untuk 8 
nomor telepon. Lihat 
"Memanggil cepat nomor 
telepon", hal. 21.

Sebelum menggunakan tag suara, ingat bahwa:
• Tag suara tidak tergantung pada bahasa. Tag suara tergant
• Anda harus menyebutkan nama persis seperti saat mereka
• Tag suara sensitif terhadap suara di sekitarnya. Rekam suar

yang tenang.
• Nama yang terlalu pendek tidak diterima. Gunakan nama y

gunakan nama yang mirip untuk nomor-nomor telepon lai
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g 
an 

 Tip! Anda dapat 
melakukan sinkronisasi 
kontak ke PC yang 
kompatibel dengan 
menggunakan Nokia PC 
Suite. Lihat CD-ROM yang 
disediakan dalam kemasan 
telepon.

 

 Contoh: Anda dapat 
menggunakan nama 
seseorang sebagai tag 
suara, misalnya ‘Ponsel 
John’.

g 

 Tip! Untuk melihat 
daftar tag suara yang 
sudah Anda tetapkan, pilih 
Pilihan → Info kontak → 
Tag suara dalam Kontak.

las 
ng 
lah 
or 
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Catatan: Menggunakan tag suara mungkin sulit dilakukan di lingkungan yan
ramai atau dalam keadaan darurat. Sebaiknya dalam segala situasi, Anda jang
tergantung hanya pada fasilitas panggilan suara ini.

Menambah tag suara ke nomor telepon
Anda hanya dapat memiliki satu tag suara untuk setiap kartu kontak. Tag suara dapat
ditambahkan hingga ke 50 nomor telepon.

1 Pada Kontak, buka kartu kontak yang akan ditambahkan tag suara.

2 Gulir ke nomor yang akan ditambahkan tag suara, lalu pilih Pilihan → Tambah ta
suara.

3 Tekan Mulai untuk merekam tag suara. Setelah nada pembuka, sebutkan dengan je
kata yang akan direkam sebagai tag suara. Tunggu sampai telepon memutar tag ya
sudah direkam tersebut kemudian menyimpannya. Simbol  yang terlihat di sebe
nomor pada kartu kontak menunjukkan bahwa tag suara sudah ditambahkan ke nom
tersebut.
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Membuat panggilan menggunakan tag suara
mnya. Saat membuat 
akan loudspeaker. Pegang 
suara dengan jelas.
n Harap bicara sekarang 
i, menampilkan nama dan 
ag suara yang dikenali.
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ep  Tip! Untuk 

mendengarkan, mengubah 
atau menghapus tag 
suara, buka kartu kontak 
lalu gulir ke nomor yang 
memiliki tag suara 
(ditandai dengan ). 
Pilih Pilihan → Tag suara. 
Kemudian pilih Putar 
ulang, Ubah atau Hapus.

Anda harus menyebutkan tag suara persis seperti saat mereka
panggilan dengan menyebut tag suara, telepon ini mengggun
telepon pada jarak yang cukup dekat, kemudian sebutkan tag 
• Tekan terus . Terdengar nada singkat kemudian tulisa

muncul di layar. Telepon akan memutar tag suara yang asl
nomor telepon, kemudian memanggil nomor telepon dari t
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Cara pintas: Tekan  
dalam modus siaga untuk 
membuka Kamera.

un 
era 
at 

san 

 Tip! Anda dapat 
menambahkan foto ke 
dalam kartu kontak. Lihat 
"Menyimpan nama dan 
nomor telepon", hal. 27.

l. 

Pilihan sebelum 
mengambil gambar: 
Ambil, Baru,  Aktif modus 
malam / N'aktif. mds. 
malam, Modus urutan / 
Modus normal, Timer foto 
otomatis, Ke Galeri, 
Sesuaikan, Pengaturan, 
Petunjuk dan Keluar.

lih 

to: 

 

as 

 
n 
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Kamera dan Galeri
Kamera

Melalui aplikasi Kamera, Anda dapat mengambil gambar dan merekam video dimanap
Anda berada. Foto dan video akan disimpan secara otomatis dalam aplikasi Galeri. Kam
ini menghasilkan foto dalam format JPEG, sedangkan klip video akan direkam dalam form
file 3GPP dengan ekstensi file .3gp. Anda juga dapat mengirim foto atau video dalam pe
multimedia, sebagai lampiran e-mail atau melalui sambungan Bluetooth. 
Perangkat Nokia 6630 mendukung resolusi pengambilan foto hingga 1280 x 960 pikse
Resolusi foto dalam buku petunjuk ini mungkin tampil berbeda.

Mengambil gambar

1 Tekan  dalam modus siaga. Aplikasi Kamera akan terbuka, lalu Anda dapat 
melihat tampilan yang akan diambil. Lihat Gambar. Tekan  atau  untuk bera
antara tampilan Foto dan Video.

1. Indikator akan menunjukkan tempat penyimpanan fo
ke memori telepon ( ) atau kartu memori ( ).
2. Menunjukkan perkiraan jumlah gambar, tergantung
pada kualitas gambar yang dipilih, yang cukup dalam 
memori telepon atau kartu memori Anda. Lihat Kualit
foto, hal. 34.
3. Indikator tampilan (zoom) pada layar menunjukkan
tingkat tampilan. Tekan  untuk memperbesar, teka

 untuk memperkecil.
4. Indikator modus malam aktif .
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5.  Indikator modus urutan . Lihat hal. 33.
6. Indikator pengatur waktu otomatis  akan menunjukkan waktu yang tersisa 

epon sebelum aplikasi 
cara otomatis dalam folder 

sung lebih lama jika Anda 
au kontras. Lihat 
aat mengambil gambar, 

amera. 
gelap, gunakan modus 
bukaan menjadi lebih lama 

bil gambar, pilih Pilihan → 

ada gambar yang tidak 
ma. Anda akan mengetahui 

a PC.
aktu 1 menit tidak ada 
bar, tekan .

mbil gambar yang baru, 
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G sebelum gambar diambil. Lihat hal. 33.
Cara pintas: 
Tekan  untuk 
mengaktifkan atau 
menonaktifkan modus 
Malam. 
Tekan  untuk 
mengaktifkan atau 
menonaktifkan modus 
Urutan.
Tekan  untuk 
mengatur kecerahan. 
Tekan  untuk 
mengatur kontras.

2 Untuk mengambil gambar, tekan . Jangan gerakkan tel
Kamera mulai menyimpan foto. Gambar akan disimpan se
Foto pada Galeri. Lihat "Galeri", hal. 36. 

Menyimpan gambar yang sudah diambil mungkin akan berlang
sudah mengubah pengaturan untuk pembesaran, kecerahan, at
"Mengambil gambar", hal. 31 untuk tingkat pembesaran, dan S
hal. 32 untuk mengatur kecerahan dan kontras.  

Saat mengambil gambar:
• Sebaiknya gunakan kedua tangan Anda untuk memegang k
• Untuk mengambil foto atau merekam video dalam kondisi 

Malam. Jika Anda menggunakan modus Malam, waktu pem
dan kamera harus dipegang lebih lama. 

• Untuk mengatur kecerahan atau kontras sebelum mengam
Sesuaikan → Terangnya atau Kontras.

• Resolusi gambar yang diperbesar adalah lebih rendah darip
diperbesar, namun gambar tersebut akan tetap berukuran sa
perbedaan kualitas foto tersebut, misalnya jika dilihat pad

• Kamera akan beralih ke modus hemat baterai jika dalam w
tombol yang ditekan. Untuk melanjutkan pengambilan gam

Setelah foto diambil: 
• Jika Anda tidak ingin menyimpan foto tersebut, tekan .
• Untuk kembali ke pencari gambar (viewfinder) agar menga

tekan .Gbr. 6 Gambar yang 
diambil dalam urutan.
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tuk 
0.
ur 

leri, 

 
 → 
t 
ktu 
ai.
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• Untuk mengirim foto Via multimedia, Via e-mail atau Via Bluetooth, tekan . Un
informasi lebih lanjut, lihat bab "Pesan", hal. 41 dan "Sambungan Bluetooth" hal. 8

• Untuk membuat gambar sebagai wallpaper dalam modus siaga, pilih Pilihan → At
sbg. wallpaper.

Mengambil gambar dalam urutan.
Pilih Pilihan → Modus urutan untuk mengatur kamera agar mengambil 6 gambar 
berurutan. Semua gambar yang telah diambil akan secara otomatis disimpan dalam Ga
dan ditampilkan dalam sebuah kotak. Lihat Gbr. 6.

Anda di dalam gambar – Timer foto otomatis
Gunakan pengatur waktu otomatis (self-timer) untuk menunda pengambilan gambar,
sehingga Anda dapat ikut berfoto. Pilih waktu tunda pengatur waktu otomatis: Pilihan
Timer foto otomatis → 10 detik, 20 detik atau 30 detik. Tekan Aktifkan. Anda dapa
melihat indikator pengatur waktu otomatis ( ) berkedip dan mendengar pengatur wa
ini berjalan. Kamera akan mengambil gambar setelah waktu tunda yang dipilih tercap

Menyesuaikan pengaturan kamera
1 Pilih Pilihan → Pengaturan → Foto.
2 Gulir ke pengaturan yang akan diubah:



al
er

i

34

Istilah: Resolusi adalah 
ukuran untuk ketajaman 

• Kualitas foto – Tinggi, Normal dan Biasa. Semakin baik kualitas foto, semakin 
banyak memori yang dipakai. Resolusi gambar yang diperbesar adalah lebih rendah 

tersebut akan tetap 
itas foto tersebut, misalnya 
 kualitas foto Tinggi atau 

t foto yang sudah diambil 
tkan pengambilan gambar 

tuk foto yang akan diambil. 
o yang akan diambil. Anda 
 ‘Holiday_2004’).
-foto Anda.

an Video. Buka tampilan 
ideo: ke memori telepon 

ncul di layar. 
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G dan kecerahan foto. 
Resolusi ini merupakan 
jumlah titik-titik (piksel) 
pada foto. Semakin 
banyak piksel, semakin 
jelas gambar tersebut, 
namun semakin banyak 
memori yang dipakai.

daripada gambar yang tidak diperbesar, namun gambar 
berukuran sama. Anda akan mengetahui perbedaan kual
jika dilihat pada PC. Jika Anda ingin mencetak foto, pilih
Normal.

• Lihat p'ambil. gambar – Pilih Ya jika Anda ingin meliha
setelah pemotretan, atau Tidak jika Anda ingin melanju
dengan segera.

• Resolusi foto – Pilih resolusi yang hendak digunakan un
• Nama foto standar – Tetapkan nama standar untuk fot

dapat mengganti tanggal dengan teks sendiri (misalnya,
• Memori yang dipakai – Pilih tempat penyimpanan foto

Merekam klip video
Pilihan sebelum 

merekam video: Rekam, 
Baru, Aktif modus malam 
/ N'aktif. mds. malam, 
Tidak bersuara / 
Bersuara, Ke Galeri, 
Sesuaikan, Pengaturan, 
Petunjuk dan Keluar.

1 Tekan Kamera dalam modus siaga. 
2 Tekan  atau  untuk beralih antara tampilan Foto d

Video. Indikator akan menunjukkan tempat penyimpanan v
( ) atau kartu memori ( ).

3 Tekan  untuk mulai merekam. Ikon rekam  akan mu
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Cara pintas: 
Tekan  untuk 
mengaktifkan atau 
menonaktifkan modus 
Malam.
Tekan  untuk 
mengatur kecerahan. 
Tekan  untuk 
mengatur kontras.

an 
jek 

tuk 

.

 
 
, 

 Tip! Anda dapat 
mengirim gambar dari 
telepon ini ke PC yang 
kompatibel menggunakan 
Nokia Phone Browser yang 
tersedia di Nokia PC Suite. 
Lihat CD-ROM yang 
diberikan dalam kemasan 
telepon.

.
tuk 
0.
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1. Waktu yang sudah berjalan/sisa waktu dengan 
pengaturan panjang video saat ini.
2. Indikator tampilan (zoom) pada layar menunjukk
tingkat tampilan. Tekan  untuk memperbesar sub
gambar sebelum atau saat merekam. Tekan  un
memperkecil.
3. Indikator untuk mikrofon yang tidak bersuara 
4. Indikator untuk modus malam aktif .
Untuk menghentikan sementara proses rekaman ini
setiap saat, tekan . Ikon berhenti sementara 
akan mulai berkedip pada layar. Tekan kembali 
untuk melanjutkan rekaman. 

Rekaman video akan terhenti secara otomatis jika rekaman diatur ke berhenti 
sementara dan tidak ada tombol yang ditekan dalam waktu 1 menit.

4 Tekan Berhenti untuk menghentikan merekam. Klip video akan disimpan secara 
otomatis ke folder Klip video dalam Galeri. Lihat "Galeri", hal. 36.

Setelah klip video direkam:
• Untuk segera memutar klip video yang baru direkam, pilih Pilihan → Putar.
• Jika Anda tidak ingin menyimpan video tersebut, tekan .
• Untuk kembali ke pencari gambar (viewfinder) agar merekam video baru, tekan 
• Untuk mengirim video Via multimedia, Via e-mail atau Via Bluetooth, tekan . Un

informasi lebih lanjut, lihat bab "Pesan", hal. 41 dan "Sambungan Bluetooth" hal. 8
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 Pilihan saat 
melihat gambar: Kirim, 

Mengubah pengaturan perekam video
kan Anda ubah:
 video dibatasi ke satu jam 

 hingga 300 kB atau setara 
i pesan multimedia ke 
ya mendukung pengiriman 

pakai.

menyimpan dan mengatur 
 dan file .ram.

ngan  atau Semua file 

ian menandai, menyalin dan 
an penghubung streaming 
lPlayer™", hal. 39.

alam Galeri. Foto juga dapat 
n e-mail atau melalui 

 Anda harus menyimpannya 

il foto, pilih salah satu foto, 
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Ka
m

er
a 

da
n 

G Atur sbg. wallpaper, 
Putar, Perbesar, Perkecil, 
Layar penuh, Hapus, 
Ubah nama, Lihat rincian, 
Tambah 'Ke', Petunjuk 
dan Keluar.

Pilih Pilihan → Pengaturan → Video dan pengaturan yang a
• Panjang – Jika Anda memilih Maksimum, panjang rekaman

untuk setiap klip. Pilih Pendek – untuk merekam klip video
dengan durasi sekitar 30 detik, agar mudah dikirim sebaga
perangkat yang kompatibel. Namun, beberapa jaringan han
pesan multimedia dengan ukuran maksimal 100 kB. 

 Tip! Anda dapat 
mengirim gambar dari 
telepon Anda ke PC yang 
kompatibel melalui Nokia 
Phone Browser yang 
tersedia di Nokia PC Suite. 
Lihat CD-ROM yang 
tersedia dalam kemasan 
perangkat. 

• Resolusi video, Nama video standar dan Memori yang di

Galeri
Tekan , lalu pilih Galeri. Dalam aplikasi Galeri, Anda dapat 
foto, klip suara, album lagu, klip video, penghubung streaming

Pilih Foto , Klip video , Trek , Klip suara , Hubu
, kemudian tekan  untuk membukanya.

 Tip! Agar aplikasi 
tetap terbuka dan musik 
diputar di latar belakang, 
tekan  dua kali untuk 
kembali ke modus siaga. 
Untuk kembali ke aplikasi, 
tekan  lalu pilih Galeri.

Anda dapat mengakses, membuka dan membuat folder; kemud
memindahkan objek ke folder. Klip suara, klip video, file .ram d
akan  dibuka dan diputar dalam aplikasi RealPlayer. Lihat "Rea

Melihat foto
Gambar yang diambil dengan aplikasi Kamera akan disimpan d
dikirim kepada Anda dalam pesan multimedia, sebagai lampira
Bluetooth. Agar foto yang diterima dalam Galeri dapat dilihat,
dalam memori telepon atau pada kartu memori.

Buka folder Foto  dalam Galeri untuk menjalankan penamp
kemudian tekan  untuk melihatnya.
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at 
klip 
l 

 Tip! Untuk 
mengambil layar foto klip 
video, pilih Pilihan → 
Ambil layar foto dalam 
tampilan Putar, tampilan 
Lihat Dulu Edit atau dalam 
tampilan Potong.

klip 

an 

 Tip! Pada tampilan 
Pengaturan Anda dapat 
menetapkan Nama video 
standar, Nm. lyr. foto 
standar dan Memori 
digunakan.

a 
p 
da 

itur 
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Media
Editor video

Untuk membuat klip video sendiri, tekan  lalu pilih Media → Editor vid.. Anda dap
membuat klip video seperti yang dikehendaki dengan menggabungkan dan mengubah 
video, kemudian menambahkan klip suara, transisi dan efek. Transisi adalah efek visua
yang dapat ditambahkan pada awal dan akhir video atau antara klip-klip video. 

Mengedit video, suara dan transisi
1 Tandai dan pilih salah satu atau beberapa klip video.
2 Pilih Pilihan → Edit. Pada tampilan Edit video, Anda dapat memasukkan beberapa 

video untuk membuat sebuah klip video sendiri, kemudian mengedit klip tersebut 
dengan mengubah dan menambahkan efek. Anda dapat menambahkan klip suara d
mengubah lama pemutarannya. 

3 Pilih Simpan untuk menyimpan video Anda. Anda dapat menetapkan Memori 
digunakan dalam Pengaturan. Standar adalah memori telepon. 

Tip! Jika Anda ingin mengirim klip video yang melebihi ukuran pesan multimedi
maksimum yang diperbolehkan oleh penyedia layanan, Anda dapat mengirim kli
tersebut menggunakan Bluetooth. "Mengirim data melalui Bluetooth", hal. 81. An
juga dapat mengirim video menggunakan Bluetooth ke dalam PC yang memiliki f
Bluetooth, atau menggunakan pembaca kartu memori (internal/eksternal).
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Movie director
m. Muvee adalah klip video 
 cepat dibuat secara 
ee. Movie director akan 
a pilihan tersebut. Setiap 
ndiri. Untuk Sesuai muvee 
ndiri, dan Anda juga dapat 
irim melalui MMS.

pilan  dan . Anda 
gan menekan Selesai.

, Kirim, Ubah nama dan 

 pilih Media→ Image mgr. 

apan telepon dan memo 
tersebut berlangsung kedua 
.
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M  Tip! Untuk men-
download gaya baru ke 
telepon Anda, pilih  
Download gaya dari 
tampilan utama Movie 
director. 

Untuk membuat muvee (film), tekan  lalu pilih Media → Fil
pendek yang diedit, dapat berisi video, musik dan teks. muvee
otomatis oleh Movie director setelah Anda memilih gaya muv
menggunakan musik dan teks standar yang sesuai dengan gay
gaya memiliki, misalnya, gaya font, warna, musik dan tempo se
Anda dapat memilih klip video dan musik, gambar dan gaya se
menambahkan pesan pembuka dan penutup. Muvee dapat dik

Buka Film, lalu tekan  atau  untuk beralih antara tam
juga dapat kembali ke tampilan utama dari tampilan  den

Tampilan  berisi daftar klip video yang dapat Anda Putar
Hapus.

Image mgr.
Untuk mengakses foto-foto Anda secara visual, tekan  lalu
Lihat Gbr. 7.

Perekam (Recorder)
Tekan , lalu pilih Media → Perekam untuk merekam percak
suara. Jika percakapan telepon direkam, maka selama rekaman 
belah pihak akan mendengar nada yang muncul setiap 5 detik

Gbr. 7 Foto yang 
ditampilkan dalam 
Image manager
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 Pilihan dalam 
RealPlayer bila klip sudah 
dipilih: Putar,  Putar di 
lyr. penuh / Lanjutkan,  
Lanjut di lyr. penuh; 
Berhenti, Tidak bersuara / 
Bersuara, Rincian klip, 
Kirim, Pengaturan, 
Petunjuk dan Keluar.

lip 

da 

av. 
at 
un 

 

Ikon: 
 – Ulang, 
 – Acak,
 – Ulang dan acak,
 – Suara loudspeaker 

tidak terdengar

ori, 

ada 

hal. 
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RealPlayer™
Tekan , lalu pilih Media → RealPlayer. Dengan RealPlayer™ Anda dapat memutar k
video, klip suara dan album lagu atau melakukan streaming file media melalui udara. 
Penghubung streaming dapat diaktifkan saat Anda mengakses halaman Web, atau An
dapat menyimpannya dalam memori telepon atau kartu memori. 

RealPlayer mendukung file dengan ekstensi seperti .aac, .awb, .m4a, .mid, .mp3 dan .w
Namun, RealPlayer tidak harus mendukung semua format file atau semua variasi form
file tersebut. Misalnya, RealPlayer akan mencoba untuk membuka semua file .mp4, nam
beberapa file .mp4 mungkin berisi materi yang tidak sesuai dengan standar 3GPP dan
karena itu tidak didukung oleh telepon ini. 

Memutar klip video atau suara
1 Untuk memutar file media yang tersimpan dalam memori telepon atau kartu mem

pilih Pilihan → Buka lalu pilih:
• Klip-klip terakhir – Untuk memutar salah satu dari 6 file terakhir yang diputar p

RealPlayer,
• Klip disimpan – Untuk memutar file yang disimpan dalam Galeri. Lihat "Galeri", 

36.
• Klip suara kartu mem. – Untuk memutar klip suara yang tersimpan dalam kartu 

memori.
2 Gulir ke file, lalu tekan  untuk memutar file tersebut.
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 Tip! Agar aplikasi 
tetap terbuka dan musik 

Tip! Untuk melihat klip video dalam modus layar penuh, tekan . Tekan kembali 
untuk berubah kembali ke modus layar normal.

ebih dahulu 
ta dan jalur akses", hal. 89. 
unakan Jalur Akses Internet 
memperbolehkan Anda 
ubungi penyedia layanan 

ka alamat rtsp:// URL. 
e file .ram, kemudian 

hubung streaming yang 
a dalam pesan teks atau 

 dimulai, telepon Anda akan 

 teks khusus dari operator 
kartu nama, entri kalender 
gi operator jaringan atau 
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M diputar di latar belakang, 
tekan  dua kali untuk 
kembali ke modus siaga. 
Untuk kembali ke aplikasi, 
tekan  lalu pilih 
RealPlayer.

Streaming materi melalui udara
Untuk melakukan streaming materi langsung, Anda harus terl
mengkonfigurasikan jalur akses standar. Lihat "Sambungan da
Beberapa penyedia layanan akan meminta Anda untuk mengg
(IAP) sebagai jalur akses standar Anda. Penyedia layanan lain 
menggunakan jalur akses WAP. Untuk informasi lebih lanjut, h
Anda. 

Cara pintas saat 
pemutaran berlangsung:
Untuk memutar maju 
dengan cepat, tekan terus 

. 
Untuk memutar mundur 
file media, tekan terus 

. 
Untuk membuat suara 
menjadi tidak terdengar, 
tekan terus  sampai 
indikator  muncul di 
layar. Untuk mengaktifkan 
suara, tekan terus  
sampai Anda melihat 
indikator .

Catatan: Pada RealPlayer, Anda hanya dapat membu
Namun, Browser dapat membuka penghubung http k
mengirimnya ke RealPlayer.

Untuk melakukan streaming content melalui udara, pilih peng
tersimpan dalam Galeri, pada halaman Web, atau yang diterim
pesan multimedia. Sebelum streaming untuk content langsung
menghubungi situs tersebut dan mulai mengambil content.

Menerima pengaturan RealPlayer
Anda mungkin menerima pengaturan RealPlayer dalam pesan
jaringan atau penyedia layanan. Lihat "Menerima logo, nada, 
dan pengaturan", hal. 50. Untuk informasi lebih lanjut, hubun
penyedia layanan Anda.
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Pilihan pada 
tampilan utama Pesan: 
Buka, Tulis pesan, 
Sambung (ditampilkan 
jika Anda sudah 
memasukkan pengaturan 
untuk kotak surat), atau 
Putuskan (ditampilkan 
jika sambungan ke kotak 
surat aktif), Pesan SIM, 
Pesan area, Perintah 
layanan, Pengaturan, 
Petunjuk dan Keluar.

an 
th, 

or 

u 
g 

n 

 Tip! Atur pesan-
pesan Anda dengan 
menambahkan folder baru 
ke Folder saya. 

 
ng 

 Tip! Bila folder 
standar sudah dibuka, 
Anda dapat beralih di 
antara folder-folder 
tersebut dengan menekan 

 atau .

 

ang 
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Pesan
Tekan , lalu pilih Pesan. Pada Pesan, Anda dapat membuat, mengirim, menerima, 
melihat, mengedit dan mengatur pesan teks, pesan multimedia, pesan e-mail dan pes
teks khusus yang berisi data. Anda juga dapat menerima pesan dan data melalui Bluetoo
menerima pesan layanan Web, pesan area dan mengirim perintah layanan.

Catatan: Fungsi-fungsi ini hanya dapat digunakan jika didukung oleh operat
jaringan atau penyedia layanan Anda. Pesan multimedia dapat diterima dan 
ditampilkan hanya pada perangkat yang memiliki fitur pesan multimedia ata
e-mail yang kompatibel. Beberapa jaringan mungkin memberikan penghubun
halaman Web kepada perangkat penerima untuk melihat pesan multimedia.

Bila Pesan dibuka, Anda dapat melihat fungsi Pesan baru dan daftar folder:

Kotak masuk – berisi pesan-pesan yang diterima, kecuali pesan e-mail dan pesa
area. Pesan e-mail disimpan di dalam Kotak surat.

Folder saya – untuk mengatur pesan-pesan Anda ke dalam folder.

Kotak surat – Dalam Kotak surat, Anda dapat tersambung ke kotak surat remote
untuk mengambil pesan e-mail yang baru atau melihat secara offline pesan e-mail ya
sudah diambil sebelumnya. Lihat "Pengaturan e-mail", hal. 57.

Konsep – menyimpan konsep pesan yang belum dikirim.

Terkirim – menyimpan 15 pesan terakhir yang sudah dikirim, namun pesan yang
dikirim melalui Bluetooth tidak termasuk. Untuk mengubah jumlah pesan yang akan 
disimpan, lihat "Penggunaan Yang lain", hal. 59.

Kotak keluar – merupakan tempat penyimpanan sementara untuk pesan-pesan y
sedang menunggu dikirim.
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Laporan – Anda dapat meminta jaringan agar menyampaikan laporan pengiriman 
pesan teks dan pesan multimedia yang sudah Anda kirim (layanan jaringan). Anda mungkin 

ang dikirim ke alamat 

ga dikenal sebagai perintah 
, ke penyedia layanan Anda, 
n utama Pesan.
nda menerima pesan 
 laporan cuaca atau kondisi 
inkan, hubungi penyedia 
 Pesan area. Pada tampilan 
a dan apakah topik sudah 

bungan data paket mungkin 

ks menggunakan input teks 

i karakter yang dikehendaki 
ya selain yang tercetak di 
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P tidak dapat menerima laporan pengiriman pesan multimedia y
e-mail.
• Untuk memasukkan dan mengirim permintaan layanan (ju

USSD), seperti pengaktifan perintah untuk layanan jaringan
pilih Pesan → Pilihan → Perintah layanan dalam tampila

Pilihan pada Pesan 
area: Buka, Daftar / 
Keluar, Topik menarik / 
Hps. topik menarik, 
Topik, Pengaturan, 
Petunjuk dan Keluar.

• Pesan area adalah layanan jaringan yang memungkinkan A
tentang berbagai topik dari penyedia layanan Anda, seperti
lalu lintas. Untuk ketersediaan dan jumlah topik yang diing
layanan Anda. Pada tampilan utama Pesan, pilih Pilihan →
utama, Anda dapat melihat status topik, nomor topik, nam
ditandai ( ) untuk tindakan selanjutnya.
Pesan area tidak dapat diterima dalam jaringan UMTS. Sam
akan menghalangi penerimaan pesan area.

Ikon:  dan  
menunjukkan jenis huruf 
besar-kecil yang dipilih. 

 menunjukkan 
bahwa huruf pertama 
pada kata akan ditulis 
dalam huruf besar, 
kemudian huruf 
berikutnya secara 
otomatis ditulis dalam 
huruf kecil.  
menunjukkan modus 
angka.

Menulis teks
Input teks biasa
Indikator  muncul di kanan atas layar bila Anda menulis te
biasa.
• Tekan tombol angka (  – ), berulang kali sampa

muncul di layar. Pada tombol angka tersedia karakter lainn
tombol tersebut.
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tu), 

h 

 ke 

.

iksi 
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• Untuk menyisipkan angka, tekan terus tombol angka. 
• Untuk beralih antara modus huruf dan angka, tekan terus .
• Jika huruf berikutnya berada pada tombol yang sama seperti huruf yang sekarang,

tunggu sampai kursor muncul di layar, (atau tekan  untuk mengakhiri batas wak
kemudian masukkan huruf tersebut.

• Untuk menghapus sebuah karakter, tekan . Tekan terus  untuk menghapus lebi
dari satu karakter.

• Tanda baca paling umum tersedia dalam . Tekan  berulang kali untuk 
memperoleh tanda baca yang dikehendaki.
Tekan  untuk membuka daftar karakter khusus. Gunakan  untuk bergulir
isi daftar, lalu tekan Pilih untuk memilih karakter.

• Untuk memasukkan spasi, tekan . Untuk menggerakkan kursor ke baris 
berikutnya, tekan  tiga kali.

• Untuk beralih di antara karakter huruf besar-kecil Abc, abc, dan ABC, tekan 

Input teks prediksi - Kamus
Anda dapat memasukkan huruf apa saja dengan menekan tombol sekali. Input teks pred
berdasarkan pada kamus telepon yang juga dapat ditambahkan dengan kata baru. Jika
kamus sudah penuh, kata terbaru akan menggantikan kata tambahan terlama. 
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1 Untuk mengaktifkan input teks prediksi, tekan  lalu pilih Kamus aktif. Pilihan ini 
akan mengaktifkan input teks prediksi untuk semua editor yang ada dalam telepon 

 menulis teks menggunakan 

. Tekan setiap tombol 
okia’ bila kamus bahasa 

 untuk i dan  untuk a.
 ditekan.
ah benar, konfirmasikan 
.

 melihat kata-kata yang 
 Atau, tekan  lalu pilih 

da inginkan belum ada di 
n Eja, masukkan kata 
, lalu tekan OK. Kata 
h penuh, maka kata yang 

 prediksi saat menulis teks, 

 untuk menghapus lebih 
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P Anda. Indikator  muncul di kanan atas layar bila Anda
input teks prediksi.

2 Tulis kata yang dikehendaki, lalu tekan tombol  – 
hanya sekali untuk satu huruf. Misalnya, untuk menulis ‘N
Inggris dipilih, 
tekan  untuk N,  untuk o,  untuk k, 
Lihat Gbr. 8 Susunan kata akan berubah setiap kali tombol

3 Bila Anda sudah selesai menulis kata dan kata tersebut sud
dengan menekan  atau tambahkan spasi dengan 
• Jika kata belum benar, tekan  berulang kali untuk

cocok seperti yang ditemukan satu per satu oleh kamus.
Kamus → Cocok.

• Jika karakter ? muncul setelah kata, maka kata yang An
kamus. Untuk menambahkan kata ke dalam kamus, teka
tersebut (maks. 32 huruf) menggunakan input teks biasa
tersebut ditambahkan ke dalam kamus. Bila kamus suda
baru akan menggantikan kata tambahan terlama.

4 Mulailah menulis kata berikutnya.

Tip! Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan input teks
tekan  dengan cepat sebanyak dua kali.

Tip menggunakan input teks prediksi
• Untuk menghapus sebuah karakter, tekan . Tekan terus 

dari satu karakter.

Gbr. 8 Kata yang cocok 
sedang dalam proses 
pencarian, tunggu 
sampai Anda 
memasukkan seluruh 
kata sebelum 
memeriksa hasilnya.
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ika 

 Tip! Input teks 
prediksi akan mencoba 
menerka tanda baca 
umum (.,?!‘) yang 
diperlukan. Susunan dan 
ketersediaan tanda baca 
tergantung pada bahasa 
kamus.

kali 

kan 

kan 
n 

dia 

da 
 
ila 
an 

am 
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• Untuk beralih antara karakter huruf besar-kecil Abc, abc dan ABC, tekan . J
menekan  dengan cepat sebanyak dua kali, maka input teks prediksi 
dinonaktifkan.

• Untuk memasukkan angka dalam modus huruf, tekan terus tombol angka yang 
dikehendaki.
Untuk beralih antara modus huruf dan angka, tekan terus .

• Tanda baca paling umum tersedia dalam . Tekan , lalu  berulang 
untuk mencari tanda baca yang dikehendaki.

• Tekan terus  untuk membuka daftar karakter khusus.
• Tekan  berulang kali untuk melihat kata-kata yang cocok seperti yang ditemu

satu per satu oleh kamus.
• Tekan , pilih Kamus, lalu tekan  untuk memilih salah satu pilihan berikut:

Cocok untuk melihat daftar kata yang sesuai dengan tombol yang ditekan. 
Sisipkan kata untuk menambah kata (hingga 32 huruf) ke dalam kamus mengguna
input teks biasa. Bila kamus sudah penuh, maka kata yang baru akan menggantika
kata tambahan terlama.
Edit kata untuk mengedit kata menggunakan input teks biasa. Pilihan ini akan terse
jika kata tersebut aktif (bergarisbawah).

Tip! Bila Anda menekan , pilihan berikut akan muncul di layar (tergantung pa
modus edit): Kamus (input teks prediksi), Modus alfa (input teks biasa), Modus
nomor, Potong (jika teks sudah dipilih), Salin (jika teks sudah dipilih), Tempel (b
teks sudah dipotong atau disalin lebih dulu), Sisipkan nomor, Sisipkan simbol d
Bahasa tulisan: (akan mengubah bahasa yang dimasukkan untuk semua editor 
telepon).

Menonaktifkan input teks prediksi
Tekan , lalu pilih Kamus → Tidak aktif untuk menonaktifkan input teks prediksi dal
semua editor telepon ini.
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Menyalin teks ke clipboard
yang sama, tekan  atau 

an Salin. 
, kemudian tekan Tempel. 

sama, tekan  atau . 
.

antung pada perangkat 

nada dering dan materi 
lihkan.

nda harus memiliki 
ran MMS dan e-mail", hal. 

a. 

 message (MMS).
lum ada, Anda akan diminta 
Hak cipta © 2005 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

P 1 Untuk memilih huruf dan kata, tekan terus . Pada saat 
. Saat pilihan bergerak, teks akan disorot.

2 Untuk menyalin teks ke clipboard, sambil menahan  tek
3 Untuk memasukkan teks ke dalam dokumen, tekan terus 

Atau, tekan  sekali lalu pilih Tempel. 
• Untuk memilih baris teks, tekan terus . Pada saat yang 
• Untuk menghilangkan teks tertentu dari dokumen, tekan 

 Tip! Anda dapat 
membuat pesan dari 
aplikasi yang memiliki 
pilihan Kirim. Pilih file 
(gambar, teks) yang akan 
ditambahkan ke pesan, 
lalu pilih Pilihan → Kirim.

Menulis dan mengirim pesan
Tampilan pesan multimedia mungkin akan berbeda-beda, terg
penerimanya.

Perlindungan hak cipta mungkin membuat beberapa gambar, 
lainnya tidak dapat disalin, dimodifikasi, dipindahkan atau dia

Sebelum dapat membuat pesan multimedia, menulis e-mail, A
pengaturan sambungan yang benar. Lihat "Menerima pengatu
48 dan "Pengaturan e-mail", hal. 57.
1 Pilih Pesan baru. Sebuah pilihan daftar pesan akan terbuk

 Tip! Gulir ke kontak 
kemudian tekan  
untuk menandainya. Anda 
dapat menandai beberapa 
penerima sekaligus.

• Pesan singkat – untuk mengirim pesan teks. 
• Pesan multimedia – untuk mengirim pesan multimedia
• E-mail – untuk mengirim e-mail. Jika account e-mail be

untuk membuatnya.
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Pilihan pada editor 
pesan: Kirim, Tambah 
penerima, Sisipkan, 
Lampiran (e-mail), 
Lihat dulu (MMS), 
Objek (MMS), Hapus 
lampiran (MMS), Hapus, 
Periksa kontak, Rincian 
pesan, Pilihan 
pengiriman, Petunjuk dan 
Keluar.

g 
or 

aui 

an 
i, 
i 
 

n 
 

at 
g 
 
n 
tik. 

a 
ara 
t 

Gbr. 9 Membuat pesan 
multimedia.
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2 Tekan  untuk memilih penerima atau grup dari Kontak, atau masukkan nomor 
telepon atau penerima. Tekan  untuk menambahkan tanda titik koma (;) yan
akan memisahkan setiap penerima. Anda juga dapat menyalin dan menyisipkan nom
atau alamat dari Clipboard. 

3 Tekan  untuk beralih ke kolom pesan.
4 Tulis pesan.

Catatan: Perangkat Anda mendukung pengiriman pesan teks yang melamp
batas normal 160 karakter. Jika pesan Anda melebihi 160 karakter, maka 
pesan tersebut akan dikirim menjadi dua atau beberapa rangkaian pesan d
pengirimannya akan menghabiskan lebih banyak biaya. Pada panel navigas
Anda dapat melihat indikator panjang pesan yang menghitung mundur dar
160. Misalnya, 10 (2) berarti Anda masih dapat menambahkan 10 karakter
untuk teks yang akan dikirim sebagai 2 pesan. Beberapa karakter mungkin 
mengambil tempat lebih banyak daripada yang lainnya.

• Untuk menambahkan objek media ke pesan multimedia, pilih Pilihan → Sisipka
objek → Foto, Klip suara atau Klip video. Bila suara sudah ditambahkan, ikon 
akan muncul dalam panel navigasi.

Tip! Bila Anda mengirim pesan multimedia ke alamat e-mail atau perangk
yang mendukung penerimaan gambar besar, gunakan ukuran gambar yan
lebih besar. Jika Anda tidak yakin akan perangkat penerima tersebut, atau
jaringan tidak mendukung pengiriman file besar, sebaiknya gunakan ukura
gambar yang lebih kecil atau klip suara dengan panjang kurang dari 15 de
Untuk mengubah pengaturan, pilih Pilihan → Pengaturan → Pesan 
multimedia → Ukuran foto dalam tampilan utama Pesan.

Jika Anda memilih Sisipkan baru → Klip suara, Perekam akan terbuka dan And
dapat merekam suara yang baru. Tekan Pilih, suara yang baru akan disimpan sec
otomatis dan salinannya akan dimasukkan ke dalam pesan. Pilih Pilihan → Liha
dulu untuk melihat tampilan pesan multimedia.
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• Untuk menambahkan lampiran ke e-mail, pilih Pilihan → Sisipkan → Foto, Klip 
suara, Klip video, Catatan atau Template. Lampiran e-mail ditandai dengan  

u tekan .
pan pada Kotak keluar 

il, e-mail akan tetap berada 

an mengirimnya dalam 
ia, pilih Pilihan → Buat 
MS diatur ke Dipandu atau 

il
ks dari operator jaringan 
a, entri kalender dan 

operator jaringan atau 
dia layanan Anda.

udian tetapkan pengaturan 
eksi", hal. 89.
a. Buka Jalur akses diguna, 
gai sambungan yang 

. 55.
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P dalam panel navigasi.
5 Untuk mengirim pesan tersebut, pilih Pilihan → Kirim ata

Catatan: Pesan e-mail secara otomatis akan disim
sebelum pengiriman. Jika pengiriman tidak berhas
dalam Kotak keluar dengan status Gagal.

Tip! Pada pesan, Anda juga dapat membuat presentasi d
pesan multimedia. Pada tampilan Editor pesan multimed
presentasi (hanya ditampilkan jika Mds. pembuatan M
Bebas). Lihat "Pengaturan pesan multimedia", hal. 55.

Menerima pengaturan MMS dan e-ma
Anda mungkin menerima pengaturan tersebut dalam pesan te
atau penyedia layanan. Lihat "Menerima logo, nada, kartu nam
pengaturan", hal. 50. 

 Tip! Untuk mengirim 
file lain selain klip suara 
dan catatan sebagai 
lampiran, buka aplikasi 
yang sesuai, kemudian 
pilih Kirim → Via e-mail, 
jika tersedia.

Untuk ketersediaan dan berlangganan layanan data, hubungi 
penyedia layanan. Ikuti petunjuk yang Anda terima dari penye
Memasukkan pengaturan MMS secara manual:
1 Pilih Peralatan → P'aturan → Koneksi → Jalur akses, kem

untuk jalur akses pesan multimedia. Lihat "Pengaturan kon
2 Pilih Pesan → Pilihan → Pengaturan → Pesan multimedi

lalu pilih jalur akses yang Anda buat untuk digunakan seba
diinginkan. Lihat juga "Pengaturan pesan multimedia", hal
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rus:

Ikon pada Kotak masuk: 
 – pesan belum dibaca 

dalam Kotak masuk,
 – pesan teks belum 

dibaca, 
 – pesan multimedia 

belum dibaca, dan 
 – data diterima 

melalui Bluetooth.

r. 

nda 
k 

m 
a 

 

n, 
a 
but.

alu 
ada 
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Sebelum e-mail dapat dikirim, diterima, dibuka, dijawab dan diteruskan, maka Anda ha

• Membuat konfigurasi jalur akses Internet (Internet Access Point: IAP) dengan bena
Lihat "Pengaturan koneksi", hal. 89.

• Menetapkan pengaturan e-mail dengan benar. Lihat "Pengaturan e-mail", hal. 57. A
harus memiliki account e-mail terpisah. Ikuti petunjuk yang Anda terima dari kota
surat remote dan penyedia layanan Internet (ISP).

Kotak masuk – menerima pesan
Bila Anda menerima pesan, maka  dan catatan 1 pesan baru muncul di layar dala
modus siaga. Tekan Lihat untuk membuka pesan tersebut. Untuk membuka pesan pad
Kotak masuk, gulir ke pesan tersebut kemudian tekan .

Menerima pesan multimedia
Penting: Objek pesan multimedia mungkin berisi virus atau dapat merusak 
perangkat atau PC Anda. Jangan buka lampiran jika Anda tidak mempercayai
pengirimnya.

Bila Anda membuka pesan multimedia ( ), Anda mungkin melihat gambar dan pesa
serta pada saat yang sama mendengar suara melalui loudspeaker (  ditampilkan jik
terdapat klip suara). Klik tanda panah pada ikon untuk mendengarkan klip suara terse

Untuk melihat jenis objek media yang terdapat dalam pesan multimedia, buka pesan, l
pilih Pilihan → Objek. Anda dapat memilih untuk menyimpan file objek multimedia p
telepon ini atau mengirimnya, misalnya, melalui Bluetooth ke perangkat lain yang 
kompatibel.

Anda juga dapat menerima presentasi multimedia. Presentasi tersebut dapat dilihat 
dengan memilih Pilihan → Putar presentasi. 
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Perlindungan hak cipta mungkin membuat beberapa gambar, nada dering dan materi 
lainnya tidak dapat disalin, dimodifikasi, dipindahkan atau dialihkan.

ri kalender dan 

erisi data ( ), disebut juga 

an pesan teks, nomor kotak 
ses untuk skrip login, atau 
n, atau departemen 
i. Untuk menyimpan 

h Pilihan → Simpan kartu 
u nama tersebut tidak akan 

n → Simpan.
ga sebagai pengganti tanda 

ihan → Simpan ke 

uk dalam Web, pilih Pilihan 
ses dan penunjuk, untuk 

baru yang Anda terima di 
erisi informasi yang lebih 
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P

 Tip! Jika Anda 
menerima file vCard yang 
berisi lampiran gambar, 
maka gambar tersebut 
akan disimpan ke Kontak.

Menerima logo, nada, kartu nama, ent
pengaturan
Telepon Anda dapat menerima berbagai jenis pesan teks yang b
pesan Melalui Udara (Over-The-Air: OTA).
• Pesan konfigurasi – Anda mungkin menerima nomor layan

suara, pengaturan jalur akses Internet, pengaturan jalur ak
pengaturan e-mail dari operator jaringan, penyedia layana
manajemen informasi perusahaan dalam pesan konfiguras
pengaturan tersebut, tekan Pilihan → Simpan semua.

• Kartu nama – Untuk menyimpan informasi ke Kontak, pili
nama. File sertifikat atau suara yang dilampirkan pada kart
disimpan. 

• Nada dering – Untuk menyimpan nada dering, pilih Piliha
• Logo operator – Untuk menampilkan logo dalam modus sia

pengenal operator jaringan, pilih Pilihan → Simpan.
 Tip! Untuk mengubah 

pengaturan jalur akses 
pesan multimedia, pilih 
Pesan → Pilihan → 
Pengaturan → Pesan 
multimedia → Jalur 
akses diguna.

• Catatan kalender – Untuk menyimpan undangan, pilih Pil
Kalender.

• Pesan web – Untuk menyimpan penunjuk ke daftar penunj
→ Tbh. ke penunjuk. Jika pesan berisi pengaturan jalur ak
menyimpan data, pilih Pilihan → Simpan semua. 

• Pemberitahuan e-mail – Memberitahukan jumlah e-mail 
kotak surat remote. Pemberitahuan selanjutnya mungkin b
rinci.
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 Tip! Anda dapat 
menggunakan teks dalam 
folder Template agar tidak 
perlu menulis ulang pesan 
yang sering dikirim.

an 

a 
a 

n 
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Menerima pesan layanan Web 
Pesan layanan Web ( ) adalah pemberitahuan, misalnya berita utama. Informasi 
tersebut mungkin berisi pesan teks atau penghubung. Untuk ketersediaan dan 
berlangganan, hubungi penyedia layanan Anda.

Folder saya
Pada Folder saya, Anda dapat mengatur pesan ke dalam folder, membuat folder baru d
mengubah nama folder serta menghapusnya.

Kotak surat
Jika memilih Kotak surat dan account e-mail belum ada, Anda akan diminta untuk 
membuatnya. Lihat "Pengaturan e-mail", hal. 57. Bila membuat kotak surat baru, mak
nama yang Anda berikan ke kotak surat tersebut akan menggantikan Kotak surat pad
tampilan utama Pesan. Anda dapat memiliki beberapa kotak surat (maks. 6).

Membuka kotak surat
Bila membuka kotak surat, Anda dapat memilih untuk secara offline melihat pesan da
judul e-mail yang diambil sebelumnya atau memilih tersambung ke server e-mail. 



es
an

52

Bila Anda menggulir ke kotak surat kemudian menekan , maka telepon ini akan 
menanyakan apakah Anda ingin Sambung ke kotak surat? 

l judul e-mail atau pesan. 
nerus tersambung ke kotak 
ikator penting", hal. 13 dan 

 sebelumnya secara offline. 
k tersambung ke kotak surat 

buat sambungan ke kotak 

at merusak perangkat atau 
percayai pengirimnya.

n → Buka e-mail:
 ke telepon Anda.
ang sudah ditandai.
at.

a secara online. Atau, pilih 
elihat pesan e-mail secara 

il belum diambil (tanda 
 modus offline, maka Anda 
kotak surat.
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P • Pilih Ya untuk menyambung ke kotak surat dan mengambi
Bila melihat pesan secara online, maka Anda akan terus me
surat remote melalui sambungan data paket. Lihat juga "Ind
"Pengaturan koneksi", hal. 89.

• Pilih Tidak untuk melihat pesan e-mail yang sudah diambil
Saat melihat pesan e-mail secara offline, telepon Anda tida
remote.

Mengambil pesan e-mail
Jika Anda sedang offline, pilih Pilihan → Sambung untuk mem
surat remote.

Penting: Pesan e-mail mungkin berisi virus atau dap
PC Anda. Jangan buka lampiran jika Anda tidak mem

Ikon status pada e-mail:
 – e-mail baru (modus 

offline atau online), isi 
e-mail belum diambil ke 
telepon Anda. 

 – e-mail baru, isi 
e-mail sudah diambil ke 
telepon Anda. 

 – pesan e-mail sudah 
dibaca. 

 – judul e-mail sudah 
dibaca dan isi pesan sudah 
dihapus dari telepon ini.

1 Bila sedang tersambung ke kotak surat remote, pilih Piliha
• Baru – untuk mengambil semua pesan e-mail yang baru
• Dipilih – untuk mengambil hanya pesan-pesan e-mail y
• Semua – untuk menyimpan semua pesan dari kotak sur
Untuk menghentikan pengambilan pesan, tekan Batal.

2 Setelah pesan e-mail diambil, Anda dapat tetap melihatny
Pilihan → Putuskan untuk memutuskan sambungan dan m
offline.

3 Untuk membuka pesan e-mail, tekan . Jika pesan e-ma
panah pada ikon mengarah keluar) dan Anda sedang dalam
akan ditanya apakah ingin mengambil pesan tersebut dari 

Gbr. 10 Kotak surat 
dengan ikon status 
yang berlainan.
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da 
 

kan 
ran 
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 Tip! Untuk menyalin 
e-mail dari kotak surat 
remote ke salah satu 
folder dalam Folder saya, 
pilih Pilihan → Salin ke 
folder. Pilih folder dari 
daftar, lalu tekan OK.

m 

te. 
on 
 

us 

pon 
an 
 
n 
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Untuk melihat lampiran e-mail, buka pesan yang memiliki indikator lampiran , lalu p
Pilihan → Lampiran. Jika lampiran ditandai dengan indikator yang meredup, berarti 
lampiran belum diambil ke telepon, pilih Pilihan → Buka. Pada tampilan Lampiran, An
dapat mengambil, membuka, menyimpan atau menghapus lampiran. Anda juga dapat
mengirim lampiran melalui Bluetooth.

Tip! Jika kotak pesan Anda menggunakan protokol IMAP4, Anda dapat menetap
jumlah pesan yang akan diambil, dan menetapkan apakah akan mengambil lampi
atau tidak. Dengan protokol POP3, pilihannya adalah judul e-mail saja, sebagian (
atau pesan beserta lampirannya. 

Menghapus pesan e-mail
• Untuk menghapus isi pesan e-mail dari telepon, namun tetap menyimpannya dala

kotak surat remote, pilih Pilihan → Hapus. Dalam Hapus pesan dari: pilih Hanya 
telepon.

Catatan: Telepon akan menyalin judul-judul e-mail pada kotak surat remo
Walaupun isi pesan sudah dihapus, judul e-mail akan tetap ada dalam telep
Anda. Jika Anda juga ingin menghapus judul tersebut, pesan e-mail harus
dihapus terlebih dahulu dari kotak surat remote, kemudian buat kembali 
sambungan dari telepon Anda ke kotak surat remote untuk memperbarui 
statusnya.

• Untuk menghapus e-mail dari telepon dan kotak surat remote, pilih Pilihan → Hap
pesan dari:. → Telepon dan server.

Catatan: Jika sedang offline, e-mail akan terlebih dahulu dihapus dari tele
Anda. Pada sambungan ke kotak surat remote yang berikutnya, e-mail ak
secara otomatis dihapus dari kotak surat remote. Jika Anda menggunakan
protokol POP3, pesan yang ditandai untuk dihapus hanya akan dihilangka
setelah sambungan ke kotak surat remote tersebut ditutup.
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• Untuk membatalkan penghapusan e-mail dari telepon dan server, gulir ke e-mail yang 
sudah ditandai untuk dihapus pada sambungan yang berikutnya ( ), lalu pilih Pilihan 

rat
ungan data paket ke kotak 

gin melihat serta membaca 
mbung ke kotak surat?. 
nya atau pesan e-mail yang 
enjawab atau meneruskan 

rat. 

g menunggu 

san-pesan yang sedang 

misalnya, bila telepon Anda 
 juga dapat menjadwalkan 
n yang berikutnya ke kotak 
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P → Batal dihapus.

Memutuskan sambungan dari kotak su
Saat online, pilih Pilihan → Putuskan untuk mengakhiri samb
surat remote. Lihat juga "Indikator penting", hal. 13.

 Tip! Anda juga dapat 
membiarkan sambungan 
kotak surat tetap 
berlangsung dan e-mail 
baru (Hanya judul sebagai 
standar) akan diambil dari 
kotak surat remote ke 
telepon Anda secara 
otomatis (hanya jika 
fungsi IMAP IDLE 
didukung oleh server 
Anda). Untuk membiarkan 
aplikas Pesan tetap 
terbuka pada latar 
belakang, tekan  dua 
kali. Membiarkan 
sambungan tetap aktif 
mungkin akan menambah 
biaya panggilan Anda 
karena penggunaan lalu 
lintas data.

Melihat pesan e-mail saat offline
Bila Anda membuka Kotak surat di saat berikutnya dan Anda in
pesan e-mail secara offline, jawab Tidak untuk pertanyaan Sa
Anda dapat membaca judul e-mail yang sudah diambil sebelum
sudah diambil atau keduanya. Anda juga dapat menulis baru, m
e-mail agar dikirim pada saat tersambung kembali ke kotak su

Kotak keluar – pesan sedan
untuk dikirim

Kotak keluar adalah tempat penyimpanan sementara untuk pe
menunggu dikirim.

Contoh: Pesan-pesan akan ditaruh dalam Kotak keluar, 
sedang berada di luar jangkauan wilayah jaringan. Anda
pengiriman pesan e-mail pada saat membuat sambunga
surat remote.
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Pilihan saat 
mengedit pengaturan 
pusat pesan teks: Edit, 
Pusat pesan baru, Hapus, 
Petunjuk dan Keluar.

an 

an 
ng 

ang 
ung 
leh 

n 

tau 

san 

h 

dia.
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Pengaturan pesan
Pengaturan pesan teks
Pilih Pesan → Pilihan → Pengaturan → Pesan singkat.
• Pusat pesan – Berisi semua pusat layanan pesan teks yang sudah ditetapkan.
• Pusat pesan dipakai – Pilih pusat pesan yang akan digunakan untuk menyampaik

pesan teks.
• Terima laporan (layanan jaringan) – Untuk meminta jaringan agar mengirim lapor

pengiriman pesan-pesan Anda. Bila diatur ke Tidak, maka hanya status Terkirim ya
akan muncul dalam Log. Lihat "Log", hal. 24.

• Validitas pesan – Jika penerima pesan tidak dapat dijangkau dalam jangka waktu y
berlaku, maka pesan akan dihapus dari pusat layanan pesan. Jaringan harus menduk
fitur ini. Waktu maksimum adalah batasan waktu maksimum yang diperbolehkan o
jaringan.

• Pesan dikirim sbg. – Ubah pilihan ini hanya jika merasa yakin bahwa pusat layana
Anda dapat mengkonversi pesan teks ke dalam format lainnya. Hubungi operator 
jaringan Anda.

• Koneksi pilihan – Anda dapat mengirim pesan teks melalui jaringan GSM normal a
data paket, jika didukung oleh jaringan. Lihat "Pengaturan koneksi", hal. 89.

• Balas via pusat sama (layanan jaringan) – Pilih Ya, jika Anda ingin agar pesan bala
dikirim menggunakan nomor pusat layanan pesan teks yang sama.

Pengaturan pesan multimedia
Pilih Pesan → Pilihan → Pengaturan → Pesan multimedia.
• Ukuran foto – Tetapkan ukuran gambar dalam pesan multimedia. Pilihannya adala

Orisinal (hanya ditampilkan bila Mds. pembuatan MMS diatur ke Dipandu atau 
Bebas), Kecil dan Besar. Memilih Orisinal akan memperbesar ukuran pesan multime
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 Tip! Anda mungkin 
juga memperoleh 

• Mds. pembuatan MMS – Jika Anda memilih Dipandu, telepon akan memberitahukan 
Anda jika Anda mencoba mengirim pesan yang mungkin tidak didukung oleh penerima. 

iriman pesan yang tidak 

yang digunakan sebagai 

imaan pesan MMS dalam 
 aktif. Jika Anda sudah 

pan pesan tersebut. Untuk 

n untuk mengambil pesan 

aya lebih banyak untuk 
n bila roam → Otomatis 

at sambungan data paket 

k ingin menerima pesan 

k pesan dari pengirim tak 

n pesan multimedia atau 

 ingin agar status pesan 

poran tentang pengiriman 

pon ini mengirim laporan 
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P pengaturan multimedia 
dan e-mail dari operator 
selular melalui pesan OTA. 
Untuk informasi lebih 
lanjut, hubungi operator 
selular Anda. Lihat juga 
"Menerima logo, nada, 
kartu nama, entri kalender 
dan pengaturan", hal. 50.

Dengan memilih Dibatasi telepon ini akan mencegah peng
didukung.

• Jalur akses diguna (Harus ditentukan) – Pilih jalur akses 
koneksi pilihan untuk pusat pesan multimedia.

• Penerimaan di lokal – Pilih apakah Anda ingin agar pener
jaringan lokal diatur ke Otomatis, Tunda buka atau Tidak
memilih Tunda buka, pusat pesan multimedia akan menyim
mengambil pesan di lain waktu, atur ke Otomatis.

• P'nerimaan bila roam – Pilih cara yang akan Anda gunaka
MMS di luar jaringan lokal.
Saat berada di luar jaringan lokal, Anda akan dikenakan bi
mengirim dan menerima pesan multimedia. Jika P'nerimaa
sudah dipilih, telepon Anda dapat secara otomatis membu
untuk mengambil pesan.
Pilih Tidak aktif dari P'nerimaan bila roam jika Anda tida
multimedia saat berada di luar jaringan lokal.

• Boleh pesan anonim – Pilih Tidak, jika Anda ingin menola
dikenal.

• Terima iklan – Tetapkan apakah Anda ingin menerima ikla
tidak.

• Terima laporan (layanan jaringan) – Atur ke Ya, jika Anda
terkirim ditampilkan dalam Log.

Catatan: Anda mungkin tidak dapat menerima la
pesan multimedia yang dikirim ke alamat e-mail.

• Tolak lap. pengiriman – Pilih Ya, jika Anda tidak ingin tele
pengiriman pesan multimedia yang diterima.
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• Validitas pesan – Jika penerima pesan tidak dapat dijangkau dalam batas waktu ya
berlaku, maka pesan akan dihapus dari pusat pesan multimedia. Jaringan harus 
mendukung fitur ini. Waktu maksimum adalah batasan waktu maksimum yang 
diperbolehkan oleh jaringan.

Pengaturan e-mail
Pilih Pesan → Pilihan → Pengaturan → E-mail, atau dalam tampilan utama Kotak su
pilih Pilihan → Pengaturan e-mail, lalu pilih:

Ktk. surat digunakan – Pilih kotak surat yang akan digunakan untuk mengirim e-mai

Kotak surat – Untuk membuka kotak surat yang telah ditetapkan. Jika tidak ada kota
surat yang ditetapkan, Anda diminta untuk segera membuatnya. Pilih kotak surat untu
mengubah pengaturan:

P'aturan kotak surat
• Nama kotak surat – Tulis nama untuk kotak surat.
• Jlr. akses digunakan (Harus ditentukan) – Pilih jalur akses Internet (IAP) untuk ko

surat. Lihat "Pengaturan koneksi", hal. 89.
• Alamat e-mail saya (Harus ditentukan) – Masukkan alamat e-mail yang diberika

penyedia layanan kepada Anda. Jawaban untuk pesan Anda dikirim ke alamat ini.
• Server surat keluar (Harus ditentukan) – Masukkan alamat IP atau nama host da

server surat yang akan mengirim e-mail Anda. Anda mungkin hanya dapat 
menggunakan server surat keluar pada operator jaringan Anda. Untuk informasi le
lanjut, hubungi operator jaringan/operator selular Anda.

• Kirim pesan – Tetapkan cara pengiriman e-mail dari telepon Anda.
Segera – Perangkat ini akan mulai membuat sambungan ke kotak surat setelah An
memilih Kirim pesan. 
Bila konek. t'sed. – E-mail akan dikirim saat sambungan ke kotak surat remote 
tersedia.
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• Nama pengguna – Masukkan nama pengguna yang diberikan penyedia layanan kepada 
Anda.

isi kolom ini, Anda akan 
 kotak surat remote.
at IP atau nama host dari 

mendasikan oleh penyedia 
dan IMAP4. Pengaturan ini 
a sudah menyimpan atau 
n protokol POP3, maka 
ecara otomatis. Untuk 
ungan harus dan membuat 

P4, dan SMTP untuk 

lih untuk Jenis kotak surat) 
ngiriman sandi ke server 

diatur ke POP3) – 
k surat.

P4) - Menetapkan bagian 
 Pesan & lampiran.
ur ke POP3) – Pilih apakah 
.
ail diatur ke POP3) – Anda 
an mengambil isi folder 
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P • Kata sandi: – Masukkan sandi Anda. Jika Anda tidak meng
diminta untuk mengisi sandi saat mencoba tersambung ke

• Server surat masuk (Harus ditentukan) – Masukkan alam
server surat yang akan menerima e-mail Anda.

• Jenis kotak surat: – Tetapkan protokol e-mail yang direko
layanan kotak surat remote Anda. Pilihannya adalah POP3 
hanya dapat dipilih sekali dan tidak dapat diubah jika And
keluar dari pengaturan kotak surat. Jika Anda menggunaka
pesan-pesan e-mail dalam modus online tidak diperbarui s
melihat pesan e-mail terbaru, Anda harus mengakhiri samb
sambungan baru ke kotak surat.

• Pengaman (port) – Digunakan dengan protokol POP3, IMA
mengamankan sambungan ke kotak surat remote.

• Login aman APOP (tidak ditampilkan jika IMAP4 sudah dipi
– Digunakan dengan protokol POP3 untuk mengenkripsi pe
remote e-mail saat tersambung ke kotak surat.

P'aturan pengguna
• E-mail untuk buka (tidak ditampilkan jika protokol e-mail 

Menetapkan jumlah e-mail baru yang akan diambil ke kota
• Buka (tidak ditampilkan jika protokol e-mail diatur ke IMA

e-mail yang akan diambil: Hanya judul, Sebagian (kB) atau
• Buka lampiran (tidak ditampilkan jika protokol e-mail diat

Anda ingin mengambil e-mail dengan atau tanpa lampiran
• Folder berlangganan (tidak ditampilkan jika protokol e-m

dapat berlangganan folder lain dalam kotak surat remote d
tersebut.
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ote 

an 

 
i.

san 

na 

 Tip! Jika Kartu 
memori dipilih, aktifkan 
profil Offline sebelum 
membuka penutup tempat 
kartu memori atau 
mengeluarkan kartu 
memori. Bila kartu memori 
tidak ada, pesan akan 
disimpan dalam memori 
telepon.

, 

der 
aka 

-

da 
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• Kirim sln. ke pribadi – Pilih Ya untuk menyimpan salinan e-mail ke kotak surat rem
Anda dan ke alamat yang diberikan pada Alamat e-mail saya.

• Masukkan tanda tgn. – Pilih Ya jika Anda ingin memasukkan tanda tangan ke pes
e-mail Anda.

• Nama saya – Masukkan nama Anda sendiri di sini. Nama Anda akan menggantikan
alama e-mail dalam telepon penerima, bila telepon penerima mendukung fungsi in

Buka otomatis
• Buka judul – Bila fungsi ini aktif, Anda dapat menetapkan kapan dan berapa kali pe

akan diambil dari kotak surat.

Mengaktifkan fungsi Buka judul mungkin akan menambah biaya panggilan Anda kare
penggunaan lalu lintas data.

Penggunaan Yang lain
Pilih Pesan, lalu pilih Pilihan → Pengaturan → Yang lain.
• Simpan psn. terkirim – Pilih jika Anda ingin menyimpan salinan setiap pesan teks

pesan multimedia atau e-mail yang sudah dikirim ke folder Berita terkirim.
• Jml. pesan tersimpan – Tentukan jumlah pesan terkirim yang akan disimpan ke fol

Berita terkirim. Batas standar adalah 20 pesan. Bila batas tersebut sudah tercapai, m
pesan terlama akan dihapus.

• Memori digunakan – Pilih memori yang akan digunakan untuk menyimpan pesan
pesan Anda: Memori telepon atau Kartu memori.

• Tanda e-mail baru - Pilih apakah Anda ingin melihat tanda e-mail baru, seperti na
atau catatan, saat e-mail baru diterima di kotak surat.
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Kalender dan Agenda
an kalender

n pada tanggal dan waktu 

. 
lang tahun atau hari-hari 
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Ka
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ge

 Cara pintas: Tekan 
tombol apa saja (  – 

) dalam tampilan 
kalender. Catatan rapat 
terbuka dan karakter yang 
Anda masukkan akan 
ditambahkan ke kolom 
Subyek.

Kalender – membuat catat
1 Tekan , lalu pilih Kalender. 
2 Pilih Pilihan → Catatan baru. 

• Rapat untuk mengingatkan Anda akan jadwal pertemua
tertentu. 

• Memo untuk menulis catatan umum pada hari tertentu
• Hari Peringatan untuk mengingatkan Anda akan hari u

khusus. Catatan perayaan diulangi setiap tahun.
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 Tip! Jika Anda 
mengedit atau menghapus 
catatan berulang, pilih 
perubahan yang 
dikehendaki: Semua – 
semua catatan yang 
terjadi berulang kali akan 
diubah/Catatan ini saja – 
hanya catatan aktif yang 
akan diubah. Contoh, kelas 
mingguan Anda 
dibatalkan. Namun Anda 
telah mengatur kalender 
untuk mengingatkannya 
setiap minggu. Pilih 
Catatan ini saja, maka 
minggu depan kalender 
akan kembali 
mengingatkan Anda.

al 
 
n 
a 

lam 

leh 
tuk 
ng 
– 

at 

 Tip! Pilih Pilihan → 
Pengaturan untuk 
mengubah tampilan yang 
akan ditunjukkan bila 
Anda membuka kalender 
atau memulai hari 
pertama dalam minggu.
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3 Isi kolom. Gunakan  untuk bergerak di antara kolom.
Alarm – Pilih Aktif, lalu tekan  untuk mengisi kolom Waktu alarm dan Tangg
alarm. Alarm ditampilkan dengan  dalam tampilan Hari. Menghentikan alarm
kalender – Tekan Diam untuk mematikan nada alarm kalender. Teks pengingat aka
tetap berada di layar. Tekan Berhenti untuk mengakhiri alarm kalender. Tekan Tund
untuk mengatur alarm ke tunda.
Ulang – Tekan  untuk mengubah catatan yang akan diulang (  ditampilkan da
tampilan Hari).
Ulang sampai – Anda dapat mengatur tanggal berakhirnya catatan berulang.
Sinkronisasi – Pribadi – setelah sinkronisasi, catatan kalender hanya dapat dilihat o
Anda dan tidak akan ditampilkan kepada orang lain yang memiliki akses online un
melihat kalender tersebut. Umum – catatan kalender akan ditampilkan kepada ora
lain yang juga memiliki akses untuk melihat kalender Anda secara online. Kosong 
catatan kalender tidak akan disalin ke PC bila Anda melakukan sinkronisasi.

4 Untuk menyimpan catatan tersebut, tekan Selesai.
Tip! Anda dapat mengirim catatan kalender ke telepon yang kompatibel. Lih
bab "Pesan" dan "Mengirim data melalui Bluetooth", hal. 81.

Tampilan kalender
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 Tip! Untuk mengirim 
catatan kalender, pilih 

Dalam tampilan Bulan, tanggal yang memiliki catatan kalender ditandai dengan segi tiga 
kecil di sudut kanan bawah. Dalam tampilan Minggu, memo dan perayaan ditaruh sebelum 

 – Hari Peringatan. Tidak 

al. Tulis tanggal, kemudian 

an dan mengatur daftar 

 mulai menulis tugas dalam 

 Masa berlaku, kemudian 

ioritas kemudian tekan  
n  (Rendah). Tidak ada 

s tersebut dalam Daftar 

 Daftar agenda, lalu pilih 
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Ka
le

nd
er
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an

 A
ge Pilihan → Kirim → Via 

pesan singkat / Via 
multimedia / Via 
Bluetooth.

jam 8 pagi.
• Ikon pada tampilan Hari dan Minggu:  – Memo dan 

ada ikon untuk Rapat.
• Untuk membuka tanggal tertentu, pilih Pilihan → Ke tangg

tekan OK.
• Tekan  untuk melompat ke hari ini.

 Tip! Anda dapat 
memindahkan kalender 
dan data agenda dari 
berbagai telepon Nokia ke 
telepon Anda atau 
melakukan sinkronisasi 
kalender dan catatan 
agenda ke PC yang 
kompatibel menggunakan 
Nokia PC Suite. Lihat 
CD-ROM yang disediakan 
dalam kemasan telepon.

Agenda – daftar tugas
Tekan , lalu pilih Pengatur → Agenda untuk menulis catat
tugas.
• Untuk menambahkan catatan, tekan tombol apa saja untuk

kolom Subyek.
• Untuk mengatur tanggal berakhirnya tugas, gulir ke kolom

masukkan tanggal.
• Untuk mengatur prioritas catatan agenda, gulir ke kolom Pr

untuk memilih prioritas. Ikon prioritas adalah  (Tinggi) da
ikon untuk Normal.

• Untuk menandai tugas sebagai sudah selesai, gulir ke tuga
agenda, lalu pilih Pilihan → Tandai selesai.

• Untuk mengembalikan tugas, gulir ke tugas tersebut dalam
Pilihan → Tandai blm. selesai.
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 Tip! Pengaturan 
mungkin tersedia, 
misalnya di situs Web 
milik operator jaringan 
atau penyedia layanan.

da 

tor 
o, 
t, 
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Web
Beberapa penyedia layanan memiliki situs yang khusus dirancang untuk telepon selula
Untuk mengakses halaman tersebut, tekan  lalu pilih Web. Halaman tersebut 
menggunakan Wireless Markup Language (WML), Extensible Hypertext Markup Langu
(XHTML) atau Hypertext Markup Language (HTML). 

Untuk ketersediaan layanan, biaya dan tarif yang dikenakan, hubungi operator jaringa
atau penyedia layanan Anda. Penyedia layanan juga akan memberikan petunjuk tenta
cara menggunakan layanannya. 

Mengakses Web
• Simpan pengaturan yang diperlukan untuk mengakses layanan Web yang akan An

gunakan. Lihat bagian "Menerima pengaturan browser". 
• Buat sambungan ke Web. Lihat "Membuat sambungan", hal. 64.
• Mulai browsing halaman. Lihat "Browsing", hal. 65.
• Akhiri sambungan ke Web. Lihat "Mengakhiri sambungan", hal. 68.

Menerima pengaturan browser
Anda mungkin menerima pengaturan layanan Web dalam pesan teks khusus dari opera
jaringan atau penyedia layanan yang menawarkan halaman Web. Lihat "Menerima log
nada, kartu nama, entri kalender dan pengaturan", hal. 50. Untuk informasi lebih lanju
hubungi operator jaringan atau penyedia layanan Anda.
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Tampilan penunjuk
 judul penunjuk, jalur akses, 
andi.

k untuk situs yang tidak 
tau mendukung situs-situs 
ka lakukan tindakan yang 

ang akan Anda lakukan 

ka Anda menggunakan jalur 
 akan berubah dengan 

mpulkan secara otomatis 
ur secara otomatis menurut 

enunjuk.

n yang diperlukan, halaman 

 Anda menulis alamat, 
m Ke. Tekan  untuk 
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Istilah: Penunjuk terdiri dari alamat Internet (harus ada),
dan jika halaman Web meminta, nama pengguna serta s

 Pilihan pada 
tampilan Penunjuk: Buka, 
Download, Kembali ke 
halaman, Manager 
penunjuk, Tandai/Hapus 
tanda, Pilihan navigasi, 
Pilihan lanjutan, Kirim, 
Cari penunjuk, Rincian, 
Pengaturan, Petunjuk 
dan Keluar.

Catatan: Perangkat Anda mungkin memiliki penunju
berhubungan dengan Nokia. Nokia tidak menjamin a
tersebut. Jika Anda memilih untuk mengaksesnya, ma
sama untuk pengamanan atau materi situs, seperti y
waktu mengakses situs Internet manapun.

 Halaman pertama ditetapkan sebagai jalur akses standar. Ji
akses standar lainnya untuk browsing, maka halaman pertama
sendirinya.

 Folder penunjuk otomatis berisi penunjuk ( ) yang diku
saat Anda mengakses halaman. Penunjuk dalam folder ini diat
domain.

 Cara pintas: Untuk 
memulai sambungan, 
tekan terus  dalam 
modus siaga.

 Penunjuk yang menampilkan judul atau alamat Internet p

Membuat sambungan
Segera setelah Anda menyimpan semua pengaturan sambunga
dapat diakses. 

 Tip! Untuk mengirim 
penunjuk, gulir ke 
penunjuk tersebut, lalu 
pilih Pilihan → Kirim → 
Via pesan singkat.

1 Pilih penunjuk atau tulis alamat dalam kolom Ke ( ). Bila
penunjuk yang cocok akan ditampilkan di bagian atas kolo
memilih penunjuk yang cocok.

2 Tekan  untuk mulai men-download halaman.
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ipsi.

ver 
 

tus 

 Pilihan saat 
browsing (tergantung 
pada halaman yang 
sedang Anda lihat): Buka, 
Terima, Hapus file, Buka 
di tampilan, Buka 
Dompet, Pilihan layanan, 
Penunjuk, Spn. sbg. 
penunjuk, Lihat foto, 
Pilihan navigasi, Pilihan 
lanjutan, Tampilkan foto, 
Kirim penunjuk, Cari, 
Rincian, Pengaturan, 
Petunjuk dan Keluar.

k 
at", 

ahi, 
g 

 

li 
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an 
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Pengamanan sambungan
Jika indikator pengaman  muncul di layar saat sambungan berlangsung, berarti 
pengiriman data antara perangkat ini dengan portal internet atau server sudah dienkr

Ikon pengaman tidak menunjukkan bahwa pengiriman data antara gateway dengan ser
content (atau tempat penyimpanan sumber daya yang diminta) sudah aman. Penyedia
layanan akan mengamankan pengiriman data antara gateway dengan server content.

Pilih Pilihan → Rincian → Pengamanan untuk melihat rincian tentang sambungan, sta
enkripsi, serta informasi tentang server dan otentikasi pengguna.

Fitur-fitur pengaman mungkin diperlukan untuk beberapa layanan, seperti layanan 
perbankan. Untuk sambungan demikian, Anda memerlukan sertifikat pengaman. Untu
informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda. Lihat juga "Manajemen sertifik
hal. 93.

Browsing
Pada halaman browser, muncul penghubung (link) baru berwarna biru yang digarisbaw
penghubung yang sudah dikunjungi akan ditampilkan dalam warna ungu. Gambar yan
berfungsi sebagai penghubung memiliki garis pembatas biru di sekelilingnya.
• Untuk membuka penghubung, untuk memeriksa kotak dan membuat pilihan, tekan

.
• Untuk kembali ke halaman sebelumnya saat browsing, tekan Kembali. Jika Kemba

tidak tersedia, pilih Pilihan → Pilihan navigasi → Riwayat untuk melihat daftar uru
halaman yang sudah dikunjungi saat sesi browsing berlangsung. Daftar riwayat ak
dihapus setiap kali akses ditutup.

• Untuk mengambil content terakhir dari server, pilih Pilihan → Pilihan navigasi →
Reload.
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 Tip! Untuk mengakses 
tampilan Penunjuk saat 

• Untuk menyimpan penunjuk, pilih Pilihan → Spn. sbg. penunjuk.
• Untuk menyimpan halaman saat browsing, pilih Pilihan → Pilihan lanjutan → Simpan 

on atau pada kartu memori, 
man tersebut di lain waktu, 
ilan Halaman tersimpan.
an navigasi → Ke alamat 

an yang sedang terbuka, 

ring, gambar, logo operator, 
ni oleh aplikasi yang sesuai 
an disimpan dalam Galeri.
ar, nada dering dan materi 
 dialihkan.
anya dari sumber yang 

ngguan perangkat lunak.

t browsing, pilih Pilihan → 
n jika ada pesan baru). Lihat 
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browsing, tekan terus . 
Untuk kembali lagi ke 
tampilan browser, pilih 
Pilihan → Kembali ke 
halaman.

halaman. Anda dapat menyimpan halaman ke memori telep
kemudian membukanya saat offline. Untuk mengakses hala
tekan  dalam tampilan Penunjuk untuk membuka tamp

• Untuk memasukkan alamat URL baru, pilih Pilihan → Pilih
web.

• Untuk membuka subdaftar perintah atau aktivitas di halam
pilih Pilihan → Pilihan layanan.

 Cara pintas: 
Gunakan  untuk 
melompat ke akhir 
halaman dan  ke 
awal halaman.

• Anda dapat men-download beberapa objek seperti nada de
tema dan klip video. Objek yang di-download akan ditanga
pada telepon Anda, misalnya gambar yang di-download ak
Perlindungan hak cipta mungkin membuat beberapa gamb
lainnya tidak dapat disalin, dimodifikasi, dipindahkan atau

Penting: Lakukan penginstalan perangkat lunak h
menawarkan perlindungan memadai terhadap ga

• Untuk men-download dan melihat pesan layanan Web saa
Pilihan lanjutan → Baca pesan layanan (hanya ditampilka
juga "Menerima pesan layanan Web", hal. 51.
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 Tip! Browser Anda 
mengumpulkan semua 
penunjuk secara otomatis 
saat Anda mengakses 
halaman Web. Penunjuk 
tersebut disimpan ke 
folder Penunjuk otomatis 
( ) dan secara otomatis 
diatur menurut domain. 
Lihat juga "Pengaturan 
Web", hal. 68.

r, 
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Men-download dan membeli objek
Anda dapat men-download beberapa objek seperti nada dering, gambar, logo operato
tema dan klip video. Objek tersebut dapat tersedia secara gratis atau dikenakan biaya
Objek yang di-download akan ditangani oleh aplikasi yang sesuai pada telepon Anda, 
misalnya foto yang di-download dapat disimpan dalam Galeri.

Penting: Lakukan penginstalan aplikasi hanya dari sumber yang menawarkan
perlindungan memadai terhadap gangguan perangkat lunak.

1 Untuk men-download objek, gulir ke penghubung, kemudian tekan . 
• Jika objek tersedia secara gratis, tekan Terima. Setelah di-download, objek akan

terbuka secara otomatis dalam aplikasi yang sesuai.
Untuk membatalkan download, tekan Batal.

2 Pilih pilihan yang sesuai untuk membeli objek, misalnya ‘Buy’.
3 Bacalah dengan cermat semua informasi yang tersedia.

Jika sumber data online kompatibel, Anda dapat menggunakan informasi dompet un
melakukan pembelian.

4 Pilih Buka dompet. Kode dompet Anda akan diminta. Lihat "Membuat kode dompe
hal. 74.

5 Pilih kategori kartu yang sesuai dari dompet Anda.
6 Pilih Isi. Pilihan ini akan meng-upload informasi dompet yang dipilih.

Jika dompet tidak berisi semua informasi yang diperlukan untuk pembelian, Anda a
diminta untuk memasukkannya secara manual.

Catatan: Perlindungan hak cipta mungkin membuat beberapa gambar, nada
dering dan materi lainnya tidak dapat disalin, dimodifikasi, dipindahkan atau
dialihkan.
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Mengakhiri sambungan
  untuk berhenti browsing 

 di dalam memori cache 

n untuk menyimpan data 
h mengakses informasi 
epon Anda setelah setiap 
a akses akan disimpan di 

cache ini, pilih Pilihan → 

, tekan  untuk membuka 
", hal. 89.
mbil gambar atau tidak saat 
bar di lain waktu saat 
o.

engan benar, Anda dapat 
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Pilih Pilihan → Pilihan lanjutan → Putuskan, atau tekan terus
dan kembali ke modus siaga.

Mengosongkan cache
Informasi atau layanan yang sudah Anda akses akan disimpan
telepon.

Catatan: Cache adalah lokasi memori yang digunaka
sementara. Jika Anda mencoba mengakses atau suda
rahasia yang memerlukan sandi, kosongkan cache tel
penggunaan. Informasi atau layanan yang sudah And
dalam memori cache telepon. Untuk mengosongkan 
Pilihan navigasi → Hapus cache.

Pengaturan Web
Pilih Pilihan → Pengaturan:
• Jalur akses standar – Untuk mengubah jalur akses standar

daftar jalur akses yang tersedia. Lihat "Pengaturan koneksi
• Tampilkan foto – Untuk memilih apakah Anda ingin menga

browsing. Jika memilih Tidak, Anda dapat mengambil gam
browsing, yakni dengan memilih Pilihan → Tampilkan fot

• Ukuran huruf – Untuk memilih ukran teks.
• Encoding standar – Jika karakter teks tidak ditampilkan d

memilih pengkodean lainnya sesuai dengan bahasa.
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 Istilah: Cookie adalah 
materi dari penyedia 
layanan untuk 
mengidentifikasi 
pengguna dan pilihannya 
terhadap content yang 
sering digunakan.

n 

n 

 
.
ng 
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• Penunjuk otomatis – Untuk menonaktifkan pengumpulan penunjuk otomatis, pilih
Tidak aktif. Jika Anda ingin melanjutkan pengumpulan penunjuk otomatis namun
menyembunyikan folder tersebut dari tampilan Penunjuk, pilih Sembunyi folder.

• Ukuran layar – Untuk memilih apa yang ditampilkan saat browsing. Pilih Hanya t
pilihan  atau Layar penuh.

• Cari halaman – Untuk menetapkan halaman Web yang akan di-download bila And
memilih Pilihan navigasi → Buka halaman cari dalam tampilan Penunjuk, atau saat
melakukan browsing.

• Volume – Jika Anda ingin agar browser memutar suara yang terdapat pada halam
Web, pilih tingkat volume suara.

• Gambaran – Jika Anda ingin tata letak halaman ditampilkan semirip mungkin saat
dalam modus Layar kecil, pilih Dengan kualitas. Jika Anda tidak menginginkan 
tampilan lembar kerja secara menumpuk (cascading) di-download, pilih Dgn. 
kecepatan.

• Cookie – Untuk mengaktifkan dan atau menonaktifkan penerimaan dan pengirima
cookie.

• Skrip Java/ECMA – Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan penggunaan skrip.
• P'ringatan keamanan – Untuk menyembunyikan atau menampilkan pemberitahua

pengamanan.
• Konf. DTMF dikirim – Pilih apakah saat berbicara di telepon Anda ingin membuat

konfirmasi sebelum telepon mengirim nada DTMF. Lihat juga “Nada DTMF”, hal. 23
• Dompet – Aktif untuk membuka dompet secara otomatis saat halaman browser ya

kompatibel dibuka. Lihat "Dompet", hal. 72.
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Pengatur

itung akar kuadrat dan 

rancang untuk perhitungan 

an. Anda dapat mengirim 
(format TXT) yang Anda 

intas
to favorit Anda, catatan, 

Cara pintas hanya dapat 
aplikasi memiliki fungsi ini.
Hak cipta © 2005 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.
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Kalkulator
Untuk menjumlah, mengurangi, mengalikan, membagi, mengh
persentasi, tekan  lalu pilih Pengatur → Kalkulator.

Catatan: Kalkulator ini memiliki keterbatasan dan di
dasar.

Catatan
Tekan , lalu pilih Pengatur → Catatan untuk menulis catat
catatan ke perangkat lain yang kompatibel dan file teks biasa 
terima dapat disimpan ke Catatan. 

Ke – menambahkan cara p
Cara pintas standar: 

 buka Kalender,
 buka Kotak masuk 

dan
 buka Catatan.

Untuk menyimpan cara pintas yang akan terhubung ke foto-fo
penunjuk dan sebagainya, tekan  lalu pilih Pengatur → Ke. 
ditambahkan dari aplikasi khusus, seperti Galeri. Tidak semua 
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 Pilihan pada 
Konverter: Pilih unit / 
Ubah mata uang, Jenis 
konversi, Nilai tukar, 
Petunjuk dan Keluar.

r), 

pat 

n 

n 

om 

 Tip! Untuk mengubah 
perintah konversi, 
masukkan nilai pada 
kolom Jumlah kedua. Hasil 
akan ditampilkan pada 
kolom Jumlah pertama.

ian 
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Konverter – mengkonversi ukuran
Untuk mengkonversi ukuran seperti Panjang dari satu unit (Yar) ke unit lainnya (Mete
tekan  lalu pilih Pengatur → Konverter.

Ingat, Konverter memiliki keterbatasan akurasi dan kesalahan pembulatan mungkin da
terjadi.
1 Gulir ke kolom Jenis, lalu tekan  untuk membuka daftar ukuran. Gulir ke ukura

yang akan Anda gunakan, lalu tekan OK.
2 Gulir ke kolom Unit, kemudian tekan . Pilih unit yang akan dikonversi, kemudia

tekan OK. Gulir ke kolom Unit berikutnya, lalu pilih unit  yang akan dikonversi.
3 Gulir ke kolom Jumlah pertama, kemudian masukkan nilai yang akan dikonversi. Kol

Jumlah lainnya akan berubah secara otomatis untuk menampilkan nilai yang 
dikonversi.
Tekan  untuk menambahkan desimal lalu  untuk simbol +, - (untuk 
temperatur) dan simbol E (eksponen).

Menetapkan mata uang dasar dan nilai tukar
Sebelum mata uang dapat dikonversi, Anda harus memilih mata uang dasar dan 
memasukkan nilai tukar. Nilai dasar mata uang selalu 1. Mata uang dasar akan 
menentukan nilai konversi dari mata uang lainnya.
1 Pilih Konverter → Pilihan → Nilai tukar. Daftar mata uang akan terbuka dan di bag

atas layar Anda dapat melihat mata uang dasar saat ini.
2 Untuk mengubah mata uang dasar, gulir ke mata uang saat ini, lalu pilih Pilihan →

Atur mata uang inti.
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 Tip! Untuk mengganti 
mata uang, buka tampilan 

Catatan: Bila mengganti mata uang dasar, Anda harus memasukkan nilai yang 
baru karena semua kurs nilai tukar yang telah ditetapkan sebelumnya akan 

ukkan nilai baru, yaitu nilai 
an Anda.

mata uang dapat dikonversi.

pat penyimpanan informasi 
t dan data penting lainnya, 

a mengakses halaman Web 
browser, misalnya saat 
enkripsi dan dilindungi oleh 

kkan kode dompet untuk 
 penutupan ini, jika 

kan kode yang sudah Anda 
Hak cipta © 2005 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Pe
ng Nilai tukar, gulir ke mata 

uang, lalu pilih Pilihan → 
Ubah nama uang.

menjadi nol. 
3 Tambahkan nilai tukar. Gulir ke mata uang, kemudian mas

mata uang yang setara dengan nilai mata uang dasar pilih

Setelah Anda memasukkan semua nilai tukar yang diperlukan, 

Dompet
Tekan , lalu pilih Pengatur → Dompet. Dompet adalah tem
pribadi Anda, seperti nomor kartu kredit dan kartu debet, alama
misalnya nama pengguna dan sandi.

Informasi yang disimpan dalam dompet dapat diambil saat And
untuk secara otomatis mengisi formulir online pada halaman 
layanan meminta rincian kartu kredit. Data dalam dompet ini di
kode dompet yang Anda tetapkan.

Dompet akan tertutup secara otomatis setelah 5 menit. Masu
mengakses kembali isinya. Anda dapat mengubah batas waktu
diperlukan.

Pilihan pada 
tampilan utama dompet: 
Buka, Pengaturan, 
Petunjuk dan Keluar.

Membuat kode dompet
Setiap kali dompet dibuka, kode dompet akan diminta. Masuk
buat, lalu tekan OK.
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et 

Contoh: Dengan meng-
upload informasi kartu 
pembayaran, maka Anda 
tidak perlu memasukkan 
nomor dan tanggal 
berlaku kartu setiap kali 
memerlukannya 
(tergantung pada materi 
yang sedang diakses). 
Anda juga dapat 
mengambil kembali nama 
pengguna dan sandi Anda 
yang disimpan sebagai 
kartu akses saat 
tersambung ke layanan 
selular yang memerlukan 
otentikasi. 

alu 

asi 

 
t", 

it 
but 
hat 

n 
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Bila membuka dompet untuk pertama kalinya, maka Anda harus membuat kode domp
sendiri:
1 Masukkan kode pilihan Anda (4 – 10 karakter angka), lalu tekan OK.
2 Anda akan diminta untuk memastikan kode tersebut. Masukkan kode yang sama, l

tekan OK. Jangan berikan kode dompet Anda kepada orang lain.

Jika Anda salah memasukkan kode dompet sebanyak tiga kali berturut-turut, maka aplik
dompet akan diblokir selama 5 menit. Waktu pemblokiran akan bertambah jika Anda 
kembali salah memasukkan kode dompet tersebut.

Jika lupa kode dompet, Anda harus mengatur ulang kode tersebut dan informasi yang
sudah disimpan dalam dompet akan hilang. "Mengatur ulang dompet dan kode dompe
hal. 74.

Menyimpan informasi kartu pribadi
1 Pilih kategori Kartu dari menu utama dompet, lalu tekan .
2 Pilih jenis kartu dari daftar, lalu tekan .
3 Pilih Pilihan → Kartu baru. Sebuah formulir kosong akan terbuka. 
4 Isi kolom, lalu tekan Selesai.

Anda juga dapat menerima informasi kartu secara langsung ke telepon ini dari penerb
atau penyedia layanan kartu (jika mereka menawarkan layanan ini). Kategori kartu terse
akan diberitahukan kepada Anda. Simpan atau buang kartu tersebut. Anda dapat meli
dan mengganti nama kartu yang sudah disimpan, namun tidak dapat mengeditnya.

Anda dapat membuka, mengedit atau menghapus kolom-kolom pada kartu. Perubaha
yang dibuat akan disimpan saat keluar dari tampilan tersebut.
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Membuat profil dompet
gkannya ke dalam profil 
ambil data dompet dari 
engisi formulir
 tekan .
erbuka. 
g tercantum. 

pet

at "Pengamanan", hal. 91.

e dompet yang baru. 
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Pe
ng

Setelah menyimpan informasi pribadi, Anda dapat menggabun
dompet. Anda dapat menggunakan profil dompet untuk meng
berbagai kartu dan kategori ke browser. Misalnya, saat Anda m
1 Pilih kategori Profil dompet dari menu utama dompet, lalu
2 Pilih Pilihan → Profil baru. Profil dompet yang baru akan t
3 Isi semua kolom atau pilih salah satu pilihan dari item yan
4 Tekan Selesai.

Mengatur ulang dompet dan kode dom
Pengoperasian ini akan menghapus semua isi dompet. 

Untuk mengatur isi dompet dan kode dompet:
1 Masukkan *#7370925538# dalam modus siaga.
2 Masukkan kode pengunci telepon, kemudian tekan OK. Lih

Saat membuka kembali dompet, Anda harus memasukkan kod
"Membuat kode dompet", hal. 72.
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Pilihan pada 
tampilan utama IM: Buka, 
Login, Keluar, 
Pengaturan, Petunjuk 
dan Keluar.

n 
 
t 

n, 
n 

 Tip: Untuk 
mengakses secara 
otomatis saat Anda 
memulai IM, tanpa harus 
setiap kali memasukkan ID 
pengguna dan sandi, pilih 
Pilihan → Pengaturan → 
P'aturan serv. → Jenis 
login IM → Otomatis.

IM. 
a 
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IM – Pesan Cepat 
(obrolan)

Tekan , lalu pilih Peralatan → IM.

Pesan cepat adalah layanan jaringan yang memungkinkan Anda berkomunikasi denga
orang lain menggunakan pesan cepat, serta bergabung dalam forum diskusi (grup IM)
dengan topik-topik tertentu. Berbagai penyedia layanan memiliki server IM yang dapa
diakses setelah Anda terdaftar ke layanan IM.

Catatan: Untuk ketersediaan layanan obrolan, biaya dan tarif yang dikenaka
hubungi operator jaringan dan/atau penyedia layanan Anda. Penyedia layana
juga akan memberikan petunjuk tentang cara menggunakan layanannya. 

Menerima pengaturan IM
Anda harus menyimpan pengaturan tersebut untuk mengakses layanan yang akan 
digunakan. Anda dapat menerima pengaturan dalam pesan teks khusus yang disebut 
sebagai pesan pintar, dari operator jaringan atau penyedia layanan yang menawarkan 
Lihat "Menerima logo, nada, kartu nama, entri kalender dan pengaturan", hal. 50. And
juga dapat memasukkan pengaturan tersebut secara manual.
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Menyambung ke server IM
 digunakan. Setelah 

 untuk mengakses. ID 
ia layanan Anda.
akses server IM di lain 

atau menerima pesan saat 

kung oleh server) – Untuk 
 Ya.
bahwa Anda sedang online, 

i semua, pilih Semua.
 hanya dari kontak IM Anda, 
IM yang ingin agar Anda 

kan digunakan dalam 

 abjad atau M'nurut stat 

nformasi tentang status 
Manual. 
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IM
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ro 1 Buka IM agar telepon Anda tersambung ke server IM yang
sambungan dibuat:

2 Masukkan ID pengguna dan sandi Anda, kemudian tekan 
pengguna dan sandi untuk server IM diperoleh dari penyed
Anda dapat memilih Batal untuk tetap offline; untuk meng
waktu, pilih Pilihan → Login. Anda tidak dapat mengirim 
offline. 

3 Untuk keluar, pilih Pilihan → Keluar.

Pilihan pada 
tampilan Percakapan: 
Buka, Hapus, Tbh. ke 
kontak IM, Percakapan 
baru, Set balas auto 
aktif, Pilihan blokir, 
Akhiri percakapan, Login, 
Pengaturan, Petunjuk, 
Keluar.

Mengubah pengaturan IM
Pilih Pilihan → Pengaturan → Pengaturan IM:
• Gunakan nama layar (hanya ditampilkan jika grup IM didu

memasukkan nama panggilan (maksimal 10 karakter), pilih
• Tampilan IM – Untuk memperbolehkan orang lain melihat 

pilih Aktif utk. semua.
• P'bolehkan pesan dr. – Untuk memperbolehkan pesan dar
• P'boleh undangan dr. – Untuk memperbolehkan undangan

pilih Hanya kontak IM. Undangan IM dikirim oleh kontak 
bergabung dengan grup mereka.

• Kecptn. p'guliran psn. – Untuk memilih kecepatan yang a
menampilkan pesan baru.

• Sort kontak IM – Untuk menyortir kontak IM Anda Secara
onlin.

• Ketersediaan reload – Untuk memilih cara memperbarui i
kontak IM Anda (online atau offline), pilih Otomatis atau 
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pat 
ail.

.

p, 

Pilihan saat 
mengobrol: Kirim,  Kirim 
pesan pribadi, Balas, 
Teruskan, Sisipkan 
smiley, Kirim undangan,  
Akhiri grup IM, Tbh. ke 
dftr. larang, Grup,  
Rekam percakapan/
Berhenti merekam, 
Petunjuk dan Keluar.

m 

.
i, 

ilih 

, 
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Mencari grup IM dan pengguna
• Untuk mencari grup, dalam tampilan Grup IM, pilih Pilihan → Cari. Anda dapat 

mencari melalui Nama grup, Topik dan Anggota (ID pengguna).
• Untuk mencari pengguna, dalam tampilan Kontak IM, pilih Pilihan → Cari. Anda da

mencari melalui Nama pengguna, ID pengguna, Nomor telepon dan Alamat e-m

Bergabung atau keluar dari grup IM
• Untuk bergabung atau keluar dari grup IM, gulir ke grup tersebut, kemudian tekan 
• Untuk bergabung dengan grup IM yang tidak terdapat pada daftar, namun Anda 

mengetahui ID grup tersebut, pilih Pilihan → Gabung grup baru. Masukkan ID gru
lalu tekan .

• Untuk meninggalkan grup IM tersebut, pilih Pilihan → Akhiri grup IM.

Mengobrol
Setelah bergabung dengan grup IM, Anda dapat melihat pesan-pesan komunikasi dala
grup tersebut, dan mengirim pesan Anda sendiri.
• Untuk mengirim pesan, tulis pesan dalam kolom editor pesan, kemudian tekan 
• Untuk mengirim pesan pribadi kepada peserta, pilih Pilihan → Kirim pesan pribad

pilih penerima, tulis pesan kemudian tekan . 
Untuk menjawab pesan pribadi yang dikirim kepada Anda, pilih pesan tersebut lalu p
Pilihan → Balas.

• Untuk mengundang kontak IM yang sedang online agar bergabung dengan grup IM
pilih Pilihan → Kirim undangan, pilih kontak yang akan Anda undang, tulis pesan
undangan, lalu tekan .
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• Untuk mencegah penerimaan pesan dari beberapa pengguna tertentu, pilih Pilihan → 
Pilihan blokir lalu pilih:

serta tertentu yang sedang 

na peserta. Masukkan ID, 

-pesannya sedang diblokir.
arkan dari daftar yang 

erlangsung atau saat Anda 
 → Rekam percakapan, 
 tekan . Untuk 
m.
alam Obrol direkam.
a, pilih Obrol direkam, pilih 

an
kapan yang sedang 

 baru.
g sedang online. Gulir ke 
ian tekan .
Hak cipta © 2005 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

IM
 –

 P
es

an
 C

ep
at

 (
ob

ro Pilihan pada 
tampilan Obrolan yang 
direkam: Buka, Hapus, 
Kirim, Tandai/Hapus 
tanda, Login / Keluar, 
Pengaturan, Petunjuk, 
Keluar. 

• Tbh. ke daftar diblok – untuk memblokir pesan dari pe
aktif.

• Tbh. ID ke dftr. m'nual – untuk memasukkan ID penggu
kemudian tekan .

• Lihat daftar diblok – untuk melihat peserta yang pesan
• Buka blok – untuk memilih pengguna yang akan dikelu

diblokir. Tekan .

Merekam obrolan
• Untuk merekam pesan-pesan komunikasi saat percakapan b

bergabung dengan grup IM ke salah satu file, pilih Pilihan
masukkan nama untuk file percakapan tersebut, kemudian
menghentikan rekaman, pilih Pilihan → Berhenti mereka
File rekaman percakapan akan secara otomatis disimpan d

• Untuk melihat obrolan yang direkam, dalam tampilan utam
percakapan lalu tekan .

Pilihan saat 
melihat percakapan: 
Kirim, Tbh. ke kontak IM, 
Sisipkan smiley, 
Teruskan, Rekam 
percakapan/Berhenti 
merekam, Pilihan blokir, 
Akhiri percakapan, 
Petunjuk, Keluar

Melihat dan memulai percakap
Buka tampilan Percakapan untuk melihat daftar peserta perca
mengobrol dengan Anda.

Untuk memulai percakapan baru, pilih Pilihan → Percakapan
• Pilih penerima – Untuk melihat daftar kontak obrolan yan

kontak yang akan Anda hubungi untuk percakapan, kemud
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lu 

 Istilah: ID pengguna 
diberikan oleh penyedia 
layanan ke pendaftar 
layanan ini.

tif. 

Pilihan pada 
tampilan grup IM: Buka, 
Gabung grup baru, Buat 
grup baru, Akhiri grup 
IM, Grup, Cari, Login / 
Keluar, Pengaturan, 
Petunjuk dan Keluar.

tar 

nda 
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• Masukkan ID p'guna – Untuk memasukkan ID pengguna dari pengguna yang akan
Anda hubungi untuk memulai percakapan, kemudian tekan .

Untuk menyimpan peserta percakapan ke kontak IM Anda, gulir ke peserta tersebut la
pilih Pilihan → Tbh. ke kontak IM.

Untuk mengirim balasan otomatis ke pesan masuk, pilih Pilihan → Set balas auto ak
Masukkan teks, lalu tekan Selesai. Anda masih dapat menerima pesan.

Kontak IM
Buka Kontak IM untuk mengambil daftar kontak obrolan dari server, atau untuk 
menambahkan kontak obrolan baru ke daftar kontak. Bila Anda mengakses server, daf
kontak yang sudah digunakan sebelumnya akan diambil dari server secara otomatis.

Mengatur grup IM
Buka tampilan Grup IM untuk melihat daftar grup IM yang Anda simpan atau sedang A
ikuti. 
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Sambungan

 foto, klip video, klip musik 
abel ke perangkat yang 
puter. Perangkat Bluetooth 
pon dan perangkat 

ngkat hanya perlu berada 
isi, namun sambungan ini 
nik lainnya.

ecification 1,1 dan 
al Port Profile, Dial-up 
Object Exchange Profile, 
file. Untuk memastikan 
ologi Bluetooth, gunakan 
del ini. Tanyakan kepada 
 dengan perangkat ini.

 teknologi Bluetooth. 
a atau penyedia layanan.

enjalankan fitur-fitur 
n meningkatkan kebutuhan 

 untuk memberikan nama 
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Sambungan Bluetooth
Bluetooth memungkinkan sambungan nirkabel untuk mengirim
dan suara, serta catatan, atau untuk menyambung secara nirk
menggunakan teknologi Bluetooth dan kompatibel, seperti kom
berkomunikasi menggunakan gelombang radio, karena itu tele
Bluetooth Anda tidak perlu berhadapan langsung. Kedua pera
maksimal dalam jangkauan 10 meter dari masing-masing pos
dapat terganggu misalnya oleh dinding atau perangkat elektro

Perangkat ini sudah memenuhi persyaratan untuk Bluetooth Sp
mendukung berbagai profil berikut: Generic Access Profile, Seri
Networking Profile, Headset Profile, Handsfree Profile, Generic 
Object Push Profile, File Transfer Profile, dan Basic Imaging Pro
antar-operasional antara perangkat lain yang mendukung tekn
perangkat tambahan yang telah disetujui oleh Nokia untuk mo
pembuat produk tersebut untuk menentukan kompatibilitasnya

Di beberapa tempat, terdapat pembatasan untuk penggunaan
Tanyakan hal ini kepada pihak yang berwenang di tempat And

Fitur yang menggunakan teknologi nirkabel Bluetooth atau m
demikian di latar belakang saat menggunakan fitur lainnya, aka
daya baterai dan mengurangi masa pakai baterai. 

Tekan , lalu pilih Koneksi → Bluetooth. Anda akan diminta
Bluetooth ke telepon ini.
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t 

Ikon untuk berbagai 
perangkat Bluetooth: 

 – Komputer 
 – Telepon
 – Audio/video
 – Headset
 – Lainnya

oth 
ma 

to 

 Tip! Saat mencari 
perangkat, beberapa 
perangkat Bluetooth 
mungkin hanya 
menampilkan alamat 
khusus Bluetooth (alamat 
perangkat). Untuk 
memperoleh alamat 
khusus Bluetooth telepon 
Anda, masukkan kode 
*#2820# dalam modus 
siaga.

ng 
ar. 
au 

aka 
tuk 
on, 

n 
Hak cipta © 2005 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undan

Pengaturan Bluetooth
• Bluetooth – Aktif/Tidak aktif.,
• Tampilan telepon – Tampil ke semua: telepon Anda dapat mencari perangkat 

Bluetooth lain, atau Tersembunyi: telepon Anda tidak dapat dilacak oleh perangka
lain.

• Nama telepon saya – Tetapkan nama Bluetooth untuk telepon Anda. Setelah Blueto
diaktifkan dan Tampilan telepon diubah ke Tampil ke semua, telepon Anda dan na
ini dapat dilihat oleh pengguna perangkat Bluetooth lainnya.

Mengirim data melalui Bluetooth
Hanya ada satu sambungan Bluetooth aktif pada saat yang sama.
1 Buka aplikasi penyimpan objek yang akan Anda kirim. Misalnya, untuk mengirim fo

ke perangkat lainnya, buka aplikasi Galeri.
2 Pilih objek, misalnya foto, lalu pilih Pilihan → Kirim → Via Bluetooth.

Telepon akan mulai mencari perangkat yang ada dalam jangkauannya. Perangkat ya
mengaktifkan Bluetooth dan dalam jangkauannya mulai tampil satu per satu di lay
Anda dapat melihat ikon perangkat, nama perangkat Bluetooth, jenis perangkat at
nama pendek.

Tip! Jika sebelumnya Anda telah melakukan pencarian perangkat Bluetooth, m
daftar perangkat yang sebelumnya ditemukan akan muncul pertama kali. Un
memulai pencarian baru, pilih Perangkat lain. Jika Anda menonaktifkan telep
maka daftar tersebut akan terhapus.

• Untuk mengakhiri pencarian, tekan Berhenti. Daftar perangkat akan terhenti da
Anda dapat mulai membuat sambungan ke salah satu perangkat yang sudah 
ditemukan.

3 Gulir ke perangkat yang akan dihubungkan, lalu tekan Pilih.
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4 Membuat pasangan (jika diperlukan oleh perangkat lain)
Istilah: Membuat pasangan berarti melakukan otentikasi. Pengguna perangkat yang 

de sandi dan menggunakan 
enjadi pasangan. Perangkat 

emiliki kode sandi awal.
ikirim, maka akan terdengar 
n kode sandi.
lam angka) dan Anda harus 
uk menggunakan kode yang 

e tampilan Perangkat yang 

ul di layar

 melalui Bluetooth.

th aktif.
bung ke perangkat lainnya.

ooth aktif.
Hak cipta © 2005 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Sa
m

bu
n menggunakan teknologi Bluetooth harus sepakat dengan ko

kode sandi yang sama untuk kedua perangkat agar dapat m
yang tidak memiliki antarmuka pengguna (user interface) m
• Jika perangkat lain meminta dipasangkan sebelum data d

sebuah nada kemudian Anda diminta untuk memasukka
• Buat kode sandi Anda sendiri (panjang 1-16 karakter, da

sepakat dengan pemilik perangkat Bluetooth lainnya unt
sama. Kode sandi hanya digunakan sekali.

 Tip! Untuk mengirim 
teks melalui Bluetooth 
(bukan sebagai pesan 
singkat), buka Catatan, 
tulis teks lalu pilih Pilihan 
→ Kirim → via 
Bluetooth.

• Setelah membuat pasangan, perangkat akan disimpan k
dipasangkan.

Bila sudah terdapat sambungan, tulisan Mengirim data munc

Folder Konsep pada Pesan tidak menyimpan pesan yang dikirim

Memeriksa status sambungan Bluetooth
• Bila  muncul di layar dalam modus siaga, berarti Bluetoo
• Bila  berkedip, telepon Anda sedang mencoba menyam
• Bila  muncul terus menerus, berarti sambungan Bluet
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 Tip! Untuk 
menetapkan nama pendek 
(nama panggil atau alias), 
gulir ke perangkat lalu 
pilih Pilihan → Beri nama 
panggilan pada tampilan 
Perangkat yang 
dipasangkan. Nama ini 
akan membantu Anda 
mengenali perangkat 
tertentu saat pencarian 
perangkat berlangsung 
atau bila perangkat akan 
meminta sambungan.

ada 

an 
de 

 

e 
 

da 
i 

san 
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Memasangkan perangkat
Perangkat yang dipasangkan menjadi lebih mudah dikenali dan ditandai dengan  p
pencarian perangkat. Pada tampilan utama Bluetooth, tekan  untuk membuka 
tampilan Perangkat yang dipasangkan ( ).
• Untuk membuat pasangan perangkat, pilih Pilihan → Perangkat baru. Telepon ak

mulai mencari perangkat. Gulir ke perangkat tersebut, lalu tekan Pilih. Bertukar ko
sandi, lihat langkah 4 (Pasangan), hal. 82.

• Untuk membatalkan pasangan, gulir ke perangkat, lalu pilih Pilihan → Hapus. Jika
Anda ingin membatalkan semua pasangan, pilih Pilihan → Hapus semua.

Tip! Jika Anda sedang tersambung ke perangkat dan menghapus pasangan k
perangkat tersebut, maka pasangan segera dihapus, namun sambungan akan
tetap aktif.

Menerima data melalui Bluetooth
Bila Anda menerima data melalui Bluetooth, akan terdengar sebuah nada kemudian An
ditanya apakah ingin menerima pesan Bluetooth. Jika Anda menerima,  muncul d
layar kemudian objek tersebut dimasukkan ke dalam folder Kotak masuk pada Pesan. Pe
Bluetooth ditandai dengan . Lihat "Kotak masuk – menerima pesan", hal. 49.

Menonaktifkan Bluetooth
Untuk menonaktifkan Bluetooth, pilih Bluetooth → Tidak aktif.
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Sambungan PC – menggunakan Bluetooth 

C dan aplikasi komunikasi 
 sinkronisasi kontak, 
ng kompatibel. Untuk 
 (kompatibel dengan 
 Nokia PC Suite dan 

 drive CD-ROM pada PC 
dows Explorer, klik kanan 
y.

engirim dan menerima 
kompatibel melalui 
 penginstalan dapat dilihat 
odem pada CD-ROM.

t yang bersamaan bila 
an , lalu pilih Koneksi → 

elihat rincian tentang 
bungan.
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Sa
m

bu
n atau USB

Telepon Anda dapat digunakan dengan berbagai sambungan P
data. Melalui Nokia PC suite, Anda dapat, misalnya melakukan
kalender dan Catatan agenda antara telepon ini dengan PC ya
informasi lebih lanjut tentang cara menginstal Nokia PC Suite
Windows 2000 dan Windows XP), lihat Buku Petunjuk untuk
Petunjuk Nokia PC Suite di bagian ‘Instal’ pada CD-ROM.

Menggunakan CD-ROM
CD-ROM harus memutar sendiri setelah dimasukkan ke dalam
kompatibel. Jika tidak memutar, lakukan berikut ini: Buka Win
drive CD-ROM yang berisi CD-ROM tersebut, lalu pilih AutoPla

Menggunakan telepon sebagai modem
Anda dapat menggunakan telepon ini sebagai modem untuk m
e-mail, atau untuk menyambung ke Internet melalui PC yang 
sambungan Bluetooth, atau kabel data. Petunjuk rinci tentang
dalam Buku Petunjuk untuk Nokia PC Suite dalam pilihan M

Connection manager
Anda dapat memiliki beberapa sambungan data aktif pada saa
menggunakan telepon ini dalam jaringan GSM dan UMTS. Tek
Conn. mgr. untuk melihat status beberapa sambungan data, m
jumlah data terkirim dan diterima, dan untuk mengakhiri sam
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Pilihan dalam 
tampilan utama 
Connection manager bila 
terdapat satu atau 
beberapa sambungan: 
Rincian, Putus, Putus 
semua, Petunjuk dan 
Keluar.

ilan 
an 

ua.

tak 
er 

asi 
ang 

go, 

ata 

 

i 
s 
k 
) 
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Catatan: Tagihan sebenarnya dari penyedia layanan Anda untuk biaya pangg
akan berbeda-beda, tergantung dari fasilitas jaringan, pembulatan tagihan d
sebagainya.

• Untuk mengakhiri sambungan, gulir ke sambungan, lalu pilih Pilihan → Putus.
• Untuk menutup semua sambungan yang sedang terbuka, pilih Pilihan → Putus sem

Sync – sinkronisasi remote
Tekan , lalu pilih Koneksi → Sinkron. Aplikasi Sync memungkinkan kalender atau kon
Anda disinkronisasikan dengan berbagai aplikasi kalender dan buku alamat di komput
yang kompatibel atau di Internet.

Aplikasi sinkronisasi menggunakan teknologi SyncML untuk sinkronisasi. Untuk inform
tentang kompatibilitas SyncML, hubungi pemasok aplikasi kalender atau buku alamat y
akan disinkronisasikan dengan data telepon Anda.

Anda mungkin menerima pengaturan Sync dalam pesan teks khusus. Lihat "Menerima lo
nada, kartu nama, entri kalender dan pengaturan", hal. 50. 

Sinkronisasi data
Pada tampilan utama Sync, Anda dapat melihat berbagai profil sinkronisasi dan jenis d
yang akan disinkronisasikan.
1 Pilih profil sinkronisasi, lalu Pilihan → Sinkronisasi. Status sinkronisasi muncul di

bagian bawah layar.
Untuk membatalkan sinkronisasi sebelum proses tersebut selesai, tekan Batal.

2 Anda akan diberitahukan bila proses sinkronisasi sudah selesai. Setelah sinkronisas
selesai, pilih Pilihan → Lihat log untuk membuka file log yang menampilkan statu
sinkronisasi (Selesai atau Tak lengkap) dan jumlah entri kalender atau entri konta
yang sudah ditambahkan, diperbarui, dihapus atau ditolak (tidak disinkronisasikan
pada telepon ini atau pada server.
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Peralatan

 Pengaturan. Gulir ke salah 
a. Gulir ke pengaturan yang 

Anda juga akan 
ktu serta pemisah yang 
ilih bahasa sesuai dengan 
ti, telepon harus diaktifkan 

lisan akan mempengaruhi 
p berlaku sampai 

kter dan karakter khusus 
digunakan.

au Tidak aktif pada semua 
 bahasa.
Hak cipta © 2005 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Pe
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l

P'aturan
Untuk mengubah pengaturan, tekan  lalu pilih Peralatan →
satu grup pengaturan, kemudian tekan  untuk membukany
akan diubah, kemudian tekan .

Pengaturan telepon
Umum
Bahasa telepon – Mengubah bahasa pada teks layar telepon 
mempengaruhi format yang digunakan untuk tanggal dan wa
digunakan, misalnya dalam perhitungan. Otomatis akan mem
informasi pada kartu SIM. Setelah bahasa teks tampilan digan
kembali.

Mengubah pengaturan untuk Bahasa telepon atau Bahasa tu
setiap aplikasi pada telepon Anda dan perubahan ini akan teta
pengaturannya Anda ubah kembali.

Bahasa tulisan – Mengubah bahasa akan mempengaruhi kara
yang tersedia saat menulis teks dan kamus teks prediksi yang 

Kamus – Anda dapat mengatur input teks prediksi ke Aktif at
editor telepon. Kamus teks prediksi tidak tersedia untuk semuaGbr. 11 Mengubah 

kontras layar.
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li 
 
ari 

on 
 
.

 
asi 
tuk 

pu 

Gbr. 12 Screen saver akan 
berubah untuk 
menunjukkan jumlah 
pesan baru atau 
panggilan tidak terjawab.
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Pesan/logo pembuka – Pesan atau logo pembuka akan ditampilkan sebentar setiap ka
telepon ini diaktifkan. Pilih Standar untuk menggunakan gambar standar, Teks untuk
menulis pesan pembuka (hingga 50 huruf), atau Foto untuk memilih foto atau gambar d
Galeri.

Pengaturan awal tel. – Anda dapat mengatur ulang beberapa pengaturan ke nilai 
awalnya. Untuk melakukannya, diperlukan kode pengunci. Lihat "Pengamanan", "Telep
dan SIM", hal. 91. Setelah mengatur ulang pengaturan, telepon mungkin memerlukan
waktu sedikit lebih lama untuk pengaktifannya. Dokumen dan file tidak akan berubah

Modus siaga
Anda dapat menetapkan cara pintas tombol untuk berbagai penekanan tombol dalam
modus siaga:  adalah tombol Pilihan kiri, menekan  sama seperti Tbl. navig
ke kn., dan  sama seperti tombol Pilihan. Anda tidak dapat memiliki cara pintas un
aplikasi yang Anda instal.
Logo operator – Pengaturan ini hanya akan terlihat jika Anda sudah menerima dan 
menyimpan logo operator. Anda dapat memilih untuk menampilkan atau tidak 
menampilkan logo operator tersebut.

Tampilan 
Terangnya – Anda dapat mengubah kecerahan layar ke lebih terang atau lebih gelap. 
Kecerahan layar akan diatur secara otomatis sesuai dengan lingkungan sekitar.

Scr. saver mulai stlh. – Screen saver diaktifkan bila batas waktu tersebut habis. 

Batas waktu lampu – Pilih batas waktu yang akan digunakan untuk menghidupkan lam
latar.
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Pengaturan panggilan
r agar nomor telepon Anda 

ng Anda panggil, atau nilai 
yanan Anda saat Anda 

 sudah diaktifkan, jaringan 
 yang baru saat Anda 
ar mengaktifkan panggilan 
nggilan tunggu, atau 

u tidak.

 pemanggil. Pesan teks ini 
enjawab atau menolak 

la Anda menolak panggilan.

 menerima panggilan video. 
.

an mencoba hingga 10 kali 
k menghentikan panggilan 

 agar telepon menampilkan 

g diberikan untuk tombol 
ekan terus tombol tersebut. 
Hak cipta © 2005 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Pe
ra

l Kirim nomor ID saya (layanan jaringan) – Anda dapat mengatu
ditampilkan ke (Ya) atau disembunyikan dari (Tidak) orang ya
tersebut dapat diatur oleh operatora jaringan atau penyedia la
mendaftar (Diatur jaringan).

Panggilan tunggu (layanan jaringan) – Jika panggilan tunggu
akan memberitahukan kepada Anda tentang panggilan masuk
berbicara di telepon. Pilih Aktifkan untuk meminta jaringan ag
tunggu, Batal untuk meminta jaringan agar menonaktifkan pa
Periksa status untuk memeriksa apakah fungsi diaktifkan ata

Tolak pgl. dgn. SMS – Pilih Ya untuk mengirim pesan teks ke
menjelaskan alasan Anda tidak menjawab panggilan. Lihat "M
panggilan", hal. 21.

Teks pesan – Tulis teks yang akan dikirim dalam pesan teks bi

Foto di pgl. video – Anda dapat menolak pengiriman video bila
Pilih gambar diam untuk ditampilkan sebagai pengganti video

 Tip! Untuk mengubah 
pengaturan pada 
pengalihan panggilan, 
tekan  lalu pilih 
Peralatan → Pengaturan 
→ Alih panggilan. Lihat 
"Mengalihkan panggilan", 
hal. 95.

Samb. ulang otomatis – Pilih Aktif, kemudian telepon Anda ak
untuk membuat panggilan yang belum berhasil. Tekan  untu
ulang otomatis.

Ringkasan panggilan – Aktifkan pengaturan ini jika Anda ingin
sebentar perkiraan lama panggilan terakhir.

Sambungan cepat – Pilih Aktif, kemudian nomor-nomor yan
panggilan cepat (  – ) dapat dipanggil dengan men
Lihat juga "Memanggil cepat nomor telepon", hal. 21.
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.

 Tip! Untuk beralih di 
antara saluran telepon, 
tekan terus  dalam 
modus siaga.

IM 
ng 
ada 
dan 

an 

M. 
lur 

 Istilah: GPRS, 
General Packet Radio 
Service, menggunakan 
teknologi data paket yang 
mengirimkan informasi 
dalam data paket singkat 
melalui jaringan selular.

leh 
gan 
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Tbl. penjawab bebas – Pilih Aktif, kemudian Anda dapat menjawab panggilan masuk
dengan menekan sebentar tombol apa saja, kecuali ,  dan , serta 

Saluran digunakan (layanan jaringan) – Pengaturan ini hanya ditampilkan jika kartu S
mendukung dua nomor pelanggan, yakni dua saluran telepon. Pilih saluran telepon ya
akan Anda gunakan untuk membuat panggilan dan mengirim pesan teks. Panggilan p
kedua saluran dapat dijawab apapun saluran yang dipilih. Jika Anda memilih Saluran 2 
belum berlangganan ke layanan jaringan ini, maka panggilan tidak dapat dibuat. Bila 
saluran 2 dipilih,  akan ditampilkan dalam modus siaga. 

Ganti saluran (layanan jaringan) – Agar tidak perlu memilih saluran, pilih Ganti salur
→ Nonaktif jika didukung oleh kartu SIM. Untuk mengubah pengaturan ini, Anda 
memerlukan kode PIN2.

Pengaturan koneksi
Sambungan data dan jalur akses
Telepon Anda mendukung sambungan data paket ( ), seperti GPRS dalam jaringan GS
Lihat juga "Indikator penting", hal. 13. Untuk membuat sambungan data, diperlukan ja
akses. Anda dapat menetapkan berbagai jenis jalur akses, seperti: 
• Jalur akses MMS untuk, misalnya, mengirim dan menerima pesan multimedia, 
• jalur akses untuk aplikasi Web untuk melihat halaman WML atau XHTML, dan 
• jalur akses Internet (IAP) untuk, misalnya, mengirim dan menerima e-mail, 

Hubungi penyedia layanan Anda untuk memastikan jenis jalur akses yang diperlukan o
layanan yang akan Anda akses. Untuk ketersediaan dan berlangganan layanan sambun
data paket, hubungi operator jaringan atau penyedia layanan Anda.
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Sambungan data paket dalam jaringan GSM dan UMTS
Bila Anda menggunakan telepon ini dalam jaringan GSM dan UMTS, Anda dapat memiliki 

lur akses dapat berbagi 
lnya saat panggilan suara 

bungan data yang aktif, 
n pada "Indikator penting", 

ah indikator sinyal, 

 dikirim.

dapat terjadi, misalnya saat 

g dikirim.

 dari penyedia layanan, atau 
hat "Menerima logo, nada, 
Hak cipta © 2005 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.
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beberapa sambungan data aktif pada saat yang bersamaan; ja
sambungan data; dan sambungan data akan tetap aktif (misa
berlangsung). Untuk informasi lebih lanjut tentang jumlah sam
lihat "Connection manager", hal. 84. Lihat juga indikator jaringa
hal. 13. 

Berikut adalah indikator yang mungkin akan muncul di baw
tergantung pada jaringan yang sedang Anda gunakan:

 – Jaringan GSM, data paket tersedia dalam jaringan.

 – Jaringan GSM, sambungan data paket aktif, data sedang

 – Jaringan GSM, sambungan beberapa data paket aktif.

 – Jaringan GSM, sambungan data paket tertahan. (Hal ini 
panggilan suara berlangsung)

 – Jaringan UMTS, data paket tersedia dalam jaringan.

 – Jaringan UMTS, sambungan data paket aktif, data sedan

 – Jaringan UMTS, sambungan beberapa data paket aktif.

 – Jaringan UMTS, sambungan data paket ditahan.

Menerima pengaturan jalur akses
Anda dapat menerima pengaturan jalur akses dalam pesan teks
pengaturan jalur akses sudah terdapat dalam telepon Anda. Li
kartu nama, entri kalender dan pengaturan", hal. 50.
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lur 

a. 

 Tip! Lihat juga 
pengaturan Bahasa, 
hal. 86.

n 
kan 
ut, 
 
 

am 

an 
h 
h 
ng 
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• Untuk membuat jalur akses baru, pilih Peralatan → Pengaturan → Koneksi → Ja
akses.

Jalur akses mungkin dilindungi ( ) oleh operator jaringan atau penyedia layanan And
Jalur akses yang dilindungi tidak dapat diedit atau dihapus.

Tanggal dan waktu
Lihat "Pengaturan jam", hal. 14.

Pengamanan
Telepon dan SIM
Kode PIN (Personal Identification Number) yang terdiri dari 4 sampai 8 angka aka
melindungi kartu SIM Anda dari penggunaan yang tidak sah. Kode PIN biasanya diberi
bersama kartu SIM. Jika Anda memasukkan kode PIN yang salah tiga kali berturut-tur
maka kode PIN tersebut akan diblokir dan Anda harus membuka pemblokiran tersebut
sebelum kartu SIM dapat digunakan kembali Lihat informasi tentang kode PUK dalam
bagian ini.

Kode UPIN mungkin diberikan bersama kartu USIM. Kartu USIM adalah kartu SIM dal
versi yang telah disempurnakan dan didukung oleh telepon selular UMTS. Kode UPIN 
melindungi kartu USIM dari penggunaan yang tidak sah.

Kode PIN2 (4 sampai 8 angka) diberikan bersama kartu SIM dan diperlukan untuk 
mengakses beberapa layanan tertentu.

Kode pengunci (5 angka) Kode pengunci dapat digunakan untuk mengunci telepon d
tombol dari penggunaan yang tidak sah. Pengaturan awal untuk kode pengunci adala
12345. Untuk menghindarkan penggunaan yang tidak sah atas telepon Anda, gantila
kode pengunci tersebut. Jaga kerahasiaan kode baru tersebut dan simpan di tempat ya
aman terpisah dari telepon Anda.
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PUK (Personal Unblocking Key) dan kode PUK2 (8 angka) masing-masing diperlukan 
untuk mengubah kode PIN atau kode PIN2 yang terblokir. Jika kode ini tidak disertakan 

on Anda.

lukan untuk membuka 

t. Lihat "Dompet", hal. 72.

 setiap kali telepon 
gkin tidak diperbolehkan 

h kode pengunci, kode PIN 
0 sampai 9. 

urat, untuk mencegah 

nguncian otomatis, telepon 
abis dan hanya dapat 
asukkan angka untuk batas 
ifkan jangka waktu 

i.

 Offline masih dapat dibuat 
am ke dalam telepon Anda.
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l bersama kartu SIM, mintalah kepada operator kartu SIM telep

Kode UPUK mungkin diberikan bersama kartu USIM dan diper
pemblokiran kode UPIN.

Kode dompet diperlukan untuk menggunakan layanan dompe

Permintaan kode PIN – Bila aktif, maka kode ini akan diminta
diaktifkan. Ingat, menonaktifkan permintaan kode PIN ini mun
pada beberapa kartu SIM.

Kode PIN, Kode PIN2 dan Kode kunci – Anda dapat menguba
dan kode PIN2. Kode-kode tersebut hanya dapat berisi angka 

 Tip! Untuk mengunci 
telepon secara manual, 
tekan . Daftar perintah 
akan terbuka. Pilih Kunci 
telepon.

Hindari penggunaan kode akses yang mirip dengan nomor dar
pemanggilan nomor darurat secara tidak disengaja.

Periode kunci otoma. – Anda dapat mengatur jangka waktu pe
akan terkunci secara otomatis setelah batas waktu tersebut h
digunakan jika kode pengunci yang benar sudah dimasukkan. M
waktu dalam satuan menit atau pilih Kosong untuk menonakt
penguncian otomatis.

Untuk membuka penguncian telepon, masukkan kode pengunc

Catatan: Bila telepon terkunci, panggilan dalam profil
ke beberapa nomor darurat resmi yang sudah diprogr
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Pilihan pada 
tampilan Panggilan tetap: 
Buka, Panggil, Aktif 
p'gilan tetap / N'aktif 
p'gilan tetap, Kontak 
baru, Edit, Hapus, 
Tambah ke Kontak, 
Tambah dari Kontak, 
Cari, Tandai/Hapus 
tanda, Petunjuk dan 
Keluar.

aat 
pan 

e 
n 
 → 
ah 
ah 

dak 
 ini, 
lan 

sih 
 

 

kan 

tas 
ka 
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Kunci jika SIM diubah – Anda dapat mengatur telepon agar meminta kode pengunci s
kartu SIM baru dan tak dikenal dimasukkan ke dalam telepon Anda. Telepon ini menyim
daftar kartu SIM yang dikenali sebagai kartu pemilik telepon.

Panggilan tetap – Anda dapat membatasi panggilan dan pesan teks dari telepon ini k
beberapa nomor telepon tertentu, jika didukung oleh kartu SIM. Fungsi ini memerluka
kode PIN2. Untuk melihat daftar nomor Panggilan tetap, tekan  lalu pilih Peralatan
Pengaturan → Pengamanan → Telepon dan SIM → Panggilan tetap. Untuk menamb
nomor telepon baru ke daftar Panggilan tetap, pilih Pilihan → Kontak baru atau Tamb
dari Kontak. Bila Anda menggunakan fitur panggilan tetap, sambungan data paket ti
dapat dibuat, kecuali jika pesan teks dikirim melalui sambungan data paket. Dalam hal
nomor pusat pesan dan nomor telepon penerima harus disertakan dalam daftar panggi
tetap tersebut.

Catatan: Bila fitur pengaman yang membatasi panggilan sedang digunakan 
(seperti pembatasan panggilan, grup tertentu dan panggilan tetap), Anda ma
dapat membuat panggilan ke nomor darurat yang sudah diprogram ke dalam
ponsel Anda.

Grup tertentu (layanan jaringan) – Untuk menentukan grup orang-orang yang dapat 
dipanggil dan memanggil Anda.

Konfirmasi lay. SIM (layanan jaringan) – Untuk mengatur telepon agar menampilkan
pesan konfirmasi bila Anda menggunakan layanan kartu SIM.

Manajemen sertifikat
Sertifikat jaringan tidak menjamin keamanan, sertifikat ini digunakan untuk membukti
keaslian perangkat lunak.

Pada tampilan utama Manajemen Sertifikat, Anda dapat melihat daftar sertifikat otori
yang disimpan dalam telepon ini. Tekan  untuk melihat daftar sertifikat pribadi (ji
tersedia).
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 Istilah: Sertifikat 
digital digunakan untuk 

Sertifikat digital harus digunakan jika Anda ingin terhubung ke bank secara online atau ke 
situs atau server remote untuk aktivitas yang melibatkan pengiriman informasi rahasia. 

perkecil risiko virus atau 
t lunak saat men-download 

erkecil risiko pada 
k, namun sertifikat harus 
h manfaat pengamanan 
 perlindungan dengan 
ng benar, asli, atau 
. Sertifikat berlaku untuk 
abis atau Sertifikat belum 
a masih berlaku, periksalah 

ngan dan masa berlaku 

s server tidak asli atau jika 
pon ini.

lalu pilih Pilihan → Rincian 
sertifikat akan memeriksa 
 muncul di layar:
i apapun untuk 
ercayaan (trust)", hal. 95.
ang dipilih sudah berakhir.
yang dipilih belum dimulai.
gi pemberi sertifikat.
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l membuktikan keaslian 
halaman XHTML atau 
WML dan perangkat lunak 
yang diinstal. Namun hal 
ini hanya dapat dipercaya 
jika keaslian sertifikat 
terbukti asli. 

Sertifikat tersebut juga harus digunakan jika Anda ingin mem
perangkat lunak tak layak serta memastikan keaslian perangka
dan menginstal perangkat lunak.

Penting: Sekalipun penggunaan sertifikat akan memp
sambungan remote dan penginstalan perangkat luna
digunakan secara benar agar Anda dapat memperole
canggih ini. Keberadaan sertifikat tidak menawarkan
sendirinya, manajer sertifikat harus berisi sertifikat ya
terpercaya untuk pengamanan canggih yang tersedia
jangka waktu terbatas. Jika Masa berlaku sertifikat h
berlaku muncul di layar sekalipun sertifikat seharusny
kebenaran tanggal dan waktu pada telepon Anda.

Melihat rincian sertifikat – memeriksa keaslian

Keaslian identitas server hanya dapat dipastikan bila tanda ta
sertifikat server sudah diperiksa. 

Anda akan diberitahukan melalui layar telepon ini jika identita
Anda tidak memiliki sertifikat pengaman yang benar pada tele

Pilihan pada 
tampilan utama 
manajemen sertifikat: 
Rincian sertifikat, Hapus, 
Pengaturan trust, Tandai/
Hapus tanda, Petunjuk 
dan Keluar.

Untuk memeriksa rincian sertifikat, gulir ke sertifikat tersebut, 
sertifikat. Bila Anda membuka rincian sertifikat, Manajemen 
validitas sertifikat dan salah satu dari catatan berikut ini akan
• Sertifikat tidak dipercaya – Anda belum memiliki aplikas

menggunakan sertifikat. Lihat "Mengubah pengaturan kep
• Sertifikat tidak berlaku – Masa berlaku untuk sertifikat y
• Sertifikat belum berlaku – Masa berlaku untuk sertifikat 
• Sertifikat rusak – Sertifikat tidak dapat digunakan. Hubun
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ng 

aru.

Ikon: Bila seluruh 
panggilan telah dialihkan, 

 akan ditampilkan 
dalam modus siaga.

ng 
asi 

deo.

a 

ah 
pat 
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Mengubah pengaturan kepercayaan (trust)

Sebelum mengubah pengaturan sertifikat, Anda harus yakin benar terhadap pemilik 
sertifikat dan bahwa sertifikat tersebut benar-benar milik pihak yang namanya tercant
dalam daftar.

Gulir ke sertifikat otoritas, lalu pilih Pilihan → Pengaturan trust. Daftar aplikasi yang
dapat menggunakan sertifikat yang dipilih akan muncul di layar, namun hal ini tergantu
pada sertifikat. Misalnya:
• Instalasi Symbian: Ya – Sertifikat ini dapat memeriksa keaslian aplikasi sistem 

pengoperasian Symbian yang baru.
• Internet: Ya – Sertifikat ini dapat memeriksa server. 
• Instalasi aplikasi: Ya – Sertifikat ini dapat memeriksa keaslian aplikasi Java yang b

Pilih Pilihan → Edit p’aturan trust untuk mengubah nilai.

Mengalihkan panggilan
1 Untuk mengalihkan panggilan masuk ke kotak suara Anda atau ke nomor telepon ya

lain, tekan  lalu pilih Peralatan → Pengaturan → Alih panggilan. Untuk inform
rinci, hubungi penyedia layanan Anda.

2 Pilih panggilan yang akan dialihkan: Panggilan suara atau Panggilan data dan vi
3 Pilih pilihan pengalihan yang dikehendaki. Misalnya, pilih Bila sibuk untuk 

mengalihkan panggilan suara bila nomor telepon Anda sedang sibuk atau bila And
menolak panggilan masuk.

4 Aktifkan pilihan pengalihan (Aktifkan) atau nonaktifkan (Batal), atau periksa apak
pilihan tersebut sudah diaktifkan (Periksa status). Beberapa pilihan pengalihan da
diaktifkan pada waktu bersamaan. 

Pembatasan panggilan dan pengalihan panggilan tidak dapat diaktifkan pada saat 
bersamaan.
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 P'batasan pgl. (layanan jaringan)
ilan yang dapat dibuat atau 
da memerlukan sandi 
g dikehendaki, kemudian 
kah pilihan tersebut sudah 
engaruhi semua panggilan, 

diaktifkan pada saat 

 ke beberapa nomor darurat 

 dan UMTS. Jaringan GSM 
ai dengan .

r) – Pilih jaringan yang akan 
enggunakan jaringan GSM 

dan kesepakatan jelajah 
t, hubungi operator 

ggunakan jaringan GSM, 
masuk panggilan darurat, 

 sambungan jaringan, saat 
Hak cipta © 2005 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.
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l Pembatasan panggilan memungkinkan Anda membatasi pangg
diterima dengan telepon. Untuk mengubah pengaturan ini, An
pembatas dari penyedia layanan. Pilih pilihan pembatasan yan
aktifkan (Aktifkan) atau nonaktifkan (Batal), atau periksa apa
diaktifkan (Periksa status). Pembatasan panggilan akan memp
termasuk panggilan data. 

Pembatasan panggilan dan pengalihan panggilan tidak dapat 
bersamaan.

Bila panggilan dibatasi, Anda masih dapat membuat panggilan
resmi tertentu.

 Istilah: Perjanjian 
roaming – Perjanjian 
jelajah antara dua atau 
beberapa jaringan 
penyedia layanan agar 
pengguna dari salah satu 
penyedia layanan tersebut 
dapat menggunakan 
layanan yang diberikan 
oleh penyedia layanan 
lainnya.

Jaringan
Nokia 6630 dapat secara otomatis beralih antara jaringan GSM
ditandai dengan  dalam modus siaga. Jaringan UMTS ditand

Modus jaringan (hanya ditampilkan jika didukung oleh operato
digunakan. Jika Anda memilih Modus ganda, telepon ini akan m
atau UMTS secara otomatis sesuai dengan parameter jaringan 
(roaming) antara operator jaringan. Untuk informasi lebih lanju
jaringan Anda.

Peringatan: Jika telepon ini diatur untuk hanya men
maka Anda tidak akan dapat membuat panggilan, ter
atau menggunakan fitur-fitur lain yang memerlukan
jaringan yang dipilih tersebut tidak tersedia.
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ilih 
ari 

a 
li 

 

Indikator yang 
ditampilkan dalam 
modus siaga: 

 – headset 
tersambung. 

 – loopset tersambung.
 – headset tidak 

tersedia, sambungan ke 
headset Bluetooth sudah 
terputus.

kat 
, 

, 

ara 
r 
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Pilihan operator – Pilih Otomatis untuk mengatur telepon ini agar mencari dan mem
salah satu jaringan yang tersedia atau Manual untuk secara manual memilih jaringan d
daftar jaringan. Jika sambungan ke jaringan yang dipilih secara manual terputus, mak
telepon akan mengeluarkan nada kesalahan dan meminta Anda untuk memilih kemba
salah satu jaringan. Jaringan yang dipilih harus memiliki perjanjian jelajah (roaming) 
dengan jaringan asal Anda, yakni operator kartu SIM pada telepon Anda.

Tampilan info sel – Pilih Aktif untuk mengatur telepon agar memberi tanda bila 
digunakan dalam jaringan selular berbasis teknologi jaringan selular mikro (MCN) dan
untuk mengaktifkan penerimaan info sel.

Pengaturan perangkat
Pilih perangkat tambahan: Headset, Loopset, Bluetooth handsfree, atau Car kit.
• Pilih Profil standar untuk mengatur profil yang akan diaktifkan setiap kali perang

tambahan tertentu disambungkan ke telepon Anda. Lihat "Profil – mengatur nada"
hal. 11. 

• Pilih Jawab otomatis untuk mengatur telepon agar secara otomatis menjawab 
panggilan masuk setelah 5 detik. Jika jenis Dering diatur ke Bunyi sekali atau Diam
maka fitur jawab otomatis akan dinonaktifkan.

Perintah suara
Tekan , lalu pilih Peralatan → Per. suara. Perintah suara memungkinkan Anda 
menambah, menghapus dan mengontrol perintah suara dalam telepon ini. Perintah su
direkam dalam cara yang sama seperti tag suara. Lihat "Menambah tag suara ke nomo
telepon", hal. 29.
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Menambahkan perintah suara ke aplikasi
likasi. 

→ Aplikasi baru.
g suara ke nomor telepon", 

ajer aplikasi)
nstal 2 jenis aplikasi dan 

jad atau .jar ( ). Jangan 
plikasi tersebut tidak dapat 

 pengoperasian Symbian 
a perangkat lunak yang 

ter yang kompatibel, 
esan multimedia, sebagai 
nakan Nokia Application 
pon ini atau kartu memori. 
engirim file, tempatkan file 
Hak cipta © 2005 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.
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l Anda hanya dapat memiliki satu perintah suara untuk satu ap
1 Pilih aplikasi yang akan ditambahkan ke perintah suara. 

Untuk menambahkan aplikasi baru ke daftar, pilih Pilihan 
2 Pilih Pilihan → Tbh. perintah suara. Lihat "Menambah ta

hal. 29.

 Contoh: Jika Anda 
menerima file 
penginstalan sebagai 
sebagai lampiran e-mail, 
lanjutkan ke kotak surat, 
buka e-mail, buka 
tampilan Lampiran, gulir 
ke file penginstalan, 
kemudian tekan  untuk 
mulai menginstal.

Application manager (Man
Tekan , lalu pilih Peralatan → Manager. Anda dapat mengi
perangkat lunak pada telepon ini.
• Aplikasi J2ME™ berbasis teknologi Java™ dengan ekstensi .

download aplikasi PersonalJava™ ke telepon Anda, karena a
diinstal. 

• Aplikasi dan perangkat lunak lain yang sesuai untuk sistem
( ). File penginstalan memiliki ekstensi. sis. Instal hany
khusus dirancang untuk Nokia 6630.

File penginstalan dapat dikirim ke perangkat Anda dari kompu
di-download saat browsing atau dikirim kepada Anda dalam p
lampiran e-mail, atau melalui Bluetooth. Anda dapat menggu
Installer pada Nokia PC Suite untuk menginstal aplikasi ke tele
Jika Anda menggunakan Microsoft Windows Explorer untuk m
tersebut pada kartu memori (disk lokal).
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Ikon: 
 – aplikasi .sis

 – aplikasi Java
 – aplikasi belum 

terinstal secara lengkap
 – aplikasi sudah 

terinstal pada kartu 
memori.

 

i 

h 

nak 
ulu 
asli 

 Tip! Anda juga dapat 
menggunakan Nokia 
Application Installer yang 
tersedia pada Nokia PC 
Suite untuk menginstal 
aplikasi. Lihat CD-ROM 
yang disediakan dalam 
kemasan telepon.

a 
ang 

tuk 

 Tip! Saat browsing, 
Anda dapat men-
download file 
penginstalan dan 
menginstalnya tanpa 
memutuskan sambungan.

 

si 
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Menginstal aplikasi dan perangkat lunak
Penting: Lakukan penginstalan aplikasi hanya dari sumber yang menawarkan
perlindungan memadai terhadap gangguan perangkat lunak. 

• Sebelum menginstal, pilih Pilihan → Lihat rincian untuk melihat informasi sepert
jenis aplikasi, nomor versi dan agen atau produsen aplikasi tersebut.

• Sebelum menginstal, pilih Pilihan → Lihat sertifikat untuk menampilkan rincian 
sertifikat pengaman pada aplikasi. Lihat "Manajemen sertifikat", hal. 93.

• Jika Anda menginstal file yang berisi pembaruan atau perbaikan aplikasi yang suda
ada, maka aplikasi yang asli hanya dapat diperbaiki jika dilengkapi dengan file 
penginstalan asli atau salinan data cadangan yang lengkap dari paket perangkat lu
yang sudah dihapus tersebut. Untuk mengembalikan aplikasi asli, hapus terlebih dah
aplikasi tersebut, kemudian pasang kembali aplikasi tersebut dari file penginstalan 
atau dari salinan data cadangan.

• File .jar diperlukan untuk menginstal aplikasi Java. Jika file tersebut tidak ada, mak
telepon akan meminta Anda untuk men-download-nya. Jika belum ada jalur akses y
ditetapkan untuk aplikasi, Anda akan diminta untuk memilihnya. Bila file .jar di-
download, nama pengguna dan sandi untuk mengakses server harus dimasukkan. 
Keduanya diperoleh dari agen atau produsen aplikasi tersebut.

1 Buka Application manager, lalu gulir ke file penginstalan. 
Atau, cari memori telepon atau kartu memori, pilih aplikasi, kemudian tekan  un
memulai penginstalan.

2 Pilih Pilihan → Pasang. 
Saat penginstalan berlangsung, telepon akan menampilkan informasi tentang 
kemajuan proses penginstalan tersebut. Jika Anda menginstal aplikasi tanpa tanda
tangan atau sertifikat digital, telepon ini akan menampilkan pesan peringatan. 
Lanjutkan penginstalan tersebut hanya jika Anda yakin akan keaslian dan isi aplika
tersebut.
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Pilihan pada 
tampilan utama Aplikasi: 

Menghapus aplikasi dan perangkat lunak
kan Ya untuk konfirmasi.

a kembali jika memiliki 
angan dari paket perangkat 
ngkat lunak, maka Anda 
gkat lunak tersebut. 

pada paket perangkat lunak 
pat berfungsi lagi. Untuk 
nak yang dipasang.

i file yang 

nada dering dan materi 
lihkan.

 tombol pengaktifkan hak 

ata dari 

ak, kalender, foto, video dan 
g kompatibel seperti Nokia 
igunakan tanpa kartu SIM. 
 tanpa kartu SIM. 

 tersebutpada telepon 
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Pasang, Lihat rincian, Ke 
alamat web, Lihat 
sertifikat, Kirim, Hapus, 
Download aplikasi, Lihat 
log, Kirim log, 
Perbaharui, Pengaturan, 
Petunjuk dan Keluar.

Gulir ke paket perangkat lunak, lalu pilih Pilihan → Hapus. Te

Jika perangkat lunak dihapus, Anda hanya dapat menginstalny
paket perangkat lunak yang asli atau memiliki salinan data cad
lunak yang dihapus tersebut. Jika Anda menghapus paket pera
tidak dapat lagi membuka dokumen yang dibuat dengan peran

Catatan: Jika paket perangkat lunak lain tergantung 
yang Anda hapus, maka paket tersebut juga tidak da
informasi rinci, lihat dokumentasi paket perangkat lu

Kunci aktivasi – menangan
dilindungi oleh hak cipta

Perlindungan hak cipta mungkin membuat beberapa gambar, 
lainnya tidak dapat disalin, dimodifikasi, dipindahkan atau dia

Tekan  lalu pilih Peralatan → Kunci aktivasi untuk melihat
digital yang tersimpan dalam telepon Anda.

Transfer – memindahkan d
telepon lain

Tekan , lalu pilih Peralatan → Transfer untuk menyalin kont
klip suara menggunakan Bluetooth dari telepon Series 60 yan
6600 dan Nokia 7610 ke Nokia 6630 Anda. Nokia 6630 dapat d
Profil offline secara otomatis diaktifkan bila telepon diaktifkan
Pengaktifan ini memungkinkan Anda menggunakan kartu SIM
lainnya. Ikuti petunjuk pada layar.
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Agar tidak terdapat entri ganda, Anda dapat mengirim jenis informasi yang sama, misal
kontak, dari telepon lain ke telepon Anda hanya sekali. 

Proses penyalinan akan berlangsung dalam langkah-langkah berikut:
1. Aktifkan Bluetooth pada Nokia 6630 Anda dan pada telepon lainnya. Lihat "Sambun

Bluetooth", hal. 80.
2. Buka aplikasi Transfer pada Nokia 6630. Ikuti petunjuk yang muncul di layar.
3. Aplikasi Transfer data dikirim ke telepon lain.
4. Instal aplikasi Transfer ke telepon lain tersebut. Aplikasi ini akan aktif secara otomat

kemudian ditambahkan ke Menu utama. 
5. Telepon harus dipasangkan. Untuk informasi lebih lanjut tentang pasangan, lihat 

"Mengirim data melalui Bluetooth", Pasangan, hal. 82 
6. Pilih content yang akan disalin ke Nokia 6630 Anda.
7. Content disalin dari memori dan kartu memori telepon lain (jika tersedia) ke Nokia 66

Anda. Waktu penyalinan tergantung pada jumlah data yang akan dikirim. Anda dapa
membatalkan penyalinan dan melanjutkannya di lain waktu.

Device manager – konfigurasi penyedia
layanan

Tekan , lalu pilih Peralatan → Dev. mgr.. Anda dapat menerima pengaturan untuk pr
server dan pengaturan konfigurasi yang berbeda dari operator jaringan, penyedia layan
atau departemen manajemen informasi perusahaan Anda. Pengaturan konfigurasi ini 
dapat berisi pengatran jalur akses untuk sambungan data dan pengaturan lainnya yan
digunakan oleh berbagai aplikasi pada telepon Anda.
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• Untuk menyambung ke server dan menerima pengaturan konfigurasi telepon Anda, 
pilih Mulai konfigurasi.

uran konfigurasi dari 
ak aktif.
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• Untuk memperbolehkan atau menolak penerimaan pengat
penyedia layanan, pilih Konfigurasi aktif atau Konfig. tid
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Informasi baterai
Pengisian dan Pengosongan
Telepon Anda dilengkapi dengan baterai yang dapat diisi 
ulang. Kinerja penuh baterai baru hanya akan tercapai setelah 
dua atau tiga kali siklus pengisian dan pengosongan. Baterai 
dapat diisi dan dikosongkan ratusan kali, namun pada akhirnya 
baterai akan mengalami keausan. Bila waktu bicara dan waktu 
siaga terasa lebih singkat daripada biasanya, sudah waktunya 
Anda membeli baterai baru. Gunakan hanya baterai yang 
disarankan oleh Nokia, dan lakukan pengisian daya baterai 
hanya dengan pengisi daya yang dianjurkan oleh Nokia untuk 
perangkat ini.

Sebelum mengeluarkan baterai, pastikan untuk 
menonaktifkan perangkat dan memutuskan sambungan ke 
pengisi daya (charger). 

Lepaskan steker pengisi daya dari stopkontak dan telepon ini 
jika tidak digunakan. Jangan tinggalkan baterai dalam 
keadaan tersambung ke pengisi daya. Pengisian yang 
berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai. Jika 
tidak digunakan, baterai yang terisi penuh akan kosong 
dengan sendirinya beberapa waktu kemudian. Temperatur 
yang terlalu tinggi dapat mempengaruhi kemampuan 
pengisian daya baterai.

Gunakan baterai hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. 
Jangan gunakan pengisi daya atau baterai yang sudah rusak.

Baterai tidak boleh mengalami hubungan arus pendek. 
Hubungan arus pendek yang tidak disengaja dapat terjadi jika 
benda logam seperti uang logam, klip atau pena menyebabkan 
hubungan langsung ke terminal positif (+) dan negatif (–) 
baterai. (Terlihat seperti baris logam pada baterai). Hal ini 
dapat terjadi, misalnya jika Anda membawa baterai cadangan 
di saku baju atau tas. Terminal yang mengalami hubungan 
arus pendek dapat merusak baterai atau perangkat 
penghubungnya.

Membiarkan baterai di tempat yang panas atau dingin, 
misalnya di dalam mobil yang tertutup di musim panas atau 
musim dingin, akan mengurangi kapasitas dan masa pakai 
baterai. Usahakan agar baterai selalu berada pada temperatur 
antara 15°C dan 25 °C (59°F dan 77°F). Perangkat dengan 
baterai yang panas atau dingin tidak dapat berfungsi untuk 
sementara, meskipun daya baterai dalam keadaan penuh. 
Kinerja baterai menjadi terbatas terutama sekali pada 
temperatur di bawah titik beku.

Jangan buang baterai ke dalam api! Buanglah baterai sesuai 
dengan peraturan dan ketentuan setempat yang berlaku. Bila 
memungkinkan, lakukan daur ulang baterai. Jangan buang 
baterai sebagai limbah rumah tangga.



ha
n

10

Perangkat tambahan

CC-215D

CC-215D

CC-215D

CC-215D

CC-215D

DKU-2

MU-1

SU-5

SU-7

PD-1

PT-8

PD-2

SU-8

SU-1B
Hak cipta © 2005 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.
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Berbagai pilihan perangkat tambahan baru tersedia untuk 
telepon Anda. Pilih perangkat tambahan yang sesuai 
dengan kebutuhan komunikasi Anda. Beberapa perangkat 
tambahan dijelaskan secara rinci di bawah ini.

Daftar perangkat tambahan yang kompatibel:

Audio

Fashion Stereo Headset HS-3

Headset HS-5

Stereo Headset HDS-3

Boom Headset HDB-4

Retractable Headset HS-10

FM Radio Headset HS-2R

Wireless Clip-on Headset HS-3W

Wireless Boom Headset HS-4W

Inductive Loopset LPS-4

Mobil

Advanced Car Kit CK-7W

Mobile Holder CR-1

Mobile Charger LCH-12

Penutup (Cover)

Penutup Xpress on

Hijau

Merah

Biru

Abu-abu kecoklatan

Data

Connectivity Cable

64 MB MultiMediaCard

Foto

Image Viewer

Image Frame

Image Album

Video Call Stand

Camera Flash

Pesan

Wireless Keyboard

Digital Pen
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dapat berbeda-beda, tergantung 
 dan pengaturan pemakaian, serta 
ian.

n Headset HS-3W

 bicara# Waktu siaga#

a 2,2-3,2 jam 
MA)
a 3-6 jam 
)

Hingga 6-11 hari 
Hak cipta © 2005 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undan

Daya

Baterai BL-5C

Retractable Charger AC-1

Charger ACP-12

Beberapa perangkat tambahan dijelaskan secara rinci di 
bawah ini.
Untuk ketersediaan perangkat tambahan, hubungi agen 
Nokia di tempat Anda. Beberapa peraturan praktis untuk 
pengoperasian perangkat tambahan:
• Jauhkan perangkat tambahan dari jangkauan anak-

anak.
• Bila Anda melepas kabel sambungan aksesori, pegang 

dan cabut steker, bukan kabelnya.
• Periksa secara teratur apakah semua peralatan telepon 

selular di dalam kendaraan sudah terpasang dan 
berfungsi dengan benar.

Gunakan hanya baterai, pengisi daya (charger) dan 
perangkat tambahan yang telah diakui oleh Nokia. 
Penggunaan jenis lain akan membatalkan persetujuan 
atau jaminan atas telepon, dan mungkin 
membahayakan.

Baterai

# Waktu pengoperasian 
pada kartu SIM, jaringan
cara dan kondisi pemaka

Wireless Clip-o

Jenis Tekn. Waktu

BL-5C Li-Ion

Hingg
(WCD
Hingg
(GSM
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Headset nirkabel yang mudah digunakan dengan clip-on 
komponen utama dan alat bantu dengar, untuk keperluan Nokia Digital Pen SU-1B

uk membuat pesan menarik 
ya ke telepon yang 
ologi Bluetooth, dan 

 Anda juga dapat 
enyimpan catatan pada PC 
Hak cipta © 2005 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.
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bisnis dan pribadi. 

Headset ini menggunakan teknologi nirkabel Bluetooth 
antara komponen utama dengan telepon yang kompatibel. 
Penggunaan fungsi panggilan dasar dari headset dan 
lampu LED menunjukkan sambungan nirkabel aktif.

Boom Headset HDB-4
Perangkat headset yang mungil dan ringan ini memiliki 
keindahan dan keistimewaan desain Nokia. Memiliki 
kualitas audio yang sangat baik, Anda dapat menjawab 
atau mengakhiri panggilan dengan menekan tombol pada 
bagian mikrofon headset. Gunakan pena digital Anda unt

dan unik, kemudian mengirimn
kompatibel menggunakan tekn
meneruskannya melalui MMS.
menggunakan pena ini untuk m
yang kompatibel.
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Travel Charger ACP-12
Perangkat ini mampu mengisi daya baterai dengan cepat 
dan efisien. Cocok untuk Anda yang sering bepergian. 
Benar-benar pengisi daya baterai multi-voltase yang 
praktis.

Catatan: Jenis steker bervariasi tergantung pasar.
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Perawatan dan Pemeliharaan
jatuh, terbentur atau 
g tidak tepat dapat 
ternal dan komponen yang 

 keras, larutan pembersih 
embersihkan perangkat.

n cat dapat menyumbat 
apat dilepas dan 
ng semestinya.

mbut dan bersih untuk 
 lensa untuk kamera, sensor 

ganti yang sudah disediakan 
na, modifikasi antena atau 
ak direkomendasikan dapat 
elanggar peraturan yang 
 radio.

uk perangkat ini, baterai, 
bahan apapun. Jika salah satu 
 sebagaimana mestinya, 

 yang terdekat.
Hak cipta © 2005 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.
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Perangkat Anda merupakan produk unggulan dan karenanya 
harus ditangani secara benar. Saran berikut akan membantu 
Anda memenuhi ketentuan jaminan.

• Pastikan perangkat dalam keadaan kering. Air hujan, 
kelembaban dan segala jenis cairan atau uap air dapat 
mengandung mineral yang akan menimbulkan korosi pada 
sirkuit elektronik. Jika perangkat Anda terkena air, 
lepaskan baterai dan biarkan perangkat ini benar-benar 
kering sebelum memasang kembali baterai.

• Jangan gunakan atau jangan simpan perangkat di tempat 
yang berdebu dan kotor. Komponen yang dapat dilepas dan 
komponen elektronik mungkin akan rusak.

• Jangan simpan perangkat ini di tempat yang panas. 
Temperatur yang tinggi dapat mempersingkat masa pakai 
perangkat elektronik, merusak baterai dan melelehkan 
komponen yang terbuat dari plastik.

• Jangan simpan perangkat ini di tempat dingin. Ketika 
temperatur kembali hangat (ke temperatur normal), uap 
air dapat terbentuk di dalam perangkat dan akan merusak 
panel sirkuit elektronik.

• Jangan coba membuka perangkat selain seperti yang 
diperintahkan dalam buku petunjuk ini.

• Perangkat jangan sampai ter
terguncang. Penanganan yan
mematahkan panel sirkuit in
halus.

• Jangan gunakan bahan kimia
atau deterjen keras untuk m

• Jangan cat perangkat. Lapisa
komponen-komponen yang d
menghambat penggunaan ya

• Gunakan kain yang kering, le
membersihkan lensa (seperti
jarak dan sensor cahaya).

• Gunakan hanya antena peng
atau direkomendasikan. Ante
peralatan tambahan yang tid
merusak perangkat ini dan m
mengatur tentang perangkat

Semua saran di atas berlaku unt
pengisi daya atau perangkat tam
komponen tersebut tidak bekerja
bawalah ke pusat layanan resmi
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mbahan
 alat pacu tersebut. Rekomendasi ini 
ndependen yang dilakukan dan 
mbaga Penelitian Teknologi 
u jantung harus:
ntara telepon dengan alat pacu 
 cm sewaktu perangkat ini aktif;
gkat ini di dalam saku baju; dan
ini di bagian yang berlawanan 
u jantung agar memperkecil potensi 

nya gangguan, segera nonaktifkan 

rapa perangkat selular digital 
n sejumlah alat bantu dengar. Jika 
tu, hubungi penyedia layanan Anda.

aruhi sistem elektronik kendaraan 
ang dengan benar atau yang tidak 
tem pengisian bahan bakar 
i slip (anti penguncian), sistem 
nik, sistem kantung udara). Untuk 
yakan kepada pabrik pembuat atau 
kendaraan Anda atau perangkat 
Hak cipta © 2005 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undan

Informasi Keselamatan Ta
Kondisi pengoperasian

Patuhi selalu petunjuk khusus yang berlaku di tempat mana 
pun dan nonaktifkan selalu perangkat Anda bila ada larangan 
atau jika dapat menimbulkan gangguan atau bahaya. Gunakan 
perangkat ini hanya dalam posisi pengoperasian normal. Agar 
memenuhi persyaratan peraturan penggunaan frekuensi radio, 
gunakan hanya perangkat tambahan yang diakui Nokia untuk 
penggunaan dengan perangkat ini. Bila perangkat ini sedang 
aktif dan berada di badan, gunakan selalu tempat atau tas 
telepon yang sudah diakui Nokia.

Perangkat medis

Pengoperasian peralatan transmisi radio, termasuk telepon 
selular, dapat mengganggu fungsi peralatan medis yang tidak 
dilindungi secara memadai. Konsultasikan dengan dokter atau 
perusahaan pembuat peralatan medis tersebut guna 
menentukan apakah peralatan dimaksud cukup terlindung dari 
energi frekuensi radio (RF) eksternal atau jika Anda memiliki 
pertanyaan lainnya. Nonaktifkan telepon Anda di tempat 
perawatan kesehatan, bila ada larangan penggunaan telepon 
selular. Rumah sakit atau tempat perawatan kesehatan 
mungkin menggunakan peralatan yang sensitif terhadap 
energi RF eksternal.

Alat pacu jantung Produsen alat pacu jantung 
menganjurkan agar jarak antara telepon selular dengan alat 
ini minimal 15,30 cm untuk menghindari kemungkinan 

timbulnya gangguan pada
sesuai dengan penelitian i
direkomendasikan oleh Le
Nirkabel. Pemakai alat pac
• selalu menjaga jarak a

jantung minimal 15,30
• tidak membawa peran
• memegang perangkat 

dengan posisi alat pac
gangguan.

Jika Anda mencurigai ada
perangkat ini.

Alat bantu dengar Bebe
mungkin terganggu denga
terjadi gangguan seperti i

Kendaraan

Sinyal RF dapat mempeng
bermotor yang tidak dipas
cukup terlindungi (mis. sis
elektronik, sistem rem ant
kontrol kecepatan elektro
informasi lebih lanjut, tan
perwakilannya mengenai 
tambahan di dalamnya.
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Hanya petugas yang memenuhi syarat yang boleh 
memperbaiki perangkat ini atau memasangnya di dalam 

Kawasan berpotensi ledakan

 berada di wilayah dengan 
nyebabkan ledakan serta 
a. Kawasan berpotensi 
ang biasanya meminta agar 
an. Percikan api di wilayah 
 ledakan atau kebakaran yang 
 kematian. Nonaktifkan 
 bahan bakar seperti di dekat 

angan tentang penggunaan 
ian, penyimpanan dan 
ahan kimia atau di tempat 
pat-tempat yang berpotensi 

anda dengan jelas. Termasuk 
iman atau penyimpanan 
enggunakan bahan bakar gas 
e); tempat yang udaranya 
artikel seperti butir-butir, 

lar, termasuk perangkat ini, 
kan sinyal radio, jaringan 
t dan fungsi-fungsi yang 
guna. Karenanya, jaminan 
kondisi tidak dapat 
a itu, Anda tidak boleh 
 perangkat selular untuk 
perti darurat medis.
Hak cipta © 2005 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.
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kendaraan. Pemasangan atau perbaikan yang keliru dapat 
menimbulkan bahaya dan membatalkan jaminan yang berlaku 
untuk perangkat ini. Periksa secara teratur untuk memastikan 
bahwa semua peralatan untuk perangkat selular di dalam 
kendaraan Anda sudah terpasang dan beroperasi dengan 
benar. Jangan simpan atau jangan bawa cairan yang mudah 
terbakar, gas atau bahan peledak dalam satu tempat bersama 
perangkat ini, komponen-komponennya atau perangkat 
tambahannya. Untuk kendaraan yang dilengkapi dengan 
kantong udara, ingatlah bahwa kantong udara akan 
mengembang dengan kuat. Jangan letakkan benda, termasuk 
peralatan yang terpasang atau peralatan nirkabel yang 
portabel di sekitar kantong udara atau di tempat 
mengembangnya kantong udara. Jika peralatan nirkabel di 
dalam kendaraan tidak terpasang dengan benar dan kantung 
udara mengembang, maka hal ini dapat mengakibatkan cedera 
berat.

Dilarang menggunakan perangkat ini saat berada dalam 
pesawat terbang. Nonaktifkan perangkat Anda sebelum naik 
ke pesawat terbang. Penggunaan perangkat telepon selular di 
dalam pesawat terbang dapat membahayakan pengoperasian 
pesawat terbang, mengganggu jaringan telepon dan 
melanggar hukum.

Nonaktifkan telepon Anda ketika
kandungan udara yang dapat me
patuhi semua petunjuk dan tand
ledakan juga termasuk tempat y
Anda mematikan mesin kendara
seperti ini dapat mengakibatkan
dapat menimbulkan cedera atau
perangkat ini di tempat pengisian
pompa bensin. Patuhi semua lar
peralatan radio di tempat pengis
distribusi bahan bakar, tempat b
yang sedang terjadi ledakan. Tem
ledakan sering kali tidak diberi t
dek bawah kapal; tempat pengir
bahan kimia; kendaraan yang m
cair (seperti propane atau butan
mengandung bahan kimia atau p
debu atau serbuk logam.

Panggilan darurat

Penting: Telepon selu
beroperasi mengguna
nirkabel, jaringan dara
diprogram untuk peng
sambungan di segala 
dilakukan. Oleh karen
hanya mengandalkan
komunikasi penting se
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entu sedang digunakan, maka Anda 
onaktifkannya sebelum dapat 
at. Untuk informasi lebih lanjut, 
.

darurat, berikan semua informasi 
ungkin. Perangkat selular Anda 
satunya alat komunikasi di tempat 
nggilan sebelum diperbolehkan.

Dalam profil Offline, Anda tidak 
t panggilan, kecuali panggilan ke 
arurat, atau menggunakan fitur-
emerlukan jangkauan jaringan. 
Hak cipta © 2005 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undan

Untuk membuat panggilan darurat:

1 Jika telepon tidak aktif, aktifkanlah. Pastikan kekuatan 
sinyal memadai. 
Beberapa jaringan mungkin akan meminta kartu SIM atau 
USIM yang berlaku dimasukkan dengan benar ke dalam 
perangkat ini.

2 Tekan  sebanyak yang diperlukan untuk menghapus 
layar dan mempersiapkan perangkat ini untuk panggilan. 

3 Masukkan nomor darurat resmi untuk lokasi Anda. Nomor 
darurat berbeda-beda untuk setiap lokasi.

4 Tekan tombol .

Jika beberapa fasilitas tert
harus terlebih dahulu men
membuat panggilan darur
bacalah buku petunjuk ini

Saat membuat panggilan 
yang diperlukan sejelas m
mungkin merupakan satu-
kejadian. Jangan akhiri pa

PERINGATAN! 
dapat membua
nomor-nomor d
fitur lain yang m



ha
n

11

Informasi Pengesahan (SAR) jaringan. Secara umum, semakin Anda dekat dengan stasiun 
pangkalan untuk antena, maka semakin rendah output daya.

 telepon ini saat diuji untuk 
83 W/kg.

turan untuk hubungan 
an dalam posisi normal di 
dikitnya 1,5 cm dari badan. 
ng, pengait ikat pinggang 
akan di badan, semua 
ngandung bahan logam dan 
ari badan Anda.

tau pesan, telepon ini 
erkualitas ke jaringan. Dalam 
ta atau pesan mungkin dapat 
ungan yang demikian. 
juk jarak di atas sampai 

r yang digunakan oleh 
gram (W/kg) atau setara 
ubuh manusia. Batas ini 
ang penting untuk 

ahan bagi masyarakat dan 
variasi pengukuran. Nilai SAR 
a perkiraan kebutuhan 
k informasi tentang SAR di 
ada informasi produk di 
Hak cipta © 2005 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.
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TELEPON INI TELAH MEMENUHI PERATURAN INTERNASIONAL 
UNTUK HUBUNGAN KE GELOMBANG RADIO. 

Telepon selular Anda merupakan pemancar sekaligus penerima 
radio. Telepon ini dirancang dan diproduksi untuk tidak 
melampaui batas hubungan ke frekuensi radio (RF) seperti 
yang direkomendasikan oleh peraturan internasional (ICNIRP). 
Batasan ini merupakan bagian dari pedoman menyeluruh dan 
menetapkan tingkat energi RF yang diperbolehkan untuk 
masyarakat umum. Pedoman tersebut dikembangkan oleh 
organisasi ilmiah independen melalui evaluasi studi ilmiah 
yang cermat dan berkala; serta mencakup marjin keamanan 
penting yang dirancang untuk menjamin keselamatan semua 
orang, tanpa memperhitungkan usia dan kesehatan.

Standar hubungan untuk telepon selular menggunakan unit 
pengukuran yang dikenal sebagai Angka Absorsi Spesifik, atau 
SAR. Batas SAR yang direkomendasi oleh standar internasional 
adalah 2,0 W/kg*. Pengujian untuk SAR dilakukan 
menggunakan posisi pengoperasian standar dengan 
pemancaran telepon pada level daya tercatat dan tertinggi di 
semua gelombang frekuensi yang diuji. Walaupun SAR 
ditentukan pada level daya tercatat tertinggi, namun level SAR 
telepon yang sebenarnya ketika beroperasi dapat berada di 
bawah nilai maksimum. Ini karena telepon dirancang untuk 
beroperasi pada level daya yang beragam, jadi telepon hanya 
akan menggunakan daya yang diperlukan untuk mencapai 

Nilai SAR tertinggi untuk model
penggunaan di telinga adalah 0,

Produk ini telah memenuhi pera
frekuensi radio (RF) bila digunak
dekat telinga atau bila berada se
Jika Anda menggunakan tas jinji
atau kantung telepon yang diken
aksesori tersebut tidak boleh me
harus berada sedikitnya 1,5 cm d

Agar dapat mengirim file data a
memerlukan sambungan yang b
beberapa hal, pengiriman file da
terganggu sampai tersedia samb
Pastikan untuk mematuhi petun
pengiriman selesai.

* Batas SAR untuk telepon selula
masyarakat adalah 2,0 watt/kilo
dengan sepuluh gram jaringan t
mencakup margin keselamatan y
memberikan perlindungan tamb
untuk memperhitungkan setiap 
dapat bervariasi, tergantung pad
nasional dan pita jaringan. Untu
wilayah lainnya, silahkan lihat p
www.nokia-asia.com.
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maju cepat 40
menghilangkan suara 40
mundur 40
SIS 98
, muvee
muvee sendiri 38
quick muvee 38
at file
file JAD
file JAR 99
file SIS 98
RealPlayer 39

ri 36
bar thumbnail
pada kartu kontak 28

dsfree
lihat loudspeaker
us layar
Lihat modus siaga

kator 13

r akses 89
I
A
Ad

Al

Ap

B
Bl
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ndeks
apter kartu memori

lihat Panduan Ringkas, adapter 
untuk reduced-size 
MultiMediaCard

arm
alarm kalender 61
jam alarm 14

likasi, Java 98

uetooth
alamat perangkat 81
headset 97
ikon perangkat 81
indikator status sambungan 82
kode sandi awal 82
kode sandi,penjelasan istilah 82
membuat pasangan, penjelasan 

istilah 82
menghubungkan dua perangkat, 

membuat pasangan 82
menonaktifkan 83
permintaan sambungan 82
syarat membuat pasangan 82

C
Cache

menghapus 68
Cara pintas

kamera 32
lihat Panduan Ringkas
Sambungan web 64

CD-ROM 84

D
Dompet 72

memasukkan kode dompet 72
mengatur ulang kode dompet 74
menyimpan informasi kartu 73

E
E-mail 46

kotak surat remote 51
melihat lampiran 53
membuka 52
mengambil dari kotak surat 52
offline 54
pengaturan 57

F
File manager 16
File media

format file 39

File 
Film

Form

G
Gale
Gam

H
Han

Hap

I
Indi

J
Jalu
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Jalur akses internet (IAP)
Lihat jalur akses

lihat penjelasan daftar istilah 
dalam Panduan Ringkas

L
Lama log 26

hapus isi 26
ring 26

er 16
aktifkan 16
naktifkan 16

n hak digital, DRM
ombol pengaktifan
kan data dari telepon 
in 100

hapus memori 24
 teks 46

video 37
deo yang dikehendaki 37
mbahkan efek 37
mbahkan klip suara 37
mbahkan transisi 37
gkan suara 40

n kalender 61
3

atur kembali 11

6
an teks 46
Hak cipta © 2005 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.4

Jam
alarm 14
pengaturan 14
tunda 14

Java
Lihat aplikasi, Java

K
Kabel USB 84
Kalender

alarm 61
menghentikan alarm kalender 61
mengirim catatan 61
sinkronisasi PC Suite 62

Kamera
mengatur kecerahan 32
mengatur kontras 32
mengirim foto 33
menyimpan klip video 35
modus malam 32
modus urutan 33
pengatur waktu otomatis (self-

timer) 33
pengaturan perekam video 36

Kartu kontak
memasukkan gambar 28
menyimpan nada DTMF 23

Kartu memori 17
Kartu USIM

Kecerahan
layar 87
pengaturan pada kamera 32

Klip suara 36
Klip video 36
Kode 91

kode pengunci
kode PIN 91
Kode PIN2 91

Kode dompet 72, 92
Kode pengaman

lihat kode pengunci
Kode pengunci 91
Kode PIN 91
Kode UPIN 91
Kode UPUK 92
Kontras

pengaturan pada kamera 32
Kontrol volume suara 15

loudspeaker 16
saat panggilan berlangsung 19

Kotak suara 19
mengalihkan panggilan ke kotak 

suara 95
mengubah nomor telepon 19

Kotak surat 51
Kotak surat remote 51

Log
meng
menya

Loudspeak
meng
meno

M
Manajeme

lihat t
Memindah

la
Memori

meng
Memotong
Mengedit 

klip vi
mena
mena
Mena

Menghilan
Mengirim

catata
foto 3

Menu
meng

Menyalin
teks 4

Menyisipk
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ingat
Lihat kalender, alarm

unjuk, penjelasan istilah 64
ngkat lunak
memindahkan file ke perangkat 

Anda 98
ngkat tambahan 104
kam video
lihat kamera

ntah layanan 42
ntah USSD 42
indungan hak cipta
lihat tombol pengaktifan
onalisasi 12
n
e-mail 46
pesan multimedia 46
pesan teks 46
n cepat 75
grup 79
ID pengguna, Penjelasan istilah 79
memblokir 78
mengirim pesan cepat 77
mengirim pesan pribadi 77
menyambung ke layanan 76
menyimpan pesan 78
percakapan individu 78
n multimedia 46
n suara 19
n teks 46
Hak cipta © 2005 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undan

Merekam tag suara 29, 98
Merekam video 36
Modus siaga 10

N
Nada dering

memasukkan nada dering 
pribadi 28

menerima pesan teks 50
menghapus nada dering pribadi 28

O
Obrolan

lihat pesan cepat

P
Panggilan

diterima 24
internasional 19
lama 24
mengirim 22
panggilan keluar 24
pengaturan 88
pengaturan pengalihan 

panggilan 95
Panggilan cepat 21
Panggilan dengan suara 28, 97
Panggilan tetap 93
Panggilan video

menjawab 22
menolak 22

panggilan video 20

PC Suite
data kalender 62
melihat data memori telepon 17
mengirim gambar ke PC 35
sinkronisasi 84

Pengaturan
bahasa 86
Bluetooth 81
headset 97
kalender 61
kode akses 91
kode dompet 92
kode pengunci 91
kode PIN 91
kode UPIN 91
kode UPUK 92
layar 87
loopset 97
Mengalihkan panggilan 95
pembatasan panggilan 96
pengaturan awal 87
pengaturan IM 75, 76
personalisasi telepon 10
sambungan data 89
screen saver 87
sertifikat 93
tanggal dan waktu 91

Pengaturan headset 97
Pengaturan loopset 97
Pengaturan sambungan 89

Peng

Pen
Pera

Pera
Pere

Peri
Peri
Perl

Pers
Pesa

Pesa

Pesa
Pesa
Pesa
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R
Register

T
Tag suara 28, 97
Hak cipta © 2005 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.6

lihat log
Resolusi, penjelasan istilah 34
RSMMC, reduced-size MMC

lihat Panduan Ringkas

S
Sambungan data

Indikator 13
mengakhiri 85

Sambungan data paket
GPRS, penjelasan istilah 89

Sambungan komputer 84
Sambungan PC

melalui Bluetooth atau USB 84
Sertifikat 93
Sinkronisasi 85
Suara

menghilangkan suara nada 
dering 21

perekam suara 38
personalisasi 11
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