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HI KEPERLUAN ANDA ATAU BAHWA 
K TERSEBUT TIDAK AKAN TERGANGGU ATAU 
TANGGUNG JAWAB DAN MENGAMBIL RESIKO 
K UNTUK MENCAPAI HASIL YANG ANDA 
N, PENGGUNAAN DAN HASIL YANG 
BUT. SEPANJANG DIPERBOLEHKAN OLEH 
RYAWANNYA ATAU AFILIASINYA TIDAK 
GNYA KEUNTUNGAN, PENDAPATAN, 
U BIAYA PENGADAAN BARANG ATAU 
 PROPERTI, CEDERA PRIBADI, GANGGUAN 
NGSUNG, TIDAK LANGSUNG, INSIDENTAL, 
, KHUSUS ATAU YANG DIAKIBATKAN 
AN APAKAH HAL TERSEBUT TERJADI SAAT 
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WAB YANG DIBATASI, DALAM HAL DEMIKIAN, 
ARYAWANNYA ATAU AFILIASINYA AKAN 
. TIDAK ADA BAGIAN DALAM PEMBEBASAN 
RASANGKA TERHADAP HAK-HAK HUKUM 
GAI KONSUMEN.

 DILINDUNGI UNDANG-UNDANG. NOKIA DAN 
H MEREK DAGANG TERDAFTAR DARI NOKIA 

OUP, FINLAND
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Industri dapat meminta Anda untuk menghentikan penggunaan telepon ini jika 
gangguan tersebut tidak dapat diatasi. Jika Anda memerlukan bantuan, hubungi 
pusat layanan di tempat Anda. Perangkat ini sudah memenuhi ketentuan pasal 15 
FCC. Pengoperasian harus tunduk pada kondisi bahwa perangkat ini tidak akan 
menimbulkan gangguan yang membahayakan.

TENTANG APLIKASI TAMBAHAN PADA NOKIA 6681 ANDA
Di dalam kemasan telepon Anda akan menemukan sebuah Reduced-Size Dual 
Voltage MultimediaMemoryCard (RS-MMC) yang berisi aplikasi tambahan dari 
Nokia dan pengembang pihak ketiga. Isi yang terdapat dalam RS-MMC termasuk 
aplikasi dan layanan yang tersedia mungkin berbeda-beda tergantung negara, 
penjual dan/atau operator jaringan. Aplikasi dan informasi lebih lanjut tentang 
penggunaan aplikasi di www.nokia-asia.com/6681/support hanya tersedia dalam 
bahasa tertentu.
Beberapa fungsi dan fitur tergantung pada kartu SIM dan/atau jaringan, MMS, atau 
pada kompatibilitas perangkat tersebut serta format isi yang didukung. 
Ketersediaan layanan mungkin berbeda-beda menurut negara dan wilayah. 
Beberapa layanan menerapkan tagihan terpisah.

TIDAK ADA JAMINAN
Aplikasi pihak ketiga yang tersedia pada Reduced-size MultimediaMemoryCard 
(RS-MMC) dibuat dan dimiliki oleh perorangan atau kelompok yang tidak berafiliasi 
atau terkait dengan Nokia. Nokia tidak memiliki hak cipta dan/atau hak kekayaan 
intelektual terhadap aplikasi dari pihak ketiga ini. Oleh sebab itu, Nokia tidak 
bertanggung jawab untuk memberikan dukungan bagi pemilik atau menjamin 
fungsionalitas dari aplikasi pihak ketiga, termasuk informasi yang terdapat dalam 
aplikasi atau material ini. Nokia tidak memberikan jaminan untuk aplikasi-aplikasi 
tersebut.

ANDA MENERIMA PERANGKAT LUNAK DAN/ATAU APLIKASI (SECARA KOLEKTIF, 
"PERANGKAT LUNAK") DIBERIKAN "SEBAGAIMANA MESTINYA" TANPA JAMINAN 
APAPUN BAIK TERSIRAT MAUPUN TERSURAT DAN SEJAUH YANG DIPERBOLEHKAN 
OLEH PERATURAN HUKUM YANG BERLAKU. NOKIA DAN PERUSAHAAN 
AFISILIASINYA TIDAK MEMBUAT PERNYATAAN ATAU MEMBERI JAMINAN 
TERSIRAT MAUPUN TERSURAT, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA HAK 
JAMINAN, KEADAAN YANG DAPAT DIPERJUALBELIKAN ATAU KESESUAIAN UNTUK 
TUJUAN TERTENTU ATAU BAHWA PERANGKAT LUNAK TERSEBUT TIDAK AKAN 
MELANGGAR PATEN PIHAK KETIGA, HAK CIPTA, MEREK DAGANG ATAU HAK-HAK 
LAINNYA. NOKIA ATAU AFILIASINYA TIDAK MENJAMIN BAHWA SETIAP ASPEK 

PERANGKAT LUNAK AKAN MEMENU
PENGOPERASIAN PERANGKAT LUNA
BEBAS DARI KESALAHAN. ANDA BER
ATAS PEMILIHAN PERANGKAT LUNA
INGINKAN DAN ATAS PENGINSTALA
DIPEROLEH DARI PEMILIHAN TERSE
HUKUM YANG BERLAKU, NOKIA, KA
BERTANGGUNG JAWAB ATAS HILAN
PENJUALAN, DATA, INFORMASI ATA
LAYANAN PENGGANTI, KERUSAKAN
USAHA, ATAU ATAS KERUSAKAN LA
EKONOMIS, PERLINDUNGAN, DENDA
SESUATU, APAPUN PENYEBABNYA D
KONTRAK BERLANGSUNG, KESALAH
KELALAIAN ATAU TEORI PERTANGGU
PENGINSTALAN ATAU PENGGUNAAN
MENGGUNAKAN PERANGKAT LUNAK
DIBERITAHU TENTANG KEMUNGKIN
BEBERAPA NEGARA/WILAYAH HUKU
ATAU PEMBATASAN PERTANGGUNG
MEMPERBOLEHKAN TANGGUNG JA
MAKA TANGGUNG JAWAB NOKIA, K
DIBATASI HINGGA SENILAI 50 EURO
TANGGUNG JAWAB INI YANG BERP
SETIAP PIHAK YANG TERLIBAT SEBA

HAK CIPTA © 2006 NOKIA. HAK CIPTA
NOKIA CONNECTING PEOPLE ADALA
CORPORATION.
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N DI DALAM PESAWAT 
uhi peraturan yang berlaku. 
r dapat menimbulkan gangguan 
wat terbang.

N SEWAKTU MENGISI BAHAN 
n gunakan telepon ini saat 
pat pengisian bahan bakar, di 
akar atau bahan kimia.

N SAAT BERADA DI AREA 
Patuhi peraturan yang berlaku. 
an telepon ini di tempat yang 
i ledakan. 

NGAN WAJAR Gunakan 
nya dalam posisi normal seperti 
n dalam dokumentasi produk. 
u, jangan sentuh antena.

SMI Hanya petugas layanan 
hi syarat yang boleh memasang 
aiki produk ini.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Untuk keselamatan Anda
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.

NONAKTIFKA
TERBANG Pat
Telepon selula
di dalam pesa

NONAKTIFKA
BAKAR Janga
berada di tem
dekat bahan b

NONAKTIFKA
PELEDAKAN 
Jangan gunak
sedang terjad

GUNAKAN DE
telepon ini ha
yang dijelaska
Bila tidak perl

LAYANAN RE
yang memenu
atau memperb



ix

da
 dijelaskan dalam buku petunjuk 
 digunakan dalam jaringan GSM 
informasi lebih lanjut tentang 
tor selular Anda.

-fitur pada perangkat ini, patuhi 
rmatilah kebebasan pribadi serta 

uk menggunakan berbagai fitur 
ini, kecuali jam alarm, Anda harus 
lepon terlebih dahulu. Jangan 
at ini jika penggunaan telepon 
nimbulkan gangguan atau bahaya.

gan
epon, Anda harus memiliki layanan 
ngsi beberapa fitur dalam 
g pada fitur-fitur yang didukung 
an jaringan ini mungkin tidak 
an atau Anda mungkin harus 
sus dengan operator selular 

nakan layanan jaringan. Operator 
arus memberikan petunjuk 
unaan layanan tersebut dan 
 akan dikenakan. Beberapa 
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PERANGKAT TAMBAHAN DAN BATERAI 
Gunakan hanya perangkat tambahan dan 
baterai yang telah disetujui. Jangan gunakan 
produk-produk yang tidak kompatibel.

KEDAP AIR Telepon Anda tidak kedap air. Jaga 
agar tetap kering.

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 An
Perangkat nirkabel yang
ini telah disetujui untuk
900/1800/1900. Untuk 
jaringan, hubungi opera

Bila menggunakan fitur
semua peraturan dan ho
hak hukum orang lain. 

Peringatan: Unt
pada perangkat 
mengaktifkan te
aktifkan perangk
selular dapat me

Layanan jarin
Untuk menggunakan tel
dari operator selular. Fu
perangkat ini tergantun
jaringan nirkabel. Layan
tersedia di semua jaring
membuat perjanjian khu
sebelum dapat menggu
selular Anda mungkin h
tambahan untuk pengg
menjelaskan biaya yang



x

bahan, baterai dan 
harger)

gisi daya sebelum digunakan 
n ini dirancang untuk digunakan 
 dan LCH-12.

kan hanya baterai, pengisi daya 
bahan yang diakui oleh Nokia 
ada model khusus ini. 

 lainnya dapat membatalkan 
jaminan, dan mungkin 

gkat tambahan yang diakui, 
a. Untuk melepas kabel 
bahan, pegang dan cabut 

kat tambahannya mungkin 
nen kecil. Jauhkan komponen 
nak-anak.
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jaringan mungkin memiliki keterbatasan yang akan 
mempengaruhi penggunaan Layanan Jaringan. Misalnya, 
beberapa jaringan mungkin tidak mendukung semua 
layanan dan karakter bahasa.

Operator selular Anda mungkin 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 operator selular Anda.

Perangkat nirkabel 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 operator selular 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 menggunakan browser atau melalui 
MMS, memerlukan dukungan jaringan untuk teknologi 
tersebut.

Perangkat tam
pengisi daya (c
Periksa nomor model pen
dengan telepon ini. Telepo
dengan daya dari ACP-12

Peringatan: Guna
dan perangkat tam
untuk digunakan p
Penggunaan jenis
persetujuan atau 
berbahaya.

Untuk ketersediaan peran
silakan hubungi agen And
sambungan perangkat tam
steker, bukan kabelnya.

Telepon Anda dan perang
memiliki beberapa kompo
tersebut dari jangkauan a



1

da alarm kalender, pilih Kalender 
ran > Nada alarm kalender.

san pembuka ke gambar atau teks, 
ngaturan > Telepon > Umum > 
a.
ada dering khusus ke kontak, pilih 
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Personalisasi telepon Anda
Catatan:Operator selular atau operator jaringan 
Anda mungkin sudah memiliki susunan pilihan 
menu tersendiri atau daftar ikon yang berbeda 
dalam menu telepon. Hubungi operator selular, 
operator jaringan atau Nokia Customer Care untuk 
memperoleh bantuan atas fitur yang berbeda dari 
yang dijelaskan dalam buku petunjuk ini.

• Untuk mengubah gambar latar belakang modus siaga 
atau tampilan pada screen saver, lihat “Mengubah 
tampilan telepon Anda” pada halaman 4.

• Untuk menggunakan tampilan siaga dalam akses cepat 
ke aplikasi yang paling sering digunakan, lihat “Modus 
siaga aktif” pada halaman 4.

• Untuk membuat sendiri nada dering, lihat “Mengatur 
nada” pada halaman 2.

• Untuk mengubah cara pintas yang sudah diberikan ke 
beberapa penekanan tombol gulir dan tombol pilihan 
dalam modus siaga, lihat “Modus siaga” pada halaman 
87.

• Untuk mengubah jam yang ditampilkan dalam modus 
siaga, pilih Jam > Pilihan > Pengaturan > Jenis jam > 
Analog atau Digital.

• Untuk mengubah nada alarm jam, pilih Jam > Pilihan 
> Pengaturan > Nada alarm jam dan salah satu nada.

• Untuk mengubah na
> Pilihan > Pengatu

• Untuk mengubah pe
pilih Peralatan > Pe
Pesan/logo pembuk

• Untuk memberikan n
Kontak. Lihat “Mena
pada halaman 18.

• Untuk memberikan s
kontak, tekan tombo
diberikan untuk kota
Ya, kemudian pilih s

• Untuk mengatur kem
utama, pilih Pilihan 
Folder baru. Anda d
jarang digunakan, da
lebih sering digunak
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kan Anda menggunakan telepon 
aringan nirkabel. Bila Anda 
ne, sambungan ke jaringan 
an, seperti yang ditandai oleh  
inyal. Semua sinyal telepon 
kat ini akan dihalangi. Jika Anda 
, maka pesan tersebut akan 
uar untuk pengiriman di lain 

si tentang cara mengubah nada 
lender atau jam, lihat 
on Anda” pada halaman 1.

 profil Offline, Anda tidak dapat 
an, kecuali panggilan ke nomor-
au menggunakan fitur-fitur lain 
 jangkauan jaringan. Untuk 
an, ubah profil yang akan 
gsi telepon. Jika perangkat ini 
rus memasukkan kode pembuka 
ngubah profil dan membuat 
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Mengatur nada

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

Untuk mengubah profil, tekan  dalam modus siaga. 
Gulir ke profil yang akan diaktifkan, kemudian pilih OK.

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

Untuk mengubah salah satu profil, pilih Peralatan > 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 ditandai dengan . Gulir ke isi daftar 
nada dan dengarkan setiap nada sebelum memilih. Tekan 
tombol apa saja untuk menghentikan pemutaran nada 
tersebut.

Untuk membuat profil baru, pilih Pilihan > Buat baru.

Profil Offline
Profil Offline memungkin
ini tanpa tersambung ke j
mengaktifkan profil Offli
nirkabel akan dinonaktifk
pada indikator kekuatan s
selular ke dan dari perang
mencoba mengirim pesan
disimpan dalam kotak kel
waktu.

Tip! Untuk informa
pengingat dalam ka
“Personalisasi telep

Peringatan: Dalam
membuat panggil
nomor darurat, at
yang memerlukan
membuat panggil
mengaktifkan fun
terkunci, Anda ha
sebelum dapat me
panggilan.
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nis informasi yang sama, misalnya 
 ke telepon Anda hanya sekali. 
i informasi yang sama, Anda harus 
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Peringatan: Perangkat Anda harus diaktifkan 
untuk menggunakan profil Offline. Jangan 
aktifkan perangkat ini jika terdapat larangan 
penggunaan telepon selular atau jika dapat 
menimbulkan gangguan atau bahaya.

Untuk keluar dari profil Offline, pilih profil lainnya, lalu 
pilih Pilihan > Aktifkan > Ya. Telepon ini akan 
mengaktifkan kembali pengiriman nirkabel (asalkan 
tersedia kekuatan sinyal yang memadai). Jika sambungan 
Bluetooth sudah diaktifkan sebelum profil Offline dibuka, 
maka sambungan Bluetooth tersebut akan dinonaktifkan. 
Sambungan Bluetooth secara otomatis akan diaktifkan 
kembali setelah keluar dari profil Offline. Lihat 
“Pengaturan sambungan Bluetooth” pada halaman 78.

Transfer content dari 
telepon lain 

Anda dapat menyalin kontak, kalender, gambar, video, dan 
klip suara menggunakan sambungan Bluetooth, dari 
telepon Nokia Series 60 yang kompatibel.

Anda dapat menggunakan perangkat Nokia 6681 tanpa 
kartu SIM. Profil offline secara akan diaktifkan secara 
otomatis saat telepon diaktifkan tanpa kartu SIM. Hal ini 
memungkinkan Anda menggunakan kartu SIM tersebut 
pada telepon lainnya.Agar tidak terdapat entri ganda, 

Anda dapat mengirim je
kontak, dari telepon lain
Untuk mengirim kembal
mengirim aplikasi Trans
menginstalnya kembali.

Sebelum mulai mengirim
sambungan Bluetooth p
terlebih dahulu. Pada m
lalu pilih Koneksi > Blu
Berikan nama untuk ma

Untuk mengirim conten
1 Tekan , lalu pilih P

perangkat Nokia 668
2 Telepon akan menca

Bluetooth. Bila penc
lain Anda dari daftar

3 Anda akan diminta u
perangkat Nokia 668
(1-16 digit), lalu pili
pada telepon lainnya

4 Aplikasi Transfer dik
pesan.

5 Buka pesan tersebut
telepon lain, kemudi
tersebut ditambahka

6 Pada perangkat Nok
Anda salin dari telep
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 gulir ke tema tersebut, lalu pilih 

lir ke tema tersebut, lalu pilih 
 mengubah pilihan berikut:
ang akan ditampilkan sebagai 
 dalam modus siaga.
ang digunakan pada layar.
reen saver: waktu dan tanggal, 
ulis sendiri. Lihat juga 
tu screen saver pada halaman 87.
latar belakang untuk aplikasi Ke.

ma pilihan ke pengaturan 
mblikan tema awal saat Anda 

tif 
ntuk akses cepat ke aplikasi yang 
an.

gkin sudah ditetapkan sehingga 
ahnya.

us siaga aktif, tekan , pilih 
elepon > Modus siaga > Siaga 
 untuk mengaktifkan atau 

f.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Content akan disalin dari memori dan kartu memori 
telepon lain ke perangkat Nokia 6681 dan kartu memori. 
Waktu penyalinan akan tergantung pada jumlah data yang 
ditransfer. Data tidak dihapus dari telepon lain.

Mengubah tampilan 
telepon Anda

Untuk mengubah tampilan layar telepon Anda, seperti 
wallpaper, palet warna, dan ikon, tekan , lalu pilih 
Peralatan > Tema. Tema yang aktif ditandai dengan . 
Pada Tema, Anda dapat mengelompokkan berbagai elemen 
dari tema lainnya atau memilih gambar dari Galeri untuk 
personalisasi tema lebih lanjut. Tema yang disimpan pada 
kartu memori ditandai dengan . Tema pada kartu 
memori tidak tersedia jika kartu memori tersebut 
dikeluarkan dari telepon. Simpan tema ke memori telepon 
sebelum kartu memori dikeluarkan, atau masukkan 
kembali kartu memori untuk menggunakan berbagai tema 
di dalamnya.

 Pilihan dalam tampilan utama Tema adalah Lihat 
dulu/Download tema, Terapkan, Edit, Petunjuk, dan 
Keluar.

Untuk mengaktifkan salah satu tema, gulir ke tema 
tersebut, lalu pilih Pilihan > Terapkan.

Untuk melihat dulu tema,
Pilihan > Lihat dulu.

Untuk mengedit tema, gu
Pilihan > Edit yang akan
• Wallpaper—Gambar y

gambar latar belakang
• Palet warna—Warna y
• Screen saver—Jenis sc

atau teks yang Anda t
Pengaturan batas wak

• Foto di 'Ke'—Gambar 

Untuk mengembalikan te
awalnya, pilih Pilihan > K
mengedit tema.

Modus siaga ak
Gunakan tampilan siaga u
paling sering Anda gunak

Beberapa cara pintas mun
Anda tidak dapat mengub

Untuk mengaktifkan mod
Peralatan > P'aturan > T
aktif, kemudian tekan 
menonaktifkan siaga akti
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Tampilan siaga aktif 
ditunjukkan dengan aplikasi 
standar di atas layar, 
sedangkan kalender, agenda, 
dan penampil aktivitas 
dicantumkan di bagian 
bawah.

Gulir ke salah satu aplikasi 
atau aktivitas, lalu tekan .

Cara pintas untuk tombol 
gulir standar yang tersedia 
dalam modus siaga tidak dapat digunakan saat modus 
siaga aktif sedang berjalan.

Untuk mengubah cara pintas aplikasi standar:
1 Tekan , pilih Peralatan > P'aturan > Telepon > 

Modus siaga > Aplikasi siaga aktif, kemudian tekan 
.

2 Sorot salah satu cara pintas ke aplikasi, lalu pilih 
Pilihan > Ubah.

3 Pilih aplikasi baru dari daftar, kemudian tekan .
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 akan berbunyi kembali. Anda 
ga 5 kali.

t perangkat ini nonaktif, maka 
an sendirinya dan mengeluarkan 
Berhenti, perangkat akan 
 ingin mengaktifkan perangkat 
ak untuk menonaktifkan 
membuat dan menerima 
 bila penggunaan telepon selular 
guan atau bahaya.

, pilih Jam > Pilihan > Hapus 

ran jam, pilih Pilihan > 

n jam dalam modus siaga, gulir 
jam > Analog atau Digital.

arm, gulir ke bawah lalu pilih 
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Telepon Anda
Memasang tali telepon
Masukkan tali, kemudian kencangkan. 

Catatan: Gunakan 
hanya perangkat 
tambahan yang diakui 
Nokia.

Jam

 Pilihan dalam Jam adalah Atur alarm, Atur ulang 
alarm, Hapus alarm, Pengaturan, Petunjuk, dan Keluar.

Tekan , lalu pilih Jam. 

Untuk mengatur alarm baru, pilih Pilihan > Atur alarm. 
Masukkan waktu alarm, lalu pilih OK. Jika alarm aktif, 
indikator  muncul dalam modus siaga. 

Untuk mematikan alarm, pilih Berhenti. Bila nada alarm 
berbunyi pilih Tunda untuk menghentikan alarm selama 

5 menit, setelah itu alarm
dapat melakukannya hing

Jika waktu alarm tiba saa
perangkat akan aktif deng
nada alarm. Jika memilih 
menanyakan apakah Anda
untuk panggilan. Pilih Tid
perangkat atau Ya untuk 
panggilan. Jangan pilih Ya
dapat menyebabkan gang

Untuk membatalkan alarm
alarm.

Pengaturan jam
Untuk mengubah pengatu
Pengaturan pada jam.

Untuk mengubah tampila
ke bawah lalu pilih Jenis 

Untuk mengubah nada al
Nada alarm jam.
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n pegang telepon di dekat telinga 
peaker sedang digunakan, karena 
ang keluar mungkin sangat keras.
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nggilan kemudian tekan .

n loudspeaker bila Anda sedang 
 atau mendengarkan suara, tekan 
Te
le

po
n 

An
da

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Untuk memperbolehkan jaringan telepon nirkabel 
memperbarui informasi waktu, tanggal dan zona waktu ke 
telepon Anda (layanan jaringan), gulir ke bawah lalu pilih 
Pembaruan waktu. Agar pengaturan Pembaruan waktu 
berfungsi, matikan telepon Anda kemudian hidupkan 
kembali.

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 “Jam 
dunia” pada halaman 7. Bila fitur perbedaan waktu aktif, 
indikator  akan muncul di tampilan utama jam.

Jam dunia
Buka Jam, kemudian tekan  untuk membuka tampilan 
jam dunia. Pada tampilan jam 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 salah 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 waktu 
pada telepon Anda akan berubah sesuai dengan kota yang 

dipilih tersebut. Pastika
sesuai dengan zona wak

Kontrol volum
loudspeaker
Untuk memperbesar ata
volume suara, saat Anda
telepon atau mendenga
tekan  atau .

Loudspeaker telepon ini
dan mendengar telepon
memegang telepon di de
atas meja di dekat Anda
menggunakan loudspea

Penting: Janga
Anda bila louds
volume suara y

• Untuk menggunakan
berlangsung, buat pa

• Untuk menonaktifka
berbicara di telepon

.
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ilihan > Cari dan memori 
t, kemudian masukkan teks 
ngan nama file.

nggunakan Nokia Phone Browser 
kia PC Suite untuk melihat 
da dalam telepon Anda. Lihat 
dia dalam kemasan perangkat.

n memori
pada telepon ini dan jumlah 
erbagai jenis data, pilih Pilihan 

ke bawah ke Mem. bebas untuk 
ebas pada telepon.

mori yang tersedia pada kartu 
i sudah dimasukkan ke dalam 
embuka tampilan kartu memori, 
n memori.
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File manager 

Beberapa fitur pada telepon ini menggunakan memori 
untuk menyimpan data. Fitur-fitur ini adalah kontak, 
pesan, gambar, nada dering, kalender dan catatan agenda, 
dokumen dan aplikasi download. Memori bebas yang 
tersedia akan tergantung pada jumlah data yang sudah 
disimpan dalam memori telepon. Anda dapat 
menggunakan kartu memori sebagai tempat penyimpan 
tambahan. Kartu memori dapat ditulis ulang, karena itu 
Anda dapat menghapus dan menyimpan data pada kartu 
memori.

Untuk mencari file dan folder dalam memori telepon atau 
kartu memori (jika kartu tersebut dimasukkan), tekan  
lalu pilih Peralatan > File mgr.. Tampilan memori telepon 
( ) akan terbuka. Tekan  untuk membuka tampilan 
kartu memori ( ).

Jika Anda ingin memindahkan atau menyalin beberapa file 
ke salah satu folder, tekan bersamaan  dan  untuk 
menandai setiap file, lalu pilih Pilihan > Pindah ke folder 
atau Salin ke folder.

Ikon pada File mgr.:
 Folder 
 Folder yang memiliki subfolder

Untuk mencari file, pilih P
penyimpanan file tersebu
pencarian yang sesuai de

Tip! Anda dapat me
yang tersedia di No
memori yang berbe
CD-ROM yang terse

Melihat pemakaia
Untuk melihat jenis data 
memori yang digunakan b
> Rincian memori. Gulir 
melihat jumlah memori b

Untuk melihat jumlah me
memori, jika kartu memor
telepon, tekan  untuk m
lalu pilih Pilihan > Rincia
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Memori rendah—mengosongkan 
memori
Jika memori telepon mulai rendah, sedangkan browser 
terbuka, maka browser tersebut akan tertutup secara 
otomatis untuk mengosongkan beberapa ruang memori. 
Jika browser tidak terbuka, sedangkan memori telepon 
rendah, maka telepon akan memberitahukan Anda bahwa 
memori tersebut rendah, sehingga beberapa ruang memori 
harus dikosongkan. 

Untuk mengosongkan memori telepon, transfer data ke 
kartu memori pada file manager. Tandai file yang akan 
dipindahkan, pilih Pilihan > Pindah ke folder > Kartu 
memori, dan folder.

Untuk menghapus data agar tersedia lebih banyak memori, 
gunakan File mgr., atau buka aplikasi yang sesuai. 
Misalnya, Anda dapat menghapus sebagai berikut: 

• Pesan dari folder Ko
masuk, Konsep, dan
Terkirim pada Pesan

• Pesan e-mail yang te
diambil dari memori
telepon

• Halaman Web yang 
disimpan

• File gambar, video a
suara yang disimpan

• Informasi kontak
• Catatan kalender
• Aplikasi yang di-dow

manager” pada hala
• Data lainnya yang ti

Peralata

Catatan: Perang
Size Dual Voltag
Untuk memastik
hanya MMC bert
pabrik pembuat 
kompatibilitas M
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n data cadangan dari memori 
ori, pilih Pilihan > Cadangan 

 salinan data cadangan dari 
ri telepon, pilih Pilihan > Ambil 

 memori
at, semua data pada kartu 
ra permanen.

ah nama kartu memori, pilih 
rtu memori.

iberikan dalam keadaan belum 
artu lainnya harus diformat. 
ya apakah Anda harus 
i sebelum menggunakannya.

emori, pilih Pilihan > Format 
k konfirmasi. Bila proses format 
a untuk kartu memori, kemudian 
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Tekan , lalu pilih Peralatan > Memori. Anda dapat 
menggunakan kartu memori sebagai tempat penyimpan 
tambahan. 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 
slot kartu memori terbuka.

Jauhkan kartu memori dari jangkauan anak-anak.

Jangan buka penutup slot kartu memori saat kartu 
tersebut sedang digunakan. Membuka penutup slot dapat 
merusak kartu memori serta perangkat, dan data yang 
tersimpan pada kartu mungkin akan rusak.

 Pilihan dalam peralatan kartu memori adalah 
Cadangan mem telp., Ambil dari kartu, Format kartu 
mem., Nama kartu memori, Rincian memori, Petunjuk, 
dan Keluar.

Gunakan hanya MultiMediaCards (MMC) yang kompatibel 
dengan perangkat ini. Kartu memori lain, seperti kartu 
Secure Digital (SD), tidak masuk dalam slot kartu MMC dan 
tidak kompatibel dengan perangkat ini. Penggunaan kartu 
memori yang tidak kompatibel dapat merusak kartu 
memori dan perangkat ini, dan data yang disimpan dalam 
kartu yang tidak kompatibel tersebut juga dapat rusak.

• Untuk membuat salina
telepon ke kartu mem
mem telp..

• Untuk mengembalikan
kartu memori ke memo
dari kartu.

Memformat kartu
Bila kartu memori diform
tersebut akan hilang seca

Tip! Untuk mengub
Pilihan > Nama ka

Beberapa kartu memori d
diformat, dan beberapa k
Pastikan kepada penjualn
memformat kartu memor

Untuk memformat kartu m
kartu mem.. Pilih Ya untu
ini selesai, masukkan nam
pilih OK.
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an dari Kontak, tekan , lalu pilih 
ang dikehendaki; atau masukkan 
a tersebut pada kolom pencarian. 
 ditampilkan. Tekan  untuk 

ntak dari SIM ke Kontak agar 
an dengan cara ini. Lihat 
 halaman 17.

 suara Anda (layanan jaringan), 
 modus siaga. Lihat juga 
 pada halaman 95.

r keluar terakhir dalam modus 
engakses daftar 20 nomor terakhir 
 coba panggil. Gulir ke nomor yang 

 untuk memanggil nomor 

t nomor telepon
or telepon ke salah satu tombol 
— ), tekan , lalu pilih 

 diberikan untuk kotak suara. 
M
em
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at

 p
an
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ila

n
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Membuat panggilan
Panggilan

Tip! Untuk memperbesar atau memperkecil volume 
suara saat panggilan berlangsung, tekan  atau 

.

1 Dalam modus siaga, masukkan nomor telepon beserta 
kode area. Tekan  untuk menghapus angka. 
Untuk panggilan internasional, tekan  dua kali 
untuk karakter + (menggantikan kode akses 
internasional), lalu masukkan kode negara, kode area 
(tanpa awalan 0 jika perlu) kemudian nomor telepon.

2 Tekan  untuk memanggil nomor tersebut.
3 Tekan  untuk mengakhiri panggilan (atau untuk 

membatalkan upaya panggilan).
Tip! Untuk mengubah nomor telepon kotak suara 
Anda, tekan , lalu pilih Peralatan > Kotak 
suara > Pilihan > Ganti nomor. Masukkan 
nomor tersebut (diperoleh dari operator selular 
Anda), lalu pilih OK.

Menekan  akan selalu mengakhiri panggilan, sekalipun 
aplikasi lain sedang aktif.

Untuk membuat panggil
Kontak. Gulir ke nama y
huruf pertama dari nam
Kontak yang cocok akan
memanggil. 

Anda harus menyalin ko
dapat membuat panggil
“Menyalin kontak”, pada

Untuk memanggil kotak
tekan terus  dalam
“Pengalihan panggilan”

Untuk memanggil nomo
siaga, tekan  untuk m
yang Anda panggil atau
dikehendaki, lalu tekan 
tersebut.

Memanggil cepa
Untuk menetapkan nom
sambungan cepat (
Peralatan > Pgl. cepat. 
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untuk kembali ke panggilan 

ah satu peserta, pilih Pilihan > 
an peserta, gulir ke peserta 
gurkan. 
ggilan konferensi, tekan .

 menolak 

n, tekan .

ra nada dering bila ada 
am.

ng kompatibel tersambung ke 
an akhiri panggilan dengan 
adset.

jawab panggilan, tekan  untuk 
kan mendengar nada saluran 
ngaktifkan fungsi P’aturan 
buk untuk mengalihkan 
 panggilan masuk juga akan 
rsebut. Lihat “Pengalihan 
 95.
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Untuk memanggil dalam modus siaga, tekan tombol 
sambungan cepat, kemudian .

Tip! Untuk membuat sambungan cepat nomor 
melalui penekan terus tombol, tekan , lalu pilih 
Peralatan > Pengaturan > Panggilan > 
Sambungan cepat > Aktif.

Membuat panggilan konferensi
1 Buat panggilan ke peserta pertama.
2 Untuk membuat panggilan ke peserta lain, pilih Pilihan 

> Panggilan baru. Panggilan pertama akan ditahan 
secara otomatis.

3 Bila panggilan baru sudah dijawab, untuk 
menggabungkan peserta pertama ke dalam panggilan 
konferensi, pilih Pilihan > Konferensi.
Untuk menambah peserta baru ke panggilan tersebut, 
ulangi langkah 2, kemudian pilih Pilihan > Konferensi 
> Tbh. ke konferensi. Telepon ini mendukung 
panggilan konferensi untuk maksimum 6 peserta, 
termasuk diri Anda.
Untuk melakukan percakapan pribadi dengan salah 
satu peserta, pilih Pilihan > Konferensi > Pribadi. Pilih 
peserta, lalu tekan Pribadi. Panggilan konferensi 
ditahan pada telepon Anda. Peserta lain masih dapat 
melanjutkan panggilan konferensi. Setelah 
pembicaraan pribadi selesai, pilih Pilihan > Konferensi 

> Tbh. ke konferensi 
konferensi.
Untuk mengurangi sal
Konferensi > Gugurk
tertentu, lalu pilih Gu

4 Untuk mengakhiri pan

Menjawab atau
panggilan
Untuk menjawab panggila

Untuk menghilangkan sua
panggilan masuk, pilih Di

Tip! Jika headset ya
telepon ini, jawab d
menekan tombol he

Jika Anda tidak ingin men
menolaknya. Pemanggil a
sibuk. Jika Anda sudah me
p’alihan p’gilan > Bila si
panggilan, maka menolak
mengalihkan panggilan te
panggilan” pada halaman
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engakhiri kedua panggilan, pilih 
 pglan..

 panggilan berlangsung
apat Anda gunakan selama 
merupakan layanan jaringan. Pilih 
erlangsung untuk beberapa 

ersuara atau Bersuara, Jawab, 
au Aktifkan, Aktifkan handset, 
Aktifkan handsfree (jika headset 
 sambungan Bluetooth sudah 
. aktif atau Akhiri semua pglan., 
ensi, dan Transfer. Pilih dari 

ri panggilan aktif dan 
an menjawab panggilan tunggu.

ngirim string nada Dual Tone 
, misalnya sandi. Masukkan string 
tak. Untuk memasukkan karakter 
r berhenti sementara (p), tekan 
 OK untuk mengirim nada 

enambahkan nada DTMF ke kolom 
tau DTMF pada kartu kontak. 
M
em

bu
at

 p
an

gg
ila

n
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Bila Anda menolak panggilan masuk, Anda juga dapat 
mengirim pesan teks ke pemanggil tersebut untuk 
memberitahukan alasan Anda tidak dapat menjawab 
panggilannya. Pilih Pilihan > Kirim pesan teks. Anda 
dapat mengedit teks sebelum mengirimnya. Untuk 
membuat pilihan ini dan menulis pesan teks standar, lihat 
“Pengaturan panggilan”, pada halaman 87.

Panggilan tunggu (layanan jaringan)
Anda dapat menjawab panggilan saat panggilan lain 
berlangsung jika Anda sudah mengaktifkan Panggilan 
tunggu (layanan jaringan) dalam Peralatan > Pengaturan 
> Panggilan > Panggilan tunggu.

Tip! Untuk mengubah nada telepon agar sesuai 
dengan berbagai kondisi dan aktivitas yang 
berlainan, misalnya, saat Anda ingin agar telepon 
tidak berbunyi, lihat “Mengatur nada” pada 
halaman 2.

Untuk menjawab panggilan tunggu . Panggilan pertama 
akan ditahan.

Untuk beralih antara 2 panggilan, tekan Pindah. Pilih 
Pilihan > Transfer untuk menghubungkan panggilan 
masuk atau panggilan yang ditahan dengan panggilan 
aktif dan untuk memutuskan sambungan Anda sendiri dari 
kedua panggilan tersebut. Untuk mengakhiri panggilan 

aktif, tekan . Untuk m
Pilihan > Akhiri semua

Pilihan sewaktu
Berbagai pilihan yang d
panggilan berlangsung 
Pilihan saat panggilan b
pilihan berikut: Tidak b
Tolak, Pindah, Tahan at
Aktifkan loudsp., atau 
yang kompatibel dengan
terpasang), Akhiri pglan
Panggilan baru, Konfer
berikut ini: 

Ganti—Untuk mengakhi
menggantikannya deng

Kirim DTMF—Untuk me
Multi-frequency (DTMF)
DTMF atau cari dari Kon
tunggu (w) atau karakte

 berulang kali. Pilih
tersebut.

Tip! Anda dapat m
Nomor telepon a
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n lama panggilan masuk dan 
 Koneksi > Log > Lama 

 lama panggilan saat panggilan 
> Pilihan > Pengaturan > Lihat 
atau Tidak.

 sebenarnya dari operator selular 
 panggilan akan berbeda-beda, 
silitas jaringan, pembulatan 
ainya.

tung waktu lama panggilan, pilih 
aktu. Untuk melakukannya, 

engunci, lihat “Pengamanan”, 
alaman 92.

data yang terkirim dan diterima 
et berlangsung, tekan , lalu 
ta paket. Misalnya, Anda 
biaya untuk sambungan data 
ah data yang terkirim dan 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Log

Pgl. terakhir 
Untuk memeriksa panggilan tidak terjawab, panggilan 
masuk dan panggilan keluar, tekan  lalu pilih Koneksi > 
Log > Pgl. terakhir. Telepon akan mencatat panggilan 
tidak terjawab dan panggilan masuk hanya jika jaringan 
mendukung fungsi-fungsi ini, telepon diaktifkan dan 
masuk dalam jangkauan jaringan.

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

Menghapus semua daftar panggilan terakhir—Untuk 
menghapus daftar panggilan terakhir, pilih Pilihan > 
Hapus pgl. terakhir pada tampilan utama panggilan 
terakhir. Untuk menghapus salah satu register panggilan, 
buka register yang akan dihapus, lalu pilih Pilihan > Hapus 
daftar. Untuk menghapus aktivitas tertentu, buka salah 
satu register gulir ke aktivitas tersebut, lalu tekan .

Lama panggilan 
Untuk memeriksa perkiraa
keluar, tekan , lalu pilih
panggilan.

Untuk mengatur tampilan
aktif, pilih Koneksi > Log 
lama panggilan. Pilih Ya 

Catatan: Tagihan
Anda untuk biaya
tergantung dari fa
tagihan dan sebag

Untuk menghapus penghi
Pilihan > Hps. p'hitung w
Anda memerlukan kode p
“Telepon dan SIM” pada h

Data paket
Untuk memeriksa jumlah 
saat sambungan data pak
pilih Koneksi > Log > Da
mungkin akan dikenakan 
paket sesuai dengan juml
diterima.



15

engirim pesan, telepon Anda 
pilkan Terkirim. Ini merupakan 
 pesan telah dikirim oleh telepon 
usat pesan yang diprogram dalam 
mun bukan berarti pesan tersebut 

i tempat tujuan. Untuk informasi 
ng layanan pesan, hubungi 
Anda.

ilih Pilihan > Saringan dan salah 

g, register panggilan terakhir dan 
n secara permanen, pilih Pilihan > 
k konfirmasi.

log, pilih Pilihan > Pengaturan > 
akan tetap berada dalam memori 
a hari yang sudah ditetapkan, 
s secara otomatis untuk 
 Jika Anda memilih Tidak ada log, 
nggilan terakhir dan laporan 
dihapus secara permanen.

 dan penghitung waktu 
ihat jumlah data, diukur dalam 
dah dikirim dan lama sambungan 
ir ke aktivitas masuk atau keluar 
aket, lalu pilih Pilihan > Lihat 
M
em
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at
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Memeriksa semua aktivitas komunikasi
Ikon dalam Log:

 Aktivitas komunikasi panggilan masuk
 Panggilan keluar 
 tidak terjawab

Untuk memeriksa semua 
panggilan, pesan teks, atau 
sambungan data terdaftar di 
telepon, tekan , pilih 
Koneksi > Log, lalu tekan  
untuk membuka log umum. 
Untuk setiap aktivitas 
komunikasi, Anda dapat 
melihat nama pengirim atau 
penerima, nomor telepon, 
nama operator selular atau 
jalur akses. Log umum dapat disaring untuk menampilkan 
hanya satu jenis aktivitas dan membuat kartu kontak 
berdasarkan informasi log tersebut. 

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

Sub-aktivitas, seperti pesan teks yang dikirim beberapa 
bagian dan sambungan data paket, akan dicatat sebagai 
satu aktivitas komunikasi. Sambungan ke kotak surat, 
pusat pesan multimedia, atau halaman Web akan 
ditampilkan sebagai sambungan data paket.

Catatan: Saat m
mungkin menam
petunjuk bahwa
Anda ke nomor p
telepon Anda. Na
telah diterima d
lebih rinci tenta
operator selular 

Untuk menyaring log, p
satu saringan.

Untuk menghapus isi lo
laporan pengiriman pesa
Hapus log. Pilih Ya untu

Untuk mengatur Lama 
Lama log. Aktivitas log 
telepon selama beberap
setelah itu akan dihapu
mengosongkan memori.
maka isi log, register pa
pengiriman pesan akan 

Penghitung data paket
sambungan: Untuk mel
satuan kilobyte, yang su
data paket tertentu, gul
yang ditandai dengan P
rincian.
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ma dan nomor
 baru.
daki, lalu tekan Selesai.

ngedit kartu kontak adalah:  
ail / Hapus thumbnail, Tambah 
ncian, Edit label, Petunjuk dan 

 kontak dalam Kontak, gulir ke 
n diedit, lalu pilih Pilihan > Edit.
h satu kartu kontak dalam 
sebut, lalu tekan . Untuk 
kartu kontak sekaligus, tekan  
ai semua kontak tersebut, 
tuk menghapus.
ambah dan mengedit kartu 
 Nokia Contacts Editor yang 
okia PC Suite. Lihat CD-ROM 
ersama telepon Anda.
mbar thumbnail ke kartu kontak, 
 pilih Pilihan > Edit > Pilihan > 
ambar thumbnail ditampilkan 
l.
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Kontak (Daftar telepon)
Tekan , lalu pilih Kontak. Pada Kontak Anda dapat 
menambahkan nada dering pribadi, tag suara, atau gambar 
tampilan kecil (thumbnail) ke kartu kontak. Anda juga 
dapat membuat grup kontak yang memungkinkan 
pengiriman pesan teks atau e-mail ke beberapa penerima 
sekaligus. Anda dapat menambahkan informasi kontak 
(kartu nama) yang diterima ke kontak. Lihat “Data dan 
pengaturan” pada halaman 43. Informasi kontak hanya 
dapat dikirim atau diterima dari perangkat yang 
kompatibel.

 Plihan dalam Kontak adalah Buka, Panggil, Buat 
pesan, Kontak baru, Buka percakapan, Edit, Hapus, 
Duplikat, Tambahkan ke grup (ditampilkan jika grup telah 
dibuat), Milik grup (ditampilkan jika grup telah dibuat), 
Tandai/Hapus tanda, Salin, Kontak SIM, Ke alamat web, 
Kirim, Info kontak, Pengaturan, Petunjuk, dan Keluar.

Menyimpan na
1 Pilih Pilihan > Kontak
2 Isi kolom yang dikehen

 Pilihan saat me
Tambah thumbn
rincian, Hapus ri
Keluar.

Untuk mengedit kartu
kartu kontak yang aka
Untuk menghapus sala
Kontak, pilih kartu ter
menghapus beberapa 
dan  guna menand
kemudian tekan  un

Tip! Untuk men
kontak, gunakan
tersedia dalam N
yang diberikan b

Untuk melampirkan ga
buka kartu kontak, lalu
Tambah thumbnail. G
bila kontak memanggi
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a dan nomor dari kartu SIM ke 
 , lalu pilih Kontak > Pilihan > 
tori SIM. Pilih nama yang akan 
 Salin ke Kontak.
or telepon, faks, atau pager dari 

Anda, pilih Kontak, lalu buka salah 
omor tertentu, lalu pilih Pilihan > 

elakukan sinkronisasi kontak ke 
el dengan menggunakan Nokia PC 
CD-ROM yang diberikan bersama 

n layanan SIM lainnya
ketersediaan, biaya dan informasi 
aan layanan SIM, hubungi vendor 
operator jaringan, operator selular 
nya).

tak > Pilihan > Kontak SIM > 
lihat nama dan nomor yang 
. Dalam direktori SIM Anda dapat 

tau menyalin nomor ke kontak, 
at panggilan.
Ko
nt
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Nomor dan alamat standar
Anda dapat menetapkan nomor atau alamat standar ke 
kartu kontak. Dengan cara ini jika kontak memiliki 
beberapa nomor atau alamat, Anda akan dengan mudah 
dapat memanggil atau mengirim pesan ke nomor atau 
alamat tertentu kontak tersebut.
1 Dalam daftar kontak, pilih salah satu kontak, lalu tekan 

.
2 Pilih Pilihan > Standar.
3 Pilih salah satu standar yang akan ditambahkan nomor 

atau alamat, lalu pilih Pilih.
4 Pilih nomor atau alamat yang akan ditetapkan sebagai 

standar.
Rincian standar akan digarisbawahi dalam kartu kontak.

Menyalin kontak
Tip! Untuk mengirim informasi kontak, pilih kartu 
yang akan dikirim. Pilih Pilihan > Kirim > Via pesan 
singkat, Via multimedia, atau Via Bluetooth. Lihat 
“Pesan” pada halaman 35 dan “Mengirim data 
melalui sambungan Bluetooth” pada halaman 79.

• Untuk menyalin nam
telepon Anda, tekan
Kontak SIM > Direk
disalin dan Pilihan >

• Untuk menyalin nom
kontak ke kartu SIM 
satu kartu. Gulir ke n
Salin ke dir. SIM.

Tip! Anda dapat m
PC yang kompatib
Suite. Lihat Lihat 
telepon Anda.

Direktori SIM da
Catatan: Untuk 
tentang penggun
kartu SIM Anda (
atau vendor lain

Tekan , lalu pilih Kon
Direktori SIM untuk me
tersimpan pada kartu SIM
menambah, mengedit, a
dan Anda dapat membu
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kan nama persis seperti saat 

adap suara di sekitarnya. Rekam 
 di tempat yang tenang.
dek tidak diterima. Gunakan 
n jangan gunakan nama yang 
mor telepon lainnya.
nakan tag suara mungkin sulit 
gkungan yang ramai atau dalam 
ebaiknya dalam segala situasi, 

a tergantung pada fasilitas 
 suara ini.

ara
t menggunakan nama seseorang 

isalnya, ‘Ponsel John’).

ki satu tag suara untuk setiap 
apat ditambahkan hingga ke 50 

rtu kontak yang akan 
a.
kan ditambahkan tag suara, lalu 
h tag suara.
at daftar tag suara yang sudah 

pilih Kontak > Pilihan > Info 
ara.
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Menambahkan nada dering 
kontak
Bila kontak atau anggota grup memanggil Anda, maka 
telepon akan memutar nada dering yang sudah dipilih (jika 
nomor telepon pemanggil dikirim dengan panggilan 
tersebut dan telepon Anda mengenalinya).

1 Tekan  untuk membuka salah satu kartu kontak atau 
buka daftar grup lalu pilih salah satu grup kontak.

2 Pilih Pilihan > Nada dering. Daftar nada dering akan 
terbuka.

3 Pilih nada dering yang akan digunakan kontak khusus 
atau grup pilihan.

Untuk menghapus nada dering, pilih Nada standar dari 
daftar nada dering.

Panggilan melalui suara
Anda dapat membuat panggilan telepon dengan 
menyebutkan tag suara yang sudah ditambahkan ke kartu 
kontak. Kata apa saja dapat menjadi tag suara. 

Sebelum menggunakan tag suara, ingat hal berikut:
• Tag suara tidak tergantung pada bahasa. Tag suara 

tergantung pada suara pembicara.

• Anda harus menyebut
merekamnya.

• Tag suara sensitif terh
suara dan gunakanlah

• Nama yang terlalu pen
nama yang panjang da
mirip untuk nomor-no

Catatan: Menggu
dilakukan pada lin
keadaan darurat. S
Anda jangan hany
panggilan melalui

Menambah tag su
Contoh: Anda dapa
sebagai tag suara (m

Anda hanya dapat memili
kartu kontak. Tag suara d
nomor telepon.
1 Pada Kontak, buka ka

ditambahkan tag suar
2 Gulir ke nomor yang a

pilih Pilihan > Tamba
Tip! Untuk melih
Anda tetapkan, 
kontak > Tag su
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p kontak
 untuk membuka daftar grup.

 baru. 
p atau gunakan nama standar 
. 

lalu pilih Pilihan > Tambah 

ontak, kemudian tekan  untuk 
 menambahkan beberapa anggota 
 ini pada semua kontak yang akan 

mbahkan kontak ke dalam grup.

 grup, pilih Pilihan > Ubah nama, 
lu pilih OK.

 tampilan daftar grup adalah 
Hapus, Ubah nama, Nada dering, 
aturan, Petunjuk, dan Keluar.
Ko
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3 Pilih Mulai untuk merekam tag suara. Setelah nada 
pembuka, sebutkan dengan jelas kata yang akan 
direkam sebagai tag suara. Tunggu hingga telepon 
memutar tag yang direkam, kemudian menyimpannya. 

 muncul di sebelah nomor telepon pada kartu 
kontak, menunjukkan bahwa tag suara sudah 
ditambahkan.

Membuat panggilan melalui tag suara
Anda harus menyebutkan tag suara persis seperti saat 
merekamnya. Saat membuat panggilan dengan menyebut 
tag suara, telepon ini akan mengggunakan loudspeaker. 
Pegang telepon pada jarak yang cukup dekat, kemudian 
sebutkan tag suara dengan jelas.

Tekan terus . Terdengar nada singkat, kemudian tulisan 
Harap bicara sekarang muncul di layar. Telepon akan 
memutar tag suara yang asli, menampilkan nama dan 
nomor telepon, kemudian memanggil nomor telepon dari 
tag suara yang dikenali tersebut.

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 > Putar ulang, Ubah, 
atau Hapus.

Membuat gru
1 Pada Kontak, tekan 
2 Pilih Pilihan > Grup
3 Tulis nama untuk gru

Grup 1, lalu pilih OK
4 Buka grup tersebut, 

anggota.
5 Gulir ke salah satu k

menandainya. Untuk
sekaligus, ulangi cara
ditambahkan.

6 Pilih OK untuk mena

Untuk mengubah nama
masukkan nama baru, la

Tip! Pilihan dalam
Buka, Grup baru, 
Info kontak, Peng
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Menghapus anggota dari grup
1 Dalam daftar grup, buka grup yang akan Anda ubah.
2 Gulir ke kontak, lalu pilih Pilihan > Hapus dari grup.
3 Pilih Ya untuk menghapus kontak dari grup tersebut.

Tip! Untuk memeriksa pada grup mana kontak 
berada, gulir ke kontak, lalu pilih Pilihan > Milik 
grup.
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enambahkan gambar ke kartu 
nyimpan nama dan nomor” pada 

endukung resolusi pengambilan 
60 piksel. Resolusi gambar dalam 
kin tampil berbeda.

bar
k beralih antara tampilan Foto dan 
oto. 

engambil gambar adalah Ambil, 
us malam/N'aktif. mds. malam, 
normal, Timer foto otomatis, Ke 
aturan, Petunjuk, dan Keluar.

jukkan sebagai berikut:
epon ( ) dan kartu memori ( ) 
pat penyimpanan gambar.

 menunjukkan perkiraan jumlah 
pada kualitas gambar yang dipilih, 
emori telepon atau kartu memori 
Ka
m

er
a 

da
n 
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le
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Kamera dan Galeri

Kamera

Hormatilah hak hukum orang lain serta patuhi semua 
peraturan, ketentuan dan adat-istiadat setempat bila 
mengambil dan menggunakan gambar atau klip video.

Melalui aplikasi Kamera, Anda dapat mengambil gambar 
dan merekam video di manapun berada. Gambar dan klip 
video akan disimpan secara otomatis dalam aplikasi Galeri. 
Kamera ini menghasilkan gambar dalam format JPEG, 
sedangkan klip video akan direkam dalam format file 3GPP 
dengan ekstensi file .3gp. Anda juga dapat mengirim 
gambar atau klip video dalam pesan multimedia, sebagai 
lampiran e-mail atau melalui sambungan Bluetooth. 

Buka tutup lensa kamera di bagian belakang telepon untuk 
membuka kamera, atau tekan Kamera.

Aplikasi Kamera akan berfungsi bila tutup lensa kamera 
terbuka, dan Anda dapat melihat tampilan yang akan 
diambil. Tekan   untuk beralih antara tampilan Foto 
dan Video.

Tip! Anda dapat m
kontak. Lihat “Me
halaman 16.

Perangkat Nokia 6681 m
gambar hingga 1280 x 9
buku petunjuk ini mung

Mengambil gam
Tekan  atau  untu
Video. Buka tampilan F

 Pilihan sebelum m
Baru, Kedip, Aktif mod
Modus urutan/Modus 
Galeri, Sesuaikan, Peng

Indikator kamera menun
• Indikator memori tel

(1) menunjukkan tem
• Indikator gambar (2)

gambar, tergantung 
yang cukup dalam m
Anda.
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ngatur kecerahan. 
engatur kontras.

r, tekan . Jangan gerakkan 
tersebut disimpan. Gambar akan 
 dalam folder Foto di Galeri. 
an 27. 

 sudah diambil mungkin akan 
ka Anda sudah mengubah 
saran, pencahayaan, atau warna.

perhatikan hal berikut:
dua tangan Anda agar kamera 

bar atau merekam video dalam 
 modus malam. Jika Anda 

malam, waktu pembukaan 
n kamera harus dipegang lebih 

aturan cahaya dan warna 
mbar, pilih Pilihan > Sesuaikan 
, Keseimbangan putih, atau 
engatur warna dan cahaya” pada 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

• Indikator pembesaran (3) menunjukkan tingkat 
pembesaran. Tekan  untuk memperbesar, tekan  
untuk memperkecil.

• Indikator lampu kilat (4) menunjukkan jika lampu kilat 
Aktif ( ), Tidak aktif ( ), atau Otomatis ( ).

• Indikator modus malam 
(5) menunjukkan bahwa 
modus malam aktif.

• Indikator modus urutan 
(6) menunjukkan modus 
urutan aktif. Lihat 
“Mengambil gambar 
dalam urutan” pada 
halaman 23.

• Indikator penghitung 
waktu otomatis (7) 
menunjukkan waktu yang tersisa sebelum gambar 
diambil. Lihat “Anda di dalam gambar—Timer foto 
otomatis” pada halaman 23.

Cara pintas adalah sebagai berikut: 
• Tekan  untuk mengaktifkan atau menonaktifkan 

modus malam.
• Tekan  untuk mengaktifkan atau menonaktifkan 

modus urutan.

• Tekan  untuk me
• Tekan  untuk m

Untuk mengambil gamba
telepon sebelum gambar 
disimpan secara otomatis
Lihat “Galeri” pada halam

Menyimpan gambar yang
berlangsung lebih lama ji
pengaturan untuk pembe

Saat mengambil gambar, 
• Sebaiknya gunakan ke

tidak bergerak. 
• Untuk mengambil gam

kondisi gelap, gunakan
menggunakan modus 
menjadi lebih lama da
lama. 

• Untuk mengubah peng
sebelum mengambil ga
> Terangnya, Kontras
Nada warna. Lihat “M
halaman 24.
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bar dalam urutan
utan 
 agar 

ar 
a 

m 
 

ambar—Timer foto 

ktu otomatis untuk menunda 
hingga Anda dapat ikut berfoto. 
aan penghitung waktu otomatis, 
to otomatis > 10 detik, 20 
lih Aktifkan. Indikator 
atis ( ) akan berkedip dan 
enghitung waktu ini berjalan. 
bar setelah waktu tunda yang 
Ka
m
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a 
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n 
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• Kualitas gambar yang diperbesar adalah lebih rendah 
daripada gambar yang tidak diperbesar, namun gambar 
tersebut akan tetap berukuran sama. Anda akan 
mengetahui perbedaan kualitas gambar tersebut jika 
dilihat pada PC.

• Kamera akan beralih ke modus hemat baterai jika 
dalam waktu 1 menit tidak ada tombol yang ditekan. 
Untuk melanjutkan pengambilan gambar, tekan .

Setelah gambar diambil, perhatikan hal berikut: 
• Jika Anda tidak ingin menyimpan gambar tersebut, 

tekan .
• Untuk kembali ke pembidik gambar (viewfinder) agar 

mengambil gambar yang baru, tekan .
• Untuk mengirim gambar Via multimedia, Via e-mail 

atau Via Bluetooth, tekan . Untuk informasi lebih 
lanjut, lihat “Pesan” pada halaman 35 dan “Sambungan 
Bluetooth” pada halaman 78.

• Untuk membuat gambar sebagai wallpaper dalam 
modus siaga, pilih Pilihan > Atur sbg. wallpaper.

Mengambil gam
Pilih Pilihan > Modus ur
untuk mengatur kamera
mengambil 6 gambar 
berurutan. Semua gamb
yang diambil akan secar
otomatis disimpan dala
Galeri, dan ditampilkan
dalam kotak. 

Anda di dalam g
otomatis
Gunakan penghitung wa
pengambilan gambar, se
Untuk mengatur penund
pilih Pilihan > Timer fo
detik, atau 30 detik. Pi
penghitung waktu otom
telepon berbunyi saat p
Kamera mengambil gam
dipilih tercapai.
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satu efek warna dari daftar.

bah untuk menyesuaikan 
menunjukkan kepada Anda hasil 
ang akan terlihat.

ngaturan kamera
uran > Foto.
ng akan diubah:

, Normal dan Biasa. Semakin 
semakin banyak memori yang 
ar yang diperbesar adalah lebih 
ar yang tidak diperbesar, namun 
 tetap berukuran sama. Anda 
edaan kualitas gambar tersebut, 
da PC. Jika Anda ingin mencetak 
gambar Tinggi atau Normal.
r—Pilih Ya jika Anda ingin 
sudah diambil setelah 
k jika Anda ingin segera 
ilan gambar.
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Lampu kilat
Kamera memiliki lampu kilat LED untuk kondisi cahaya 
yang rendah. Berikut adalah modus lampu kilat yang 
tersedia: Aktif, Tidak aktif, dan Otomatis.

Pilih Pilihan > Kedip > Aktif untuk menggunakan lampu 
kilat.

Jika lampu tersebut diatur ke Tidak aktif atau Otomatis 
saat kondisi terang, lampu akan tetap mengeluarkan 
cahaya yang rendah bila gambar diambil. Hal ini 
memungkinkan subjek gambar melihat saat gambar 
diambil. Tidak ada efek cahaya pada hasil gambar yang 
diambil tersebut.

Mengatur warna dan cahaya
Agar kamera dapat menghasilkan warna dan cahaya lebih 
tepat, atau untuk menambah efek pada gambar atau video 
Anda, pilih Pilihan > Sesuaikan, lalu pilih dari berikut ini:

Terangnya—Gulir ke kiri dan kanan untuk memilih 
pengaturan kecerahan yang sesuai.

Kontras—Gulir ke kiri dan kanan untuk memilih 
pengaturan kontras yang sesuai.

Keseimbangan putih—Pilih kondisi pencahayaan saat itu 
dari daftar. Hal ini memungkinkan kamera menghasilkan 
warna yang lebih tepat.

Nada warna—Pilih salah 

Tampilan layar akan beru
pengaturan yang dibuat, 
akhir gambar atau video y

Menyesuaikan pe
1 Pilih Pilihan > Pengat
2 Gulir ke pengaturan ya

Kualitas foto—Tinggi
baik kualitas gambar, 
dipakai. Kualitas gamb
rendah daripada gamb
gambar tersebut akan
akan mengetahui perb
misalnya jika dilihat pa
gambar, pilih kualitas 
Lihat p'ambil. gamba
melihat gambar yang 
pemotretan atau Tida
melanjutkan pengamb
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n (3) untuk menunjukkan tingkat 

 untuk memperbesar subjek 
u saat merekam. Tekan  untuk 

4) untuk menunjukkan bahwa 
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Resolusi foto—Pilih resolusi yang hendak digunakan 
untuk gambar yang akan Anda ambil.

Istilah: Resolusi adalah ukuran untuk ketajaman 
dan kecerahan gambar. Resolusi ini merupakan 
jumlah titik-titik (piksel) pada gambar. Semakin 
banyak piksel, semakin jelas gambar tersebut, 
namun semakin banyak memori yang dipakai.

Nama foto standar—Tetapkan nama standar untuk 
foto yang akan Anda ambil. Anda dapat mengganti 
tanggal dengan teks sendiri (misalnya, ‘Holiday_2005’).
Memori yang dipakai—Pilih tempat penyimpanan 
gambar Anda.

Merekam video
Tekan  atau  untuk beralih antara tampilan Foto dan 
Video. Buka tampilan Video. 

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

Indikator perekam video
menunjukkan sebagai 
berikut:
• Indikator memori tel

( ) dan kartu memo
( ) (1) untuk 
menunjukkan tempa
penyimpanan video.

• Indikator panjang vi
aktif (2) untuk 
menunjukkan waktu
sudah berlangsung d

• Indikator pembesara
pembesaran. Tekan 
gambar sebelum ata
memperkecil.

• Indikator mikrofon (
mikrofon tidak bersu

• Indikator modus mal
modus malam aktif.
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m:
r klip video yang baru direkam, 

enyimpan video tersebut, tekan 

bidik gambar agar merekam 

 Via multimedia, Via e-mail 
ekan . Untuk informasi lebih 
da halaman 35 dan “Sambungan 
an 78.

turan perekam video
n > Video dan pengaturan yang 

ilih Maksimum, panjang 
asi oleh ruang yang tersedia pada 

al satu jam untuk setiap klip. 
 klip video yang direkam seperti 

roperti perekaman. Pilih Pendek 
o hingga 300 kB (setara dengan 
ar mudah dikirim sebagai pesan 
yang kompatibel. Namun, 
mendukung pengiriman pesan 
n maksimal 100 kB. 
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Cara pintas adalah sebagai berikut: 
• Tekan  untuk mengaktifkan atau menonaktifkan 

modus malam.
• Tekan  untuk mengatur kecerahan.
• Tekan  untuk mengatur kontras.

Untuk mengubah pengaturan cahaya dan warna sebelum 
mengambil gambar, pilih Pilihan > Sesuaikan > 
Terangnya, Kontras, Keseimbangan putih, atau Nada 
warna. Lihat “Mengatur warna dan cahaya” pada halaman 
24.

Tekan  untuk mulai merekam. Ikon rekam  muncul di 
layar. Jika Anda menggunakan kamera untuk merekam klip 
video, lampu kilat LED akan terus menerus berada dalam 
modus daya rendah untuk menunjukkan bahwa klip video 
sedang direkam.  

Untuk setiap saat menghentikan sementara proses 
rekaman ini, tekan . Ikon berhenti sementara  akan 
mulai berkedip di 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.

Pilih Berhenti untuk berhenti merekam. Klip video akan 
disimpan secara otomatis ke folder Klip video dalam 
Galeri. Lihat “Galeri” pada halaman 27.

Setelah klip video direka
• Untuk segera memuta

pilih Pilihan > Putar.
• Jika Anda tidak ingin m

.
• Untuk kembali ke pem

video baru, tekan .
• Untuk mengirim video

atau Via Bluetooth, t
lanjut, lihat “Pesan” pa
Bluetooth” pada halam

Mengubah penga
Pilih Pilihan > Pengatura
akan diubah:

Panjang—Jika Anda mem
rekaman video akan dibat
kartu memori, dan maksim
Anda tidak dapat mengirim
ini melalui MMS karena p
untuk merekam klip  vide
durasi sekitar 30 detik) ag
multimedia ke perangkat 
beberapa jaringan hanya 
multimedia dengan ukura
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engirim file musik dari telepon ke 
ggunakan Nokia Audio Manager 
okia PC Suite. Lihat CD-ROM yang 
 telepon Anda.

pat mengirim file dari telepon ini 
enggunakan pembaca kartu MMC 
lam kemasan telepon.

ka file atau folder. Gambar dibuka 
r. Lihat “Melihat gambar” pada 

emindahkan file ke kartu memori 
lih file dan Pilihan > Atur > Salin 
h ke kartu mem. atau Salin ke 
e mem. tel.. File yang disimpan 

ndai dengan .

le ke dalam Galeri dalam salah 
gunakan browser, pilih  Dnload. 
, Download trek, atau Dnload. 
buka dan Anda dapat memilih 
n di-download.

 Pilihan > Cari. Masukkan string 
ma atau tanggal file yang dicari). 
 pencarian muncul di layar.
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Resolusi video—Pilih 128×96 atau 176×144.

Nama video standar—Tetapkan nama standar, atau pilih 
tanggalnya.

Memori yang dipakai—Tetapkan penyimpanan memori 
standar: memori telepon atau kartu memori.

Galeri

Untuk menyimpan dan mengatur gambar, klip video, trek 
lagu, klip suara, penghubung, dan file .ram, tekan , lalu 
pilih Galeri.

Pilih Foto , Klip video , Trek , Klip suara , 
Hubungan  atau Semua file , kemudian tekan  
untuk membukanya.

Anda dapat mencari, membuka dan membuat folder; 
kemudian menandai, menyalin dan memindahkan pilihan 
ke folder. Klip suara, klip video, file .ram dan penghubung 
streaming akan  dibuka dan diputar dalam aplikasi 
RealPlayer. Lihat “RealPlayer™” pada halaman 32.

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 bersama telepon Anda.

Tip! Anda dapat m
kartu memori men
yang tersedia di N
diberikan bersama

Tip! Anda juga da
ke kartu memori m
yang diberikan da

Tekan  untuk membu
dalam penampil gamba
halaman 28. 

Untuk menyalin atau m
atau memori telepon, pi
ke kartu memori/Pinda
mem. telepon/Pindah k
pada kartu memori dita

Untuk men-download fi
satu folder utama meng
grafik, Download video
suara. Browser akan ter
penunjuk situs yang aka

Untuk mencari file, pilih
pencarian (misalnya, na
File yang sesuai dengan
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Melihat gambar
Gambar yang diambil dengan Kamera akan disimpan 
dalam Galeri. Gambar juga dapat dikirim kepada Anda 
melalui pesan multimedia, sebagai lampiran e-mail, atau 
melalui sambungan Bluetooth. Agar gambar yang diterima 
dalam galeri dapat dilihat, Anda harus menyimpannya 
dalam memori telepon atau pada kartu memori.

Buka folder Foto  dalam Galeri untuk mengaktifkan 
penampil gambar, pilih salah satu gambar, kemudian tekan 

 untuk melihatnya.

 Pilihan saat melihat gambar adalah Kirim, Atur sbg. 
wallpaper, Putar, Perbesar/Perkecil, Layar penuh, Hapus, 
Ubah nama, Lihat rincian, Tambah 'Ke', Petunjuk, dan 
Keluar.

Untuk memperbesar atau memperkecil gambar, pilih 
Pilihan > Perbesar atau Perkecil. Anda dapat melihat rasio 
pembesaran di bagian atas layar. Rasio pembesaran tidak 
disimpan secara permanen. Untuk memindahkan fokus 
saat Anda memperbesar gambar, gunakan tombol gulir.

Untuk melihat bagian gambar lebih banyak, pilih Pilihan > 
Layar penuh. Panel sekitar gambar dihapus. 

Untuk memutar gambar, pilih Pilihan > Putar.
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mengambil bidikan foto klip video, 
 > Bidik gambar dalam tampilan 
ilan lihat dulu edit atau dalam 
tong.
eo, pilih salah satu dari pilihan 

 dulu klip video sendiri.
n klip video atau klip suara dalam 
lip video atau potongan klip suara.

isipkan klip video pilihan. 
p video ditampilkan dalam 
humbnail adalah tampilan klip 
ertama dari klip video. Nama dan 
 tersebut juga ditampilkan.
isipkan klip suara pilihan. Nama 
uara pilihan tersebut muncul di 

Merekam klip suara baru ke lokasi 

indahkan klip video ke lokasi 
O
la

hg
am

ba
r
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Olahgambar

Editor video

Untuk membuat klip video sendiri, tekan , lalu pilih 
Olahgmbar > Editor vid.. Anda dapat memadukan dan 
mengubah klip video, kemudian menambahkan klip suara, 
transisi, dan efek. Transisi adalah efek visual yang dapat 
ditambahkan pada awal dan akhir video atau antara klip 
video. 

Mengedit video, suara dan transisi
1 Tandai dan pilih satu atau beberapa klip video.
2 Pilih Pilihan > Edit. Pada tampilan edit video, Anda 

dapat memasukkan beberapa klip video untuk 
membuat sebuah klip video sendiri, kemudian 
mengedit klip tersebut dengan mengubah dan 
menambahkan efek. Anda dapat menambahkan klip 
suara dan mengubah lama pemutarannya. Tekan , 
kemudian  untuk beralih antara klip video dan klip 
suara.

Tip! Untuk 
pilih Pilihan
putar, tamp
tampilan po

Untuk mengubah vid
berikut:
Lihat dulu—Melihat
Potong—Menyatuka
tampilan potongan k
Sisipkan:
• Klip video—Meny

Thumbnail dari kli
tampilan utama. T
video non-hitam p
panjang klip video

• Klip suara—Meny
dan panjang klip s
tampilan utama.

• Klip suara baru—
pilihan.

Edit klip video:
• Pindahkan—Mem

tertentu.
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ampilan pengaturan Anda dapat 
Nama video standar,  Nm. lyr. 
, dan Memori digunakan.

edia, Via e-mail, atau Via 
 mengirim video. Hubungi 
uk informasi tentang ukuran 
ia yang dapat dikirim. Jika video 

dikirim dalam pesan multimedia, 

 mengirim klip video yang 
san multimedia maksimum yang 
operator selular, Anda dapat 
but menggunakan sambungan 
im data melalui sambungan 
laman 79. Anda juga dapat 
nggunakan sambungan 
 PC yang memiliki fitur 
nggunakan pembaca kartu 
sernal).

anager

mbar Anda secara visual, tekan 
> Image mgr.
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• Tambah efek warna—Menambahkan efek warna 
pada klip video.

• Guna gerakan lambat—Memperlambat kecepatan 
klip video.

• Tidak bersuara/Tidak bersuara—Menonaktifkan 
atau mengaktifkan suara klip video asli.

• Hapus—Menghapus klip video dari video.
• Duplikat—Membuat salinan klip video pilihan.

Edit klip suara:
• Pindahkan—Memindahkan klip suara ke lokasi 

pilihan.
• Atur lamanya—Mengedit panjang klip suara.
• Hapus—Menghapus klip suara dari video.
• Duplikat—Membuat salinan klip suara pilihan.

Edit transisi—Tersedia 3 jenis transisi: di awal video, di 
akhir video dan transisi antara klip video. Transisi awal 
dapat dipilih jika transisi pertama pada video sedang 
aktif.

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

Tip! Dalam t
menetapkan 
foto standar

Pilih Kirim > Via multim
Bluetooth jika Anda ingin
operator selular Anda unt
maksimal pesan multimed
Anda terlalu besar untuk 

 muncul di layar.

Tip! Jika Anda ingin
melebihi ukuran pe
diperbolehkan oleh 
mengirim klip terse
Bluetooth. “Mengir
Bluetooth” pada ha
mengirim video me
Bluetooth ke dalam
Bluetooth, atau me
memori (internal/ek

Image m

Untuk melihat gambar-ga
, lalu pilih Olahgmbar 
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mencetak ke printer yang 
Bridge, pilih Cetak foto sebelum 
 kabel USB. 

gmbar > Cetak foto. Pilih foto 

pilan pilihan foto adalah Cetak, 
uka (muncul bila Anda memilih 
eluar.

h foto yang akan dicetak, daftar 
rsedia ditampilkan. Jika printer 
ictBridge sudah tersambung 
U-2 yang diberikan bersama 
but secara otomatis akan muncul 

an digunakan. Tampilan sebelum 

m cetak
perangkat cetak, foto-foto yang 
 menggunakan tata letak yang 
ah tata letak tersebut, gunakan 
nan untuk menggulir ke tata letak 
ter pilihan tersebut. Jika Anda 
O
la

hg
am

ba
r
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1 Tekan  untuk memilih 
memori Mem. telepon 
atau Kartu memori. 
Image mgr. juga 
menampilkan jumlah 
folder atau foto dalam 
folder pilihan.

2 Buka salah satu folder 
untuk melihat foto-foto 
Anda secara visual. Tekan 

 dan  untuk beralih 
antara foto dan folder. 
Tekan  untuk melihat foto.
Tekan  dan  secara bersamaan akan menandai 
foto untuk tampilan foto. Tanda centang akan muncul 
di sebelah foto pilihan tersebut. Pilih Pilihan > Image 
show. Tekan , kemudian  untuk melihat foto 
sebelum atau selanjutnya pada tampilan. Tekan  
untuk kembali ke tampilan sebelumnya.

Cetak foto

Gunakan Cetak foto untuk mencetak foto-foto Anda 
menggunakan USB (mendukung PictBridge), sambungan 
Bluetooth, atau MMC. Anda dapat memilih dari daftar 
printer tersedia yang ditampilkan dalam tampilan 
pemilihan printer.

Catatan: Untuk 
mendukung Pict
Anda memasang

Tekan , lalu pilih Olah
yang akan dicetak.

 Pilihan pada tam
Tandai/Tidak tandai, B
album), Petunjuk, dan K

Memilih printer
Jika Anda sudah memili
perangkat cetak yang te
USB yang mendukung P
menggunakan kabel DK
telepon ini, printer terse
di layar.

Pilih perangkat yang ak
cetak muncul di layar.

Tampilan sebelu
Sesudah Anda memilih 
dipilih akan ditampilkan
tersedia. Untuk mengub
tombol gulir kiri dan ka
yang tersedia untuk prin
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lPlayer akan mencoba membuka 
eberapa file .mp4 mungkin berisi 
engan standar 3GPP dan karena 
lepon ini. 

Player jika klip sudah dipilih 
r. penuh/Lanjutkan, Lanjut di 
ak bersuara/Bersuara, Rincian 
Petunjuk, dan Keluar.

eo atau suara
edia yang tersimpan dalam 
artu memori, pilih Pilihan > 

memutar salah satu dari 
utar dalam RealPlayer.

 memutar file yang disimpan 
aleri” pada halaman 27.
Untuk memutar file yang 
 memori.

, lalu tekan  untuk memutar 

klip video dalam modus layar 
. Tekan sekali lagi untuk berubah 
ayar biasa.
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memilih beberapa foto yang melebihi ukuran satu 
halaman, gulir ke atas dan ke bawah untuk menampilkan 
halaman tambahan tersebut. 

 Pilihan dalam tampilan sebelum cetak adalah 
Cetak, Pengaturan, Petunjuk, dan keluar.

Pengaturan cetak
Pilihan yang tersedia akan bervarias, tergantung pada 
kemampuan perangkat cetak yang Anda pilih.

Untuk memilih ukuran kertas, pilih Ukuran kertas, pilih 
ukuran kertas dari daftar, lalu pilih OK. Pilih Batal untuk 
kembali ke tampilan sebelumnya.

RealPlayer™

Tekan , lalu pilih Olahgmbar > RealPlayer. Melalui 
RealPlayer, Anda dapat memutar klip video, klip suara, dan 
album lagu, atau file media stream melalui udara. 
Penghubung streaming dapat diaktifkan bila Anda 
mengakses halaman Web, atau dapat disimpan dalam 
memori telepon atau kartu memori.

RealPlayer mendukung file dengan ekstensi seperti .aac, 
.awb, .m4a, .mid, .mp3 dan .wav. Namun, RealPlayer tidak 
harus mendukung semua format file atau semua variasi 

format file. Misalnya, Rea
semua file .mp4, namun b
materi yang tidak sesuai d
itu tidak didukung oleh te

 Pilihan dalam Real
adalah Putar, Putar di ly
lyr. penuh; Berhenti, Tid
klip, Kirim, Pengaturan, 

Memutar klip vid
1 Untuk memutar file m

memori telepon atau k
Buka lalu pilih:
Klip terakhir—Untuk 
6 file terakhir yang dip
Klip disimpan—Untuk
dalam Galeri. Lihat “G
Klip suara krt. mem.—
disimpan dalam kartu

2 Gulir ke salah satu file
file tersebut.

Tip! Untuk melihat 
penuh, tekan 
kembali ke modus l
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ing content melalui udara, pilih 
yang tersimpan dalam Galeri, pada 
g diterima dalam pesan teks atau 
lum streaming content langsung 
kan menghubungi situs tersebut 
ontent.

turan RealPlayer
a pengaturan RealPlayer dalam 
perator jaringan atau operator 

 pengaturan” pada halaman 43. 
njut, hubungi operator jaringan 
da.

ran RealPlayer
ran dan dari berikut ini:

ika Anda ingin mengulang klip 
etelah selesai memutarnya.

uk memilih jika Anda ingin 
aftar rekaman dan memutar klip 
an dalam urutan acak.

ntuk memilih apakah akan 
xy, mengubah jalur akses standar, 
ktu dan jangkauan port yang 
bung. Hubungi operator selular 
 pengaturan yang benar.
O
la
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am
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Ikon dalam RealPlayer: 
 Ulang 
 Acak 
 Ulang dan acak 
 Suara loudspeaker dihilangkan

Cara pintas saat pemutaran berlangsung:

Untuk maju cepat, tekan terus . 

Untuk mundur dalam file media, tekan terus . 

Untuk menghilangkan suara, tekan terus  hingga 
indikator  muncul di layar. Untuk mengaktifkan suara, 
tekan terus  sampai Anda melihat indikator .

Streaming content melalui udara
Beberapa operator selular akan meminta Anda 
menggunakan jalur akses Internet (IAP) sebagai jalur akses 
standar. Operator selular lain akan memperbolehkan Anda 
menggunakan jalur akses WAP.

Jalur akses mungkin dikonfigurasi saat pertama kali Anda 
menggunakan telepon ini.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular 
Anda. 

Catatan: Pada RealPlayer, Anda hanya dapat 
membuka alamat URL rtsp://. Namun, RealPlayer 
akan mengenali penghubung http ke file .ram.

Untuk melakukan stream
penghubung streaming 
halaman Web, atau yan
pesan multimedia. Sebe
dimulai, telepon Anda a
dan mulai mengambil c

Menerima penga
Anda mungkin menerim
pesan teks khusus dari o
selular. Lihat “Data dan
Untuk informasi lebih la
atau operator selular An

Mengubah pengatu
Pilih Pilihan > Pengatu

Video—Untuk memilih j
video secara otomatis s

Pengaturan audio—Unt
mengulang pemutaran d
suara pada daftar rekam

Pengaturan koneksi—U
menggunakan server pro
dan mengatur batas wa
digunakan saat menyam
Anda untuk memperoleh
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Tekan  atau  untuk 
imum dalam menunggu balasan 
lum sambungan diputus, lalu 

asukkan nomor port terendah 
erver. Nilai minimum adalah 

asukkan nomor port tertinggi 
erver. Nilai maksimum adalah 

n lanjutan untuk mengedit nilai 
gan berbeda.
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Pengaturan proxy:
• Gunakan proxy—Untuk menggunakan server proxy, 

pilih Ya.
• Alamat server proxy—Untuk memasukkan alamat IP 

pada server proxy.
• Nomor port proxy—Untuk memasukkan nomor port 

proxy server.
Istilah: Server proxy adalah server penengah antara 
server media dan penggunanya. Beberapa operator 
selular menggunakan server proxy tersebut untuk 
menyediakan pengamanan tambahan atau 
meningkatkan akses pada browser halaman yang 
berisi klip suara dan video. 

Pengaturan jaringan:
• Jalur akses standar—Gulir ke jalur akses yang akan 

Anda gunakan untuk menyambung ke Internet, 
kemudian tekan .

• Waktu online—Atur waktu untuk RealPlayer yang 
akan memutus sambungan dari jaringan bila Anda 
menghentikan sementara pemutaran klip media 
melalui penghubung jaringan, pilih Ditentu pengguna 
lalu tekan . Masukkan waktu, lalu pilih OK.

• Waktu koneksi habis—Tekan  atau  untuk 
mengatur waktu maksimum yang akan dicapai antara 
pemilihan penghubung jaringan dan penyambungan ke 
server media, lalu pilih OK.

• Batas waktu server—
mengatur waktu maks
dari server media sebe
pilih OK.

• Port UDP terendah—M
pada jangkauan port s
6970.

• Port UDP tertinggi—M
pada jangkauan port s
32000.
Pilih Pilihan > P'atura
bandwidth dalam jarin
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 dapat melihat fungsi Pesan baru 

risi pesan-pesan yang diterima, 
n pesan area. Pesan e-mail 
surat.

k mengatur pesan-pesan Anda ke 

a Kotak surat, Anda dapat 
at remote untuk mengambil pesan 
elihat secara offline pesan e-mail 

elumnya. Lihat “E-mail” pada 

an pesan konsep yang belum 

pan 20 pesan terakhir yang sudah 
 pesan yang dikirim melalui 
ntuk mengubah jumlah pesan 

at “Pengaturan Yang lain” pada 

mpat penyimpanan sementara 
nggu dikirim.
Pe
sa

n
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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 
pesan teks khusus yang berisi data. Anda juga dapat 
menerima pesan dan data melalui sambungan Bluetooth, 
menerima pesan layanan Web, pesan area dan mengirim 
perintah layanan.

 Pilihan dalam tampilan utama Pesan adalah Buka, 
Tulis pesan, Sambung (ditampilkan jika Anda sudah 
membuat pengaturan kotak surat)/Putuskan (ditampilkan 
jika sambungan ke kotak surat aktif), Pesan SIM, Pesan 
area, Perintah layanan, Pengaturan, Petunjuk, dan 
Keluar.

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

Bila Pesan dibuka, Anda
dan daftar folder:

 Kotak masuk—Be
kecuali pesan e-mail da
disimpan dalam Kotak 

 Folder saya—Untu
dalam folder.

 Kotak surat—Pad
tersambung ke kotak sur
e-mail yang baru atau m
yang sudah diambil seb
halaman 50.

 Konsep—Menyimp
dikirim.

 Terkirim—Menyim
terkirim, tidak termasuk
sambungan Bluetooth. U
yang akan disimpan, lih
halaman 52.

 Kotak keluar—Te
untuk pesan yang menu
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ungkin akan menghalangi 

kkan jenis huruf besar-kecil yang 
n bahwa huruf pertama ditulis 
ruf berikutnya secara otomatis 
ecil.  menunjukkan modus 

as layar bila Anda menulis teks 
biasa.

 — ), berulang kali 
dikehendaki muncul di layar. 
rsedia karakter lainnya selain 
ol tersebut.
gka, tekan terus tombol angka. 
odus huruf dan angka, tekan 

berada pada tombol yang sama 
arang, tunggu sampai kursor 
 tekan  untuk mengakhiri 
n masukkan huruf tersebut.
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 Laporan—Anda dapat meminta jaringan agar 
menyampaikan laporan pengiriman pesan teks dan pesan 
multimedia yang sudah terkirim (layanan jaringan). Anda 
mungkin tidak dapat menerima laporan pengiriman 
tentang pesan multimedia yang dikirim ke alamat e-mail.

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

Untuk memasukkan dan mengirim permintaan layanan 
(juga dikenal sebagai perintah USSD), seperti pengaktifan 
perintah untuk layanan jaringan, ke operator selular Anda, 
pilih Pilihan > Perintah layanan dalam tampilan utama 
Pesan.

Pesan area adalah layanan jaringan yang memungkinkan 
Anda menerima pesan tentang berbagai topik dari 
operator selular, seperti laporan cuaca atau kondisi lalu 
lintas. Untuk ketersediaan dan nomor-nomor topik terkait, 
hubungi operator selular Anda. Pada tampilan utama 
Pesan, pilih Pilihan > Pesan area. Pada tampilan utama, 
Anda dapat melihat status topik, nomor topik, nama topik 
dan apakah topik sudah ditandai ( ) untuk tindakan 
selanjutnya.

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

Sambungan data paket m
penerimaan pesan area.

Menulis teks

Input teks biasa
 dan  menunju

dipilih.  menunjukka
dalam huruf besar, dan hu
akan ditulis dalam huruf k
angka.

 muncul di kanan at
menggunakan input teks 
• Tekan tombol angka (

sampai karakter yang 
Pada tombol angka te
yang tercetak di tomb

• Untuk menyisipkan an
• Untuk beralih antara m

terus .
• Jika huruf berikutnya 

seperti huruf yang sek
muncul di layar, (atau
batas waktu), kemudia
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 input 
 

if. 

teks 
a 

 
 atas 

ulis 
nput 

endaki, lalu tekan tombol  — 
 tombol hanya sekali untuk satu 
uk menulis ‘Nokia’ bila kamus 
h, tekan  untuk N,  
 k,  untuk i dan  

erubah setiap kali tombol ditekan.
sai menulis kata dan kata tersebut 
asikan kata tersebut, tekan , 

ntuk menambahkan spasi.
lum benar, tekan  berulang 

ata-kata yang cocok seperti yang 
satu oleh kamus, atau tekan , 
ocok.
Pe
sa

n
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• Untuk menghapus sebuah karakter, tekan . Tekan 
terus  untuk menghapus lebih 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 ke isi daftar, lalu tekan 
Pilih untuk memilih karakter.

• Untuk menyisipkan 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 sekali 
tekan tombol. Input teks prediksi berdasarkan pada kamus 
telepon dan Anda dapat menambahkan kata-kata baru ke 
dalam kamus tersebut. Jika kamus sudah penuh, kata 
terbaru akan menggantikan kata tambahan terlama. 

1 Untuk mengaktifkan
teks prediksi, tekan 
lalu pilih Kamus akt
Pilihan ini akan 
mengaktifkan input 
prediksi untuk semu
editor pada telepon. 
ditampilkan di kanan
layar bila Anda men
teks menggunakan i
teks prediksi.

2 Tulis kata yang dikeh
. Tekan setiap

huruf. Misalnya, unt
bahasa Inggris dipili
untuk o,  untuk
untuk a.
Susunan kata akan b

3 Bila Anda sudah sele
sudah benar, konfirm
atau tekan  u
Jika kata tersebut be
kali untuk melihat k
ditemukan satu per 
lalu pilih Kamus > C
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 dalam modus huruf, tekan terus 
endaki

us huruf dan angka, tekan terus 

 tersedia dalam . Tekan 
 kali untuk mencari tanda baca 

embuka daftar karakter khusus.

 untuk melihat kata-kata yang 
kan satu per satu oleh kamus.

u tekan  untuk memilih salah 

ftar kata yang sesuai dengan 

nambah kata (hingga 32 huruf) 
akan input teks biasa. Bila kamus 
ang baru akan menggantikan 

it kata menggunakan input teks 
sedia jika kata tersebut aktif 
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Jika karakter ? muncul setelah kata, maka kata yang 
Anda inginkan belum ada di kamus. Untuk 
menambahkan kata ke dalam kamus, pilih Eja, 
masukkan kata (hingga 32 huruf) menggunakan input 
teks biasa, lalu pilih OK. Kata tersebut ditambahkan ke 
dalam kamus. Bila kamus sudah penuh, maka kata yang 
baru akan menggantikan kata tambahan terlama.

4 Mulailah menulis kata berikutnya.

Tip! Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan input 
teks prediksi saat menulis teks, tekan  dengan 
cepat sebanyak dua kali.

Tips untuk menggunakan input teks prediksi
Untuk menghapus sebuah karakter, tekan . Tekan terus 

 untuk menghapus lebih dari satu karakter.

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

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

Untuk memasukkan angka
tombol angka yang dikeh

Untuk beralih antara mod
.

Tanda baca paling umum
, lalu  berulang

yang dikehendaki.

Tekan terus  untuk m

Tekan  berulang kali
cocok seperti yang ditemu

Tekan , pilih Kamus, lal
satu pilihan berikut:

Cocok—Untuk melihat da
tombol yang Anda tekan. 

Sisipkan kata—Untuk me
ke dalam kamus menggun
sudah penuh, maka kata y
kata tambahan terlama.

Edit kata—Untuk menged
biasa. Pilihan ini akan ter
(bergarisbawah).
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 ke clipboard, sambil menahan  

teks ke dalam dokumen, tekan 
tekan Tempel, atau tekan  
pel. 
 teks, tekan terus . Pada saat 
 atau . 
ks pilihan dari dokumen, tekan .

engirim pesan
dia mungkin akan berbeda, 
kat penerimanya.

mungkin membuat beberapa 
n materi lainnya tidak dapat 
indahkan atau dialihkan.

embuat pesan dari aplikasi yang 
irim. Pilih file (gambar atau teks) 
ahkan ke pesan, lalu pilih Pilihan 

t pesan multimedia atau menulis 
iliki pengaturan sambungan yang 

 pengaturan MMS dan e-mail” 
-mail” pada halaman 50.
tor adalah Kirim, Tambah 
tasi (MMS), Sisipkan (SMS dan 
Pe
sa

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

Menulis kata majemuk
Masukkan bagian pertama kata; untuk 
mengkonfirmasikannya, tekan . Tulis bagian terakhir 
kata majemuk tersebut. Untuk menyelesaikan kata 
majemuk, tekan  untuk menambahkan spasi.

Menonaktifkan input teks prediksi
Tekan , lalu pilih Kamus > Tidak aktif untuk 
menonaktifkan input teks prediksi pada semua editor 
telepon ini.

Menyalin teks ke clipboard
1 Untuk memilih huruf dan kata, tekan terus . Pada 

saat yang sama, tekan  atau . Saat pemilihan 
berjalan, teks akan disorot.

2 Untuk menyalin teks
tekan Salin. 

3 Untuk memasukkan 
terus , kemudian 
sekali, lalu pilih Tem
Untuk memilih baris
yang sama, tekan 
Untuk menghapus te

Menulis dan m
Tampilan pesan multime
tergantung pada perang

Perlindungan hak cipta 
gambar, nada dering da
disalin, dimodifikasi, dip

Tip! Anda dapat m
memiliki pilihan K
yang akan ditamb
> Kirim.

Sebelum dapat membua
e-mail, Anda harus mem
benar. Lihat “Menerima
pada halaman 41 dan “E

 Pilihan dalam edi
penerima, Buat presen
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ih ke kolom pesan.

an 
to, 

 

bar 
ara 
 
kan baru > Foto, Klip suara, 
 menyisipkan slide baru ke dalam 

ulu untuk melihat tampilan 

ipkan baru > Klip suara, 
, kemudian Anda dapat merekam 
 Pilih, suara yang baru tersebut 

otomatis dan salinannya 
pesan. Pilih Pilihan > Lihat dulu 
n pesan multimedia.
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e-mail), Sisipkan objek (MMS), Sisipkan baru (MMS), 
Hapus lampiran (MMS), Lihat dulu (MMS), Lampiran 
(e-mail), Lihat dulu (MMS), Objek (MMS), Hapus, Periksa 
kontak, Rincian pesan, Pilihan pengiriman, Petunjuk, 
dan Keluar.

1 Pilih Pesan baru. Sebuah daftar pilihan pesan akan 
terbuka. 
Pesan singkat—Untuk mengirim pesan teks. 
Pesan multimedia—Untuk mengirim pesan multimedia 
(MMS).
E-mail—Untuk mengirim e-mail. Jika account e-mail 
belum ada, Anda akan diminta untuk membuatnya.

2 Tekan  untuk memilih penerima atau grup dari 
kontak, atau masukkan nomor telepon atau alamat 
e-mail penerima. Tekan  untuk menambahkan 
tanda titik koma (;) yang akan memisahkan setiap 
penerima. Anda juga dapat menyalin dan menyisipkan 
nomor atau alamat dari clipboard. 

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

3 Tekan  untuk beral
4 Tulis pesan.
5 Untuk menambahkan 

objek media ke pesan 
multimedia, pilih Pilih
> Sisipkan objek > Fo
Klip suara, atau Klip 
video. Bila suara 
ditambahkan, ikon 
muncul di layar..

6 Untuk mengambil gam
baru atau merekam su
atau video bagi pesan
multimedia, pilih Sisip
atau Klip video. Untuk
pesan, pilih Slide.
Pilih Pilihan > Lihat d
pesan multimedia.

7 Jika Anda memilih Sis
Perekam akan terbuka
suara yang baru. Tekan
akan disimpan secara 
dimasukkan ke dalam 
untuk melihat tampila
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girim pesan multimedia ke alamat 
gkat yang mendukung penerimaan 
akan ukuran gambar yang lebih 

idak yakin akan perangkat 
, atau jaringan tidak mendukung 
sar, sebaiknya gunakan ukuran 
 kecil atau klip suara dengan 
ri 15 detik. Untuk mengubah 

Pilihan > Pengaturan > Pesan 
uran foto dalam tampilan utama 

nda juga dapat membuat 
ngirimnya dalam pesan 
tampilan editor pesan multimedia, 
at presentasi (hanya ditampilkan 
tan MMS diatur ke Dipandu atau 
an multimedia” pada halaman 49.

turan MMS dan 

a pengaturan tersebut dalam 
 jaringan atau operator selular. 
ran” pada halaman 43. 

 berlangganan layanan data, 
an atau operator selular Anda. 
a terima dari operator selular.
Pe
sa
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8 Untuk menambahkan lampiran ke e-mail, pilih Pilihan 
> Sisipkan > Foto, Klip suara, Klip video atau 
Catatan. Lampiran e-mail ditandai dengan  dalam 
panel navigasi.

9 Untuk mengirim pesan, pilih Pilihan > Kirim atau tekan 
.

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

Catatan: Pesan e-mail secara otomatis akan 
disimpan dalam Kotak keluar sebelum pengiriman. 
Jika pengiriman tidak berhasil, e-mail akan tetap 
berada dalam Kotak keluar tersebut dengan status 
Gagal.

Tip! Bila Anda men
e-mail atau peran
gambar besar, gun
besar. Jika Anda t
penerima tersebut
pengiriman file be
gambar yang lebih
panjang kurang da
pengaturan, pilih 
multimedia > Uk
Pesan.

Tip! Pada Pesan A
presentasi dan me
multimedia. Pada 
pilih Pilihan > Bu
jika Mds. pembua
Bebas). Lihat “Pes

Menerima penga
e-mail
Anda mungkin menerim
pesan teks dari operator
Lihat “Data dan pengatu

Untuk ketersediaan dan
hubungi operator jaring
Ikuti petunjuk yang And
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asuk—menerima 

 dalam Kotak masuk
ibaca
elum dibaca
lui sambungan Bluetooth

n, 1 pesan baru muncul di layar 
 Lihat untuk membuka pesan 
 pesan pada Kotak masuk, gulir 
ian tekan .

elepon, alamat e-mail, atau URL, 
iap data yang digarisbawahi 
cara pintas. Tekan  atau  
 data, lalu pilih Pilihan dalam 
mbuat panggilan menggunakan 
an.

awah dan cara pintas, pilih Cari 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Memasukkan pengaturan MMS secara manual
1 Pilih Peralatan > P'aturan > Koneksi > Jalur akses, 

kemudian tetapkan pengaturan untuk jalur akses pesan 
multimedia. Lihat “Pengaturan koneksi” pada halaman 
89.

2 Pilih Pesan > Pilihan > Pengaturan > Pesan 
multimedia > Jalur akses diguna dan jalur akses yang 
Anda buat untuk digunakan sebagai sambungan yang 
diinginkan. Lihat juga “Pesan multimedia” pada 
halaman 49.

Tip! Untuk mengirim file sebagai lampiran 
(kecuali suara dan catatan), buka aplikasi yang 
sesuai, kemudian pilih Kirim > Via e-mail, jika 
tersedia.

Sebelum e-mail dapat dikirim, diterima, dibuka, dijawab 
dan diteruskan, Anda harus melakukan hal berikut:
• Membuat konfigurasi jalur akses Internet (Internet 

Access Point: IAP) dengan benar. Lihat “Pengaturan 
koneksi” pada halaman 89.

• Menetapkan pengaturan e-mail dengan benar. Lihat 
“E-mail” pada halaman 50. Anda harus memiliki 
account e-mail khusus. Ikuti petunjuk yang Anda 
terima dari kotak surat remote dan penyedia layanan 
Internet (ISP).

Kotak m
pesan

Ikon pada Kotak masuk: 
 Pesan belum dibaca
 Pesan teks belum d
 Pesan multimedia b
 Data diterima mela

Bila Anda menerima pesa
dalam modus siaga. Tekan
tersebut. Untuk membuka
ke pesan tersebut, kemud

Pesan yang berisi nomor t
tampil digarisbawahi. Set
dapat digunakan sebagai 
untuk bergerak ke semua
setiap kasus, misalnya, me
nomor telepon dalam pes

Untuk menghapus garis b
auto tak aktif.
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turan
nerima berbagai jenis pesan teks 
sebut juga pesan melalui udara 

a mungkin menerima nomor 
or kotak suara, pengaturan jalur 

ran skrip login untuk jalur akses, 
 dari operator jaringan, operator 
n manajemen informasi 
n konfigurasi. Untuk menyimpan 
kan Pilihan > Simpan semua.

nyimpan informasi ke Kontak, pilih 
 nama. File sertifikat atau suara 
u nama tidak akan disimpan.

nyimpan nada dering, pilih Pilihan 

enampilkan logo dalam modus 
 tanda pengenal operator jaringan, 

bah pengaturan jalur akses 
an multimedia, pilih Pesan > 
ran > Pesan multimedia > Jalur 
Pe
sa

n
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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 membuka pesan multimedia ( ), Anda mungkin 
melihat gambar dan pesan, serta pada saat yang sama 
mendengar suara melalui loudspeaker (  ditampilkan 
jika terdapat klip suara). Tekan tombol gulir untuk 
mendengarkan suara.

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

Anda mungkin juga menerima presentasi multimedia. 
Presentasi tersebut dapat dilihat dengan memilih Pilihan > 
Putar presentasi. 

Perlindungan hak cipta mungkin membuat beberapa 
gambar, nada dering dan materi lainnya tidak dapat 
disalin, dimodifikasi, dipindahkan atau dialihkan.

Data dan penga
Telepon Anda dapat me
yang berisi data ( ), di
OTA (over-the-air).

Pesan konfigurasi—And
layanan pesan teks, nom
akses Internet, pengatu
atau pengaturan e-mail
selular, atau departeme
perusahaan dalam pesa
pengaturan tersebut, te

Kartu nama—Untuk me
Pilihan > Simpan kartu
yang terdapat pada kart

Nada dering—Untuk me
> Simpan.

Logo operator—Untuk m
siaga sebagai pengganti
pilih Pilihan > Simpan.

Tip! Untuk mengu
standar dalam pes
Pilihan > Pengatu
akses diguna.
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ibadi

apat mengatur pesan ke dalam 
ru, dan mengubah nama folder 

nggunakan teks dalam folder 
 perlu menulis ulang pesan yang 

urat

namun belum membuat account 
a untuk membuatnya. Lihat 
. Bila membuat kotak surat baru, 
ke kotak surat tersebut akan 
t pada tampilan utama Pesan. 
ga 6 kotak surat.
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Catatan kalender—Untuk menyimpan undangan, pilih 
Pilihan > Simpan ke Kalender.

Pesan web—Untuk menyimpan penunjuk ke daftar 
penunjuk dalam Web, pilih Pilihan > Tbh. ke penunjuk. 
Jika pesan berisi pengaturan jalur akses dan penunjuk, 
maka untuk menyimpan data tersebut, pilih Pilihan > 
Simpan semua. 

Pemberitahuan e-mail—Memberitahukan jumlah e-mail 
baru yang Anda terima di kotak surat remote. 
Pemberitahuan selanjutnya mungkin berisi informasi yang 
lebih rinci.

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

Pesan layanan Web
Pesan layanan Web ( ) adalah pemberitahuan (misalnya 
judul berita utama) dan mungkin berisi pesan teks atau 
penghubung. Untuk ketersediaan dan berlangganan, 
hubungi operator selular Anda.

Folder pr

Pada Folder saya, Anda d
folder, membuat folder ba
serta menghapusnya.

Tip! Anda dapat me
template agar tidak
sering dikirim.

Kotak s

Jika memilih Kotak surat 
e-mail, Anda akan dimint
“E-mail” pada halaman 50
nama yang Anda berikan 
menggantikan Kotak sura
Anda dapat memiliki hing
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 e-mail mungkin berisi virus atau 
apat merusak perangkat atau PC 
uka lampiran jika Anda tidak 
engirimnya.

ung ke kotak surat remote, pilih 
ail.
bil semua pesan e-mail yang baru 

ambil hanya pesan-pesan e-mail 
.
ambil semua pesan dari kotak 

 pengambilan pesan, pilih Batal.
esan e-mail, Anda dapat 
nya secara online, atau pilih 
untuk menutup sambungan dan 
l secara offline.
ail:
us offline atau online): isi belum 
nda (panah keluar). 
udah diambil ke telepon Anda 

ah dibaca. 
ah dibaca dan isi pesan sudah 
 Anda.
Pe
sa

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

Jika Anda menggulir ke kotak 
surat kemudian menekan , 
telepon akan menanyakan 
apakah Anda ingin Sambung 
ke kotak surat?

Pilih Ya untuk menyambung ke kotak surat dan mengambil 
judul e-mail atau pesan. Bila melihat pesan secara online, 
maka Anda akan terus menerus tersambung ke kotak surat 
remote melalui sambungan data paket. Lihat juga 
“Pengaturan koneksi” pada halaman 89.

Pilih Tidak untuk melihat secara offline pesan e-mail yang 
sudah diambil sebelumnya. Bila Anda melihat pesan e-mail 
secara offline, telepon Anda tidak tersambung ke kotak 
surat remote.

Mengambil pesan e-mail
Jika Anda sedang offline, pilih Pilihan > Sambung untuk 
membuat sambungan ke kotak surat remote.

Penting: Pesan
hal lain yang d
Anda. Jangan b
mempercayai p

1 Bila sedang tersamb
Pilihan > Buka e-m
Baru—untuk mengam
ke telepon Anda.
Dipilih—untuk meng
yang sudah ditandai
Semua—untuk meng
surat.
Untuk menghentikan

2 Setelah mengambil p
melanjutkan melihat
Pilihan > Putuskan 
melihat pesan e-mai
Ikon status pada e-m

 E-mail baru (mod
diambil ke telepon A

 E-mail baru: isi s
(panah masuk). 

 Pesan e-mail sud
 Judul e-mail sud

dihapus dari telepon
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il secara otomatis mungkin akan 
n Anda karena penggunaan lalu 

 e-mail
n e-mail dari telepon, namun 
m kotak surat remote, pilih 
 pesan dari: > Hanya telepon.

mua judul e-mail pada kotak 
nda menghapus isi pesan, judul 
an pada telepon Anda. Jika Anda 
ul tersebut, pesan e-mail harus 

ari kotak surat remote, kemudian 
dari telepon Anda ke kotak surat 
ui statusnya.

n e-mail dari kotak remote ke 
der saya, pilih Pilihan > Salin ke 
older dari daftar, kemudian OK.

 dari telepon dan kotak surat 
pus> Hapus pesan dari: > 

ffline, e-mail akan terlebih 
on Anda. Pada sambungan ke 
tnya, e-mail akan secara 
ak surat remote. Jika Anda 
P3, pesan yang ditandai untuk 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

3 Untuk membuka pesan e-mail, tekan . Jika pesan 
e-mail belum diambil (tanda panah pada ikon 
mengarah keluar) dan Anda sedang dalam modus 
offline, maka Anda akan ditanya apakah ingin 
mengambil pesan tersebut dari kotak surat.

Untuk melihat lampiran e-mail, buka pesan yang memiliki 
indikator lampiran , lalu pilih Pilihan > Lampiran. Jika 
indikator lampiran berwarna redup, berarti lampiran 
tersebut belum diambil ke telepon, pilih Pilihan > Buka. 
Pada tampilan Lampiran, Anda dapat mengambil, 
membuka, menyimpan, atau menghapus lampiran. Anda 
juga dapat mengirim lampiran melalui sambungan 
Bluetooth.

Tip! Jika kotak pesan Anda menggunakan protokol 
IMAP4, Anda dapat menetapkan jumlah pesan yang 
akan diambil, dan menetapkan apakah akan 
mengambil lampiran. Dengan protokol POP3, 
pilihannya adalah Hanya judul, Sebagian (kB), atau 
Pesan & lampiran.

Mengambil pesan e-mail secara otomatis
Untuk mengambil pesan secara otomatis, pilih Pilihan > 
Pengaturan e-mail > Buka otomatis > Buka judul:

Pilih Selalu aktif, atau Jaringan lokal sj., kemudian 
tentukan kapan dan seberapa sering pesan akan diambil.

Pengambilan pesan e-ma
menambah biaya panggila
lintas data.

Menghapus pesan
Untuk menghapus isi pesa
tetap menyimpannya dala
Pilihan > Hapus > Hapus

Telepon akan menyalin se
surat remote. Meskipun A
e-mail akan tetap tersimp
juga ingin menghapus jud
dihapus terlebih dahulu d
buat kembali sambungan 
remote untuk memperbar

Tip! Untuk menyali
 folder di bawah Fol
folder, salah satu f

Untuk menghapus e-mail
remote, pilih Pilihan > Ha
Telepon dan server.

Jika Anda dalam modus o
dahulu dihapus dari telep
kotak surat remote beriku
otomatis dihapus dari kot
menggunakan protokol PO
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ail yang sudah diambil atau 
pat menulis baru, menjawab atau 
r dikirim pada saat tersambung 

eluar—pesan 
gu dikirim

n tempat penyimpanan sementara 
 menunggu dikirim.

ak keluar adalah:

 sedang berlangsung dan pesan 

n akan dikirim jika pesan 
ya serupa sudah terkirim.

lepon akan mencoba kembali 
 batas waktu habis. Pilih Pilihan > 
ulai kembali pengiriman. 

engatur dokumen agar ditahan 
berada dalam Kotak keluar. Gulir 
ikirim, lalu pilih Pilihan > Tunda 

l untuk upaya pengiriman sudah 
gal. Jika Anda sudah mencoba 
Pe
sa

n

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

dihapus hanya akan dihilangkan setelah sambungan ke 
kotak surat remote tersebut ditutup.

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 > 
Batal dihapus.

Memutuskan sambungan dari kotak 
surat
Saat online, pilih Pilihan > Putuskan untuk mengakhiri 
sambungan data paket ke kotak surat remote.

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 secara otomatis (hanya jika fungsi 
IMAP IDLE didukung oleh server Anda). Untuk 
membiarkan aplikasi pesan tetap terbuka di 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 kembali membuka Kotak surat, kemudian ingin 
melihat dan membaca pesan e-mail secara offline, jawab 
Tidak untuk pertanyaan Sambung ke kotak surat?. Anda 
dapat membaca judul e-mail yang sudah diambil 

sebelumnya, pesan e-m
keduanya. Anda juga da
meneruskan e-mail aga
kembali ke kotak surat. 

Kotak k
menung

Kotak keluar merupaka
untuk pesan-pesan yang

Status pesan dalam Kot

Mengirim—Sambungan
sedang dikirim.

Menunggu/Antri—Pesa
sebelumnya yang jenisn

Kirim kmb. (waktu)—Te
mengirim pesan setelah
Kirim untuk segera mem

Ditunda—Anda dapat m
saat dokumen tersebut 
ke pesan yang sedang d
pengiriman. 

Gagal—Jumlah maksima
tercapai. Pengiriman ga
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san

engaturan > Pesan singkat.

a pusat pesan teks yang sudah 

h pusat pesan yang akan 
paikan pesan teks.

jaringan)—Untuk meminta 
poran pengiriman pesan-pesan 
, maka hanya status Terkirim 

 Log. Lihat “Log” pada halaman 

erima pesan tidak dapat 
aktu yang berlaku, maka pesan 

ri pusat pesan teks. Jaringan 
i. Waktu maksimum adalah 
 yang diperbolehkan oleh 

 pilihan ini hanya jika Anda 
t pesan dapat mengkonversi 
at lainnya. Hubungi operator 
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mengirim pesan teks, buka pesan tersebut dan periksa 
apakah pilihan pengiriman sudah benar.

Contoh: Pesan-pesan akan ditaruh dalam Kotak 
keluar, misalnya, bila telepon Anda sedang berada di 
luar jangkauan wilayah jaringan. Anda juga dapat 
menjadwalkan pengiriman pesan e-mail pada saat 
kembali membuat sambungan ke kotak surat remote.

Melihat pesan pada kartu SIM
Sebelum pesan SIM dapat dilihat, Anda harus menyalinnya 
ke folder telepon. 
1 Pada tampilan utama Pesan, pilih Pilihan > Pesan SIM.
2 Pilih Pilihan > Tandai/Hapus tanda > Tandai atau 

Tandai semua untuk menandai pesan.
3 Pilih Pilihan > Salin. Daftar folder akan terbuka.
4 Pilih folder dan OK untuk memulai penyalinan. Buka 

folder tersebut untuk melihat pesan-pesan.

Pengaturan pe

Pesan teks
Pilih Pesan > Pilihan > P

Pusat pesan—Berisi semu
ditetapkan.

Pusat pesan dipakai—Pili
digunakan untuk menyam

Terima laporan (layanan 
jaringan agar mengirim la
Anda. Bila diatur ke Tidak
yang akan muncul dalam
14.

Validitas pesan—Jika pen
dijangkau dalam jangka w
tersebut akan dihapus da
harus mendukung fitur in
batasan waktu maksimum
jaringan.

Pesan dikirim sbg.—Ubah
merasa yakin bahwa pusa
pesan teks ke dalam form
jaringan Anda.
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lkan bila Mds. pembuatan MMS 
Bebas). Pilih Orisinal untuk 
san multimedia. 
—Jika Anda memilih Dipandu, 
hukan jika Anda mencoba 
ungkin tidak didukung oleh 
; telepon ini akan mencegah 
tidak didukung.

rus ditetapkan)—Pilih jalur akses 
i sambungan yang diinginkan 
imedia.

ilih apakah Anda ingin agar 
 dalam jaringan asal diatur ke 
atau Tidak aktif. Jika Anda 
sat pesan multimedia akan 

but. Untuk mengambil pesan di 
atis.

Pilih cara yang akan Anda 
bil pesan MMS di luar jaringan 
 jaringan asal, Anda akan 
anyak untuk mengirim dan 
edia. Jika P'nerimaan bila roam > 
 telepon Anda dapat secara 
bungan data paket untuk 
P'nerimaan bila roam > Tidak 
in menerima pesan multimedia 
gan asal.
Pe
sa

n
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Koneksi pilihan—Anda dapat mengirim pesan teks melalui 
jaringan GSM normal atau data paket, jika didukung oleh 
jaringan. Lihat “Pengaturan koneksi” pada halaman 89.

Balas via pusat sama (layanan jaringan)—Pilih Ya jika 
Anda ingin balasan pesan dikirim menggunakan nomor 
pusat pesan teks yang sama.

 Pilihan saat mengedit pengaturan pusat pesan teks 
adalah Edit, Pusat pesan baru, Hapus, Petunjuk, dan 
Keluar.

Menambahkan pusat pesan teks yang baru
1 Pilih Pusat pesan > Pilihan > Pusat pesan baru.
2 Tekan , tulis nama untuk pusat pesan, lalu pilih OK.
3 Tekan  dan , kemudian tulis nomor pusat pesan 

teks. Nomor tersebut diperoleh dari operator selular 
Anda. 

4 Pilih OK. 
5 Untuk menggunakan pengaturan yang baru, lihat 

kembali tampilan pengaturan. Gulir ke Pusat pesan 
dipakai, lalu pilih pusat pesan yang baru.

Pesan multimedia
Pilih Pesan > Pilihan > Pengaturan > Pesan multimedia.

Ukuran foto—Menentukan ukuran foto dalam pesan 
multimedia. Pilihannya antara lain Kecil, Besar, dan 

Orisinal (hanya ditampi
diatur ke Dipandu atau 
memperbesar ukuran pe
Mds. pembuatan MMS
telepon akan memberita
mengirim pesan yang m
penerima. Pilih Dibatasi
pengiriman pesan yang 

Jalur akses diguna (Ha
yang digunakan sebaga
untuk pusat pesan mult

Penerimaan di lokal—P
penerimaan pesan MMS
Otomatis, Tunda buka 
memilih Tunda buka, pu
menyimpan pesan terse
lain waktu, atur ke Otom

P'nerimaan bila roam—
gunakan untuk mengam
asal. Saat berada di luar
dikenakan biaya lebih b
menerima pesan multim
Otomatis sudah dipilih,
otomatis membuat sam
mengambil pesan. Pilih 
aktif jika Anda tidak ing
saat berada di luar jarin
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ngaturan > E-mail, atau dalam 
at, pilih Pilihan > Pengaturan 
i:

lih salah satu kotak surat yang 
ngirim e-mail.

buka kotak surat yang telah 
a kotak surat yang ditetapkan, 
 membuatnya. Pilih salah satu 
bah pengaturan:

kkan nama untuk kotak surat.

us ditentukan)—Pilih jalur akses 
 surat. Lihat “Pengaturan 
.

us ditentukan)—Tulis alamat 
rator selular kepada Anda. 

a dikirim ke alamat ini.

us ditentukan)—Masukkan 
 dari server surat yang akan 
da mungkin hanya dapat 

ar pada operator jaringan Anda. 
jut, hubungi operator selular 
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Boleh pesan anonim—Pilih Tidak, jika Anda ingin menolak 
pesan dari pengirim tak dikenal.

Terima iklan—Tetapkan apakah Anda ingin menerima 
iklan pesan multimedia atau tidak.

Terima laporan (layanan jaringan)—Pilih Ya, jika Anda 
ingin agar status pesan terkirim ditampilkan dalam Log.

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

Tolak lap. pengiriman—Pilih Ya, jika Anda tidak ingin 
telepon ini mengirim laporan pengiriman pesan 
multimedia yang diterima.

Validitas pesan—Jika penerima pesan tidak dapat 
dijangkau dalam jangka waktu yang berlaku, maka pesan 
akan dihapus dari pusat pesan multimedia. Jaringan harus 
mendukung fitur ini. Waktu maksimum adalah batasan 
waktu maksimum yang diperbolehkan oleh jaringan.

Tips! Anda mungkin juga memperoleh pengaturan 
multimedia dan e-mail dari operator selular melalui 
pesan konfigurasi. Untuk informasi lebih lanjut, 
hubungi operator selular Anda. Lihat “Data dan 
pengaturan” pada hal. 43.

E-mail
Pilih Pesan > Pilihan > Pe
tampilan utama kotak sur
e-mail lalu dari berikut in

Ktk. surat digunakan—Pi
akan digunakan untuk me

Kotak surat—Untuk mem
ditetapkan. Jika belum ad
Anda akan diminta untuk
kotak surat untuk mengu

P'aturan kotak surat:

Nama kotak surat—Masu

Jlr. akses digunakan (Har
Internet (IAP) untuk kotak
koneksi” pada halaman 89

Alamat e-mail saya (Har
e-mail yang diberikan ope
Balasan untuk pesan And

Server surat keluar (Har
alamat IP atau nama host
mengirim e-mail Anda. An
menggunakan server kelu
Untuk informasi lebih lan
Anda.
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k ditampilkan jika IMAP4 dipilih 
t)—Digunakan dengan protokol 
si pengiriman sandi ke server 
ambung ke kotak surat.

k ditampilkan jika protokol e-mail 
an jumlah e-mail baru yang akan 

 e-mail yang akan diambil: Hanya 
au Pesan & lampiran (tidak 
l e-mail diatur ke IMAP4).

itampilkan jika protokol e-mail 
pakah Anda ingin mengambil 
pa lampiran.

idak ditampilkan jika protokol 
Anda dapat berlangganan folder 
emote dan mengambil isi folder 

ilih Ya untuk menyimpan salinan 
mote Anda dan ke alamat yang 
 Alamat e-mail saya.

Pilih Ya jika Anda ingin 
an pada pesan e-mail.

nama Anda sendiri di sini. Nama 
n alamat e-mail Anda dalam 
Pe
sa

n
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Kirim pesan—Tetapkan cara pengiriman e-mail dari 
telepon Anda. Pilih Segera agar perangkat tersambung ke 
kotak surat jika Anda memilih Kirim pesan. Pilih Bila 
konek. t'sed.—E-mail akan dikirim bila sambungan ke 
kotak surat remote sudah tersedia.

Nama pengguna—Masukkan nama pengguna yang 
diberikan operator selular kepada Anda.

Kata sandi:—Masukkan sandi Anda. Jika kolom ini kosong, 
Anda akan diminta untuk mengisi sandi saat mencoba 
tersambung ke kotak surat remote.

Server surat masuk (Harus ditentukan)—Masukkan 
alamat IP atau nama host dari server surat yang akan 
menerima e-mail Anda.

Jenis kotak surat:—Tetapkan protokol e-mail yang 
direkomendasikan oleh operator selular kotak surat remote 
Anda. Pilihannya adalah POP3 dan IMAP4. Pengaturan ini 
hanya dapat dipilih sekali dan tidak dapat diubah jika Anda 
sudah menyimpan atau keluar dari pengaturan kotak surat. 
Jika Anda menggunakan protokol POP3, maka pesan-pesan 
e-mail tidak diperbarui secara otomatis dalam modus 
online. Untuk melihat pesan e-mail terbaru, Anda harus 
mengakhiri sambungan kemudian membuat sambungan 
baru ke kotak surat.

Pengaman (port)—Digunakan dengan protokol POP3, 
IMAP4, dan SMTP untuk mengamankan sambungan ke 
kotak surat remote.

Login aman APOP (tida
untuk Jenis kotak sura
POP3 untuk mengenkrip
remote e-mail saat ters

P'aturan pengguna:

E-mail untuk buka (tida
diatur ke POP3)—Tetapk
diambil ke kotak surat.

Buka—Tetapkan bagian
judul, Sebagian (kB) at
ditampilkan jika protoko

Buka lampiran (tidak d
diatur ke POP3)—Pilih a
e-mail dengan atau tan

Folder berlangganan (t
e-mail diatur ke POP3)—
lain dalam kotak surat r
tersebut.

Kirim sln. ke pribadi—P
e-mail ke kotak surat re
sudah ditetapkan dalam

Masukkan tanda tgn.—
melampirkan tanda tang

Nama saya—Masukkan 
Anda akan menggantika
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kinkan Anda menerima pesan 
sa yang didukung. Pilih 
erima pesan area dalam bahasa 
da tidak dapat menemukan 
 pilih Lainnya.

 memilih Aktif, telepon akan 
nomor topik baru, kemudian 
npa nama ke daftar topik. Pilih 
k ingin menyimpan nomor topik 

 lain
engaturan > Yang lain.

lih jika Anda ingin menyimpan 
 pesan multimedia atau e-mail 
der Terkirim.

tapkan jumlah pesan terkirim 
lder Terkirim. Batas standar 
s tersebut sudah tercapai, maka 
us.

 memori yang akan Anda 
n pesan: Memori telepon atau 
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telepon penerima, bila telepon penerima mendukung 
fungsi ini.

Buka otomatis:

Buka judul—Jika fungsi ini aktif, pesan akan diambil 
secara otomatis. Anda dapat menetapkan waktu dan 
frekuensi pengambilan pesan.

Jika Buka judul diaktifkan, biaya panggilan mungkin akan 
bertambah karena penggunaan lalu lintas data.

Pesan layanan Web
Pilih Pesan > Pilihan > Pengaturan > Pesan layanan. Pilih 
apakah Anda ingin menerima pesan layanan. Jika Anda 
ingin mengatur telepon agar secara otomatis 
mengaktifkan browser dan memulai sambungan jaringan 
untuk mengambil isi saat telepon menerima pesan 
layanan, pilih Download pesan > Otomatis.

Pesan area
Pastikan topik yang tersedia dan nomor-nomor topik 
terkait kepada operator selular Anda, lalu pilih Pesan > 
Pilihan > Pengaturan > Pesan area untuk mengubah 
pengaturan.

Penerimaan—Pilih Aktif untuk menerima pesan area, atau 
Tidak aktif jika Anda tidak ingin menerima pesan area.

Bahasa—Semua memung
area dalam berbagai baha
memungkinkan Anda men
yang dikehendaki. Jika An
bahasa yang dikehendaki,

Deteksi topik—Jika Anda
secara otomatis mencari 
simpan nomor tersebut ta
Tidak aktif jika Anda tida
baru secara otomatis. 

Pengaturan Yang
Pilih Pesan > Pilihan > P

Simpan psn. terkirim—Pi
salinan setiap pesan teks,
yang sudah dikirim ke fol

Jml. pesan tersimpan—Te
yang akan disimpan ke fo
adalah 20 pesan. Bila bata
pesan terlama akan dihap

Memori digunakan—Pilih
gunakan untuk menyimpa
Kartu memori.
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Tip! Jika Kartu memori dipilih, aktifkan profil offline 
sebelum Anda membuka penutup slot kartu memori 
atau mengeluarkan kartu memori. Jika kartu memori 
tidak tersedia, pesan akan disimpan dalam memori 
telepon.

Tanda e-mail baru—Pilih apakah Anda ingin melihat 
pemberitahuan e-mail baru, nada atau catatatan saat 
pesan baru diterima ke kotak surat.
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 untuk bergerak di antara kolom.
yaan)—Pilih Aktif, lalu tekan  
aktu alarm dan Tanggal alarm. 

ri yang menunjukkan alarm. 
larm kalender, pilih Diam yang 

 alarm kalender. Teks pengingat 
ayar. Pilih Berhenti untuk 
nder. Pilih Tunda untuk 
nda.
k mengubah catatan yang akan 

an dalam tampilan hari).
dapat mengatur tanggal 
erulang.

nisasi, catatan kalender hanya 
a dan tidak akan ditampilkan ke 
liki akses online ke tampilan 

der akan ditampilkan ke orang 
es untuk melihat kalender Anda 

nder tidak akan disalin ke PC bila 
onisasi.
atan tersebut, pilih Selesai.
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Kalender
Cara pintas: Tekan tombol apa saja (  — ) 
dalam tampilan kalender. Catatan rapat akan 
terbuka dan karakter yang Anda masukkan akan 
ditambahkan ke kolom Subyek.

Membuat catatan kalender

1 Tekan , lalu pilih 
Kalender > Pilihan > 
Catatan baru dan dari 
berikut ini: 
Rapat—Untuk 
mengingatkan Anda akan 
jadwal pertemuan pada 
tanggal dan waktu 
tertentu. 
Memo—Untuk menulis 
catatan umum pada hari 
tertentu.
Hari Peringatan—Untuk mengingatkan Anda akan hari 
ulang tahun atau hari-hari khusus. Catatan perayaan 
diulangi setiap tahun.

2 Isi kolom. Gunakan 
Alarm (rapat dan pera
untuk mengisi kolom W

 dalam tampilan ha
Untuk menghentikan a
akan mematikan nada
akan tetap berada di l
mengakhiri alarm kale
mengatur alarm ke tu
Ulang—Tekan  untu
diulang (  ditampilk
Ulang sampai—Anda 
berakhirnya catatan b
Sinkronisasi:
Pribadi—setelah sinkro
dapat dilihat oleh And
orang lain yang memi
kalender. 
Umum—Catatan kalen
lain yang memiliki aks
secara online. 
Kosong—Catatan kale
Anda melakukan sinkr

3 Untuk menyimpan cat
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emindahkan kalender dan data 
gai telepon Nokia ke telepon Anda 
inkronisasi kalender dan catatan 
g kompatibel menggunakan Nokia 
-ROM yang diberikan bersama 

 kalender
larm untuk mengingatkan rapat 
lihan ini tidak tersedia untuk 

kan diberi alarm, lalu pilih Alarm 

an Tanggal alarm.
k Ulang, lalu tekan  untuk 
ngulangan alarm.

 kalender, buka catatan yang 
us, lalu pilih Alarm > Tidak aktif. 

tan kalender
g sudah berlalu dalam Kalender 
 pada memori telepon Anda.
Ka
le

nd
er
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Tip! Untuk mengirim catatan kalender ke telepon 
yang kompatibel, pilih Pilihan > Kirim > Via pesan 
singkat, Via multimedia, atau Via Bluetooth atau 
Via e-mail (hanya tersedia jika pengaturan e-mail 
yang benar tersedia).

Tampilan kalender
Tip! Pilih Pilihan > Pengaturan untuk mengubah 
tampilan yang akan ditunjukkan saat Anda 
membuka kalender atau memulai hari pertama 
dalam satu minggu.

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 jam 8 pagi.

Ikon pada tampilan hari dan minggu:

 Memo
 Hari Peringatan

Tidak ada ikon untuk Rapat

Untuk melanjutkan ke tanggal tertentu, pilih Pilihan > Ke 
tanggal, tulis tanggal tersebut, lalu pilih OK.

Tekan  untuk beralih ke hari ini.

Tip! Anda dapat m
agenda dari berba
atau melakukan s
agenda ke PC yan
PC Suite. Lihat CD
telepon Anda.

Mengatur alarm
Anda dapat mengatur a
atau hari peringatan. Pi
memo.

1 Buka catatan yang a
> Aktif.

2 Atur Waktu alarm d
3 Gulir ke bawah untu

memilih frekuensi pe
4 Pilih Selesai.

Untuk menghapus alarm
alarmnya akan Anda hap

Menghapus cata
Menghapus catatan yan
akan menghemat ruang
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Untuk menghapus beberapa acara pada waktu yang sama, 
buka tampilan Bulan, lalu pilih Pilihan > Hapus catatan 
dan salah satu dari berikut ini:

Sebelum tanggal—Menghapus semua catatan yang akan 
muncul sebelum tanggal pilihan Anda.

Semua catatan—Menghapus semua catatan kalender.

Pengaturan kalender
Untuk mengubah Nada alarm kalender, Tampilan 
standar, Minggu mulai, dan Tampilan minggu, pilih 
Pilihan > Pengaturan.



57

man. Lihat “Akses” pada halaman 

 Web. Lihat “Mengakhiri 
laman 62.

turan browser
eb milik operator jaringan atau 
nda mungkin tersedia beberapa 

a pengaturan layanan Web dalam 
perator jaringan atau operator 
n halaman Web. Lihat “Data dan 
an 43. Untuk informasi lebih 

r jaringan atau operator selular 

ngaturan secara 

rikan oleh operator selular Anda.
turan > Koneksi > Jalur akses, 
engaturan untuk jalur akses. Lihat 
” pada halaman 89.
W
eb
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Web
Beberapa operator selular memiliki situs yang khusus 
dirancang untuk perangkat nirkabel. Untuk mengakses 
halaman tersebut, tekan  lalu pilih Web. Halaman 
tersebut menggunakan wireless markup language (WML), 
extensible hypertext markup language (XHTML), atau 
hypertext markup language (HTML). 

Untuk ketersediaan layanan, biaya dan tarif yang 
dikenakan, hubungi operator jaringan atau operator 
selular Anda. Operator selular juga akan memberikan 
petunjuk tentang cara menggunakan layanannya. 

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

Mengakses Web
• Simpan pengaturan yang diperlukan untuk mengakses 

halaman Web yang akan Anda gunakan. Lihat bagian 
“Menerima pengaturan browser” pada halaman 57 
atau “Memasukkan pengaturan secara manual” pada 
halaman 57. 

• Buat sambungan ke Web. Lihat “Membuat sambungan” 
pada halaman 59.

• Mulai browsing hala
59.

• Akhiri sambungan ke
sambungan” pada ha

Menerima penga
Tip! Pada situs W
operator selular A
pengaturan.

Anda mungkin menerim
pesan teks khusus dari o
selular yang menawarka
pengaturan” pada halam
lanjut, hubungi operato
Anda.

Memasukkan pe
manual
Ikuti petunjuk yang dibe
1 Pilih Peralatan > P'a

kemudian tetapkan p
“Pengaturan koneksi
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juk:

g ditetapkan untuk jalur akses 
unakan jalur akses standar 
aka halaman pertama akan 

a.

atis berisi penunjuk ( ) yang 
atis saat Anda mengakses 
juk dalam folder ini diatur secara 
.

pilkan judul atau alamat 

nunjuk secara 

uk, pilih Pilihan > Manager 
enunjuk.
m. Hanya alamat Internet yang 
r akses standar ditetapkan ke 
a jalur akses lain yang dipilih. 
emasukkan karakter khusus 
ekan  untuk menghapus 

 untuk menyimpan penunjuk.
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2 Pilih Web > Pilihan > Manager penunjuk > Tambah 
penunjuk. Tulis nama penunjuk dan alamat halaman 
yang ditetapkan untuk jalur akses yang berlaku.

Tampilan penunjuk
Istilah: Penunjuk terdiri dari nama penunjuk, alamat 
Internet, jalur akses, dan jika halaman Web meminta, 
nama pengguna dan sandi.

 Pilihan dalam tampilan penunjuk adalah 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 
penunjuk yang sudah diinstal sebelumnya untuk 
situs yang tidak berhubungan dengan Nokia. Nokia 
tidak menjamin atau mendukung situs-situs 
tersebut. Jika Anda memilih untuk mengaksesnya, 
maka lakukan tindakan yang sama untuk 
pengamanan atau content situs, seperti yang akan 
Anda lakukan waktu mengakses situs Internet 
manapun.

Ikon pada tampilan penun

 Halaman pertama yan
standar. Jika Anda mengg
lainnya untuk browsing, m
berubah dengan sendiriny

 Folder penunjuk otom
dikumpulkan secara otom
berbagai halaman. Penun
otomatis menurut domain

 Penunjuk yang menam
Internet penunjuk.

Menambahkan pe
manual
1 Pada tampilan penunj

penunjuk > Tambah p
2 Mulailah mengisi kolo

harus ditetapkan. Jalu
penunjuk jika tidak ad
Tekan  untuk m
seperti /, ., :, dan @. T
karakter.

3 Pilih Pilihan > Simpan
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bungan
  muncul di layar saat 
, berarti pengiriman data antara 
teway Internet atau server sudah 

enunjukkan bahwa pengiriman 
ngan server content (atau tempat 
ya yang diminta) sudah aman. 
engamankan pengiriman data 
 server content.

> Pengamanan untuk melihat 
gan, status enkripsi, serta 
r dan otentikasi pengguna.

ungkin diperlukan untuk beberapa 
 perbankan. Untuk sambungan 

ukan sertifikat pengaman. Untuk 
bungi operator selular Anda. Lihat 

ikat” pada halaman 94.

muncul penghubung baru 
risbawahi, penghubung yang 

pilkan dalam warna ungu. Gambar 
penghubung memiliki garis 
ingnya.
W
eb
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Mengirim penunjuk
Gulir ke salah satu penunjuk, lalu pilih Pilihan > Kirim > 
Via pesan singkat. Tekan  untuk mengirim. Anda dapat 
mengirim beberapa penunjuk sekaligus.

Membuat sambungan
Segera setelah Anda menyimpan semua pengaturan 
sambungan yang diperlukan, halaman dapat diakses. 
1 Pilih penunjuk atau tulis alamat dalam kolom ( ). 

Saat Anda memasukkan alamat, penunjuk yang sesuai 
ditampilkan di atas kolom tersebut. Tekan  untuk 
memilih penunjuk yang cocok.

 Pilihan saat browsing (tergantung pada halaman 
yang Anda lihat) adalah 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.

2 Tekan  untuk mulai men-download halaman.

Pengamanan sam
Jika indikator pengaman
sambungan berlangsung
perangkat ini dengan ga
dienkripsi.

Ikon pengaman tidak m
data antara gateway de
penyimpanan sumber da
Operator selular akan m
antara gateway dengan

Pilih Pilihan > Rincian 
rincian tentang sambun
informasi tentang serve

Fitur-fitur pengaman m
layanan, seperti layanan
demikian, Anda memerl
informasi lebih lanjut, hu
juga “Manajemen sertif

Akses
Pada halaman browser, 
berwarna biru yang diga
sudah dikunjungi ditam
yang berfungsi sebagai 
pembatas biru di sekelil
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at URL baru, pilih Pilihan > 
mat web.

r perintah atau aktivitas di 
buka, pilih Pilihan > Pilihan 

d beberapa objek seperti nada 
ator, tema dan klip video. Objek 
tangani oleh aplikasi yang sesuai 
nya gambar yang di-download 
eri.

an  untuk beralih ke akhir 
ke awal halaman.

ungkin membuat beberapa 
content lainnya tidak dapat 
dahkan atau dialihkan.

n penginstalan perangkat lunak 
er yang menawarkan 
madai terhadap gangguan 

 melihat pesan layanan Web 
n > Pilihan lanjutan > Baca 
ampilkan jika ada pesan baru). 
 Web” pada halaman 44.
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Untuk membuka penghubung, untuk menandai kotak dan 
membuat pilihan, tekan .

Untuk kembali ke halaman sebelumnya saat browsing, 
pilih Kembali. Jika Kembali tidak tersedia, pilih Pilihan > 
Pilihan navigasi > Riwayat untuk melihat daftar urutan 
halaman yang sudah Anda kunjungi saat sesi browsing 
berlangsung. Daftar riwayat akan dihapus setiap kali akses 
ditutup.

Untuk mengambil content terakhir dari server, pilih Pilihan 
> Pilihan navigasi > Reload.

Untuk menyimpan penunjuk, pilih Pilihan > Spn. sbg. 
penunjuk.

Tip! Untuk mengakses tampilan penunjuk saat 
browsing, tekan terus . Untuk kembali ke 
tampilan browser, pilih Pilihan > Kembali ke 
halaman.

Untuk menyimpan halaman saat browsing, pilih Pilihan > 
Pilihan lanjutan > Simpan halaman. Anda dapat 
menyimpan halaman ke memori telepon atau pada kartu 
memori, dan membukanya saat offline. Untuk mengakses 
halaman tersebut di lain waktu, tekan  dalam tampilan 
penunjuk untuk membuka tampilan Halaman tersimpan.

Untuk memasukkan alam
Pilihan navigasi > Ke ala

Untuk membuka subdafta
halaman yang sedang ter
layanan.

Anda dapat men-downloa
dering, gambar, logo oper
yang di-download akan di
pada telepon Anda, misal
akan disimpan dalam Gal

Cara pintas: Gunak
halaman dan  

Perlindungan hak cipta m
gambar, nada dering dan 
disalin, dimodifikasi, dipin

Penting: Lakuka
hanya dari sumb
perlindungan me
perangkat lunak.

Untuk men-download dan
saat browsing, pilih Piliha
pesan layanan (hanya dit
Lihat juga “Pesan layanan
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gan ke layanan browser dan 
baru halaman, pilih Pilihan > 
ad. Telepon akan tetap online 
il kembali halaman tersebut.

d dan membeli 

oad beberapa objek seperti nada 
erator, tema dan klip video. Objek 
ecara gratis atau dikenakan biaya. 
 akan ditangani oleh aplikasi yang 
a, misalnya foto yang di-download 
aleri.

an penginstalan aplikasi hanya 
ng menawarkan perlindungan 
dap gangguan perangkat lunak.

d objek, gulir ke penghubung, 
 
ecara gratis, pilih Terima. Setelah 
t akan terbuka secara otomatis 
sesuai.
 download, pilih Batal.
W
eb
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Tip! Browser Anda akan 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” pada 
halaman 62.

Melihat halaman yang disimpan
Jika Anda mengakses secara teratur halaman informasi 
yang tidak terlalu sering berubah, maka Anda dapat 
menyimpan halaman tersebut dan mengaksesnya secara 
offline. Pada tampilan halaman yang disimpan, Anda juga 
dapat membuat folder untuk halaman browser yang 
disimpan.

Pilihan dalam tampilan halaman yang disimpan 
adalah Buka, Kembali ke halaman, Reload, Halaman 
tersimpan, Tandai/Hapus tanda, Pilihan navigasi, Pilihan 
lanjutan, Rincian, Pengaturan, Petunjuk, dan Keluar.

Untuk membuka tampilan halaman yang disimpan, tekan 
 pada tampilan penunjuk. Pada tampilan halaman yang 

disimpan, tekan  untuk membuka salah satu halaman 
yang disimpan ( ).

Untuk menyimpan halaman saat browsing, pilih Pilihan > 
Pilihan lanjutan > Simpan halaman. 

Untuk memulai sambun
men-download versi ter
Pilihan navigasi > Relo
setelah Anda mengamb

Men-downloa
objek
Anda dapat men-downl
dering, gambar, logo op
tersebut dapat tersedia s
Objek yang di-download
sesuai pada telepon And
dapat disimpan dalam G

Penting: Lakuk
dari sumber ya
memadai terha

1 Untuk men-downloa
kemudian tekan .
Jika objek tersedia s
di-download, conten
dalam aplikasi yang 
Untuk membatalkan
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ache
ng sudah Anda akses akan 

ri cache telepon.

dalah lokasi memori yang 
enyimpan data sementara. Jika 

ngakses atau sudah mengakses 
yang memerlukan sandi, 
telepon Anda setelah setiap 
rmasi atau layanan yang sudah 
isimpan di dalam memori cache 
ngosongkan cache, pilih Pilihan 
i > Hapus cache.

b
n dan dari berikut ini:

k mengubah jalur akses standar, 
 daftar jalur akses yang tersedia. 
i” pada halaman 89.

emilih apakah Anda ingin 
idak saat browsing. Jika memilih 
oto di lain waktu saat browsing, 
 foto.
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2 Pilih pilihan yang sesuai untuk membeli objek, misalnya 
‘Buy’.

3 Bacalah dengan cermat semua informasi yang tersedia.
Jika content online sesuai, Anda dapat menggunakan 
informasi dompet untuk melakukan pembelian.

4 Pilih Pilihan > Buka Dompet. Kode dompet Anda akan 
diminta. Lihat “Membuat kode dompet” pada halaman 
68.

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 informasi yang diperlukan 
untuk pembelian, Anda akan diminta untuk 
memasukkannya secara manual.

Catatan: Perlindungan hak cipta mungkin 
membuat beberapa gambar, nada dering dan 
content lainnya tidak dapat disalin, dimodifikasi, 
dipindahkan atau dialihkan.

Mengakhiri sambungan
Pilih Pilihan > Pilihan lanjutan > Putuskan untuk 
mengakhiri sambungan dan melihat halaman browser 
secara offline, atau Pilihan > Keluar untuk mengakhiri 
sambungan dan menutup browser.

Mengosongkan c
Informasi atau layanan ya
disimpan di dalam memo

Catatan: Cache a
digunakan untuk m
Anda mencoba me
informasi rahasia 
kosongkan cache 
penggunaan. Info
Anda akses akan d
telepon. Untuk me
> Pilihan navigas

Pengaturan We
Pilih Pilihan > Pengatura

Jalur akses standar—Untu
tekan  untuk membuka
Lihat “Pengaturan koneks

Tampilkan foto—Untuk m
mengambil gambar atau t
Tidak, untuk mengambil f
pilih Pilihan > Tampilkan
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gin tata letak halaman 
ngkin, pilih Dengan kualitas. Jika 
n tampilan lembar kerja secara 
di-download, pilih Dgn. 

tifkan atau menonaktifkan 
man cookie.

alah content dari operator selular 
fikasi pengguna dan pilihannya 
yang sering digunakan.

uk mengaktifkan atau 
aan skrip.

Untuk menyembunyikan atau 
huan pengamanan.

ilih apakah saat panggilan 
 membuat konfirmasi sebelum 
DTMF. Lihat juga “Pilihan sewaktu 
 pada halaman 13.

 membuka dompet secara 
rowser yang kompatibel dibuka. 
laman 67.
W
eb
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Teks rata—Untuk meratakan teks bila Layar penuh 
diaktifkan, pilih Aktif.
Ukuran huruf—Untuk memilih ukuran teks.

Encoding standar—Jika karakter teks tidak ditampilkan 
dengan benar, Anda dapat memilih pengkodean lainnya 
sesuai bahasa.

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 tampilan saat browsing. 
Pilih Hanya tbl. pilihan atau Layar penuh.

Cari halaman—Untuk menetapkan halaman Web yang 
akan di-download bila Anda memilih Pilihan navigasi > 
Buka halaman cari dalam tampilan penunjuk, atau saat 
browsing.

Volume—Jika Anda ingin agar browser memutar suara 
yang terdapat pada halaman Web, pilih tingkat volume 
suara.

Gambaran—Jika Anda in
ditampilkan semirip mu
Anda tidak menginginka
menumpuk (cascading) 
kecepatan.

Cookie—Untuk mengak
penerimaan dan pengiri

Istilah: Cookie ad
untuk mengidenti
terhadap content 

Skrip Java/ECMA—Unt
menonaktifkan penggun

P'ringatan keamanan—
menampilkan pemberita

Konf. DTMF dikirim—P
berlangsung Anda ingin
telepon mengirim nada 
panggilan berlangsung”

Dompet > Aktif—Untuk
otomatis bila halaman b
Lihat “Dompet” pada ha
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nggi) dan  (Rendah). Tidak ada 

tu tugas sebagai sudah selesai, 
lam daftar Agenda, lalu pilih 

buah tugas, gulir ke tugas 
nda, lalu pilih Pilihan >  Tandai 

r

rangi, mengalikan, membagi, 
 dan persentase, tekan  lalu 
lator.

or ini memiliki keterbatasan dan 
erhitungan dasar.

dalam memori (ditandai dengan 
ri > Simpan. Untuk mengambil 
 Pilihan > Memori > Panggilan 

 angka dalam memori, pilih 
s.
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Alat kantor
Perekam (Recorder)

Tekan , lalu pilih Alatkantor > Perekam untuk merekam 
percakapan telepon dan memo suara. Jika Anda merekam 
percakapan telepon, maka kedua belah pihak akan 
mendengar nada setiap 5 detik selama perekaman 
berlangsung.

Agenda

Membuat daftar tugas
Tekan , lalu pilih Alat kantor > Agenda untuk menulis 
catatan dan mengatur daftar tugas.

Untuk menambahkan catatan, tekan tombol apa saja 
untuk mulai menulis tugas dalam kolom Subyek.

Untuk menetapkan tanggal berakhirnya tugas, gulir ke 
kolom Masa berlaku, kemudian masukkan tanggal.

Untuk menetapkan prioritas catatan Agenda, gulir ke 
kolom Prioritas, lalu tekan  untuk memilih prioritas. 

Ikon prioritas adalah  (Ti
ikon untuk Normal.

Untuk menandai salah sa
gulir ke tugas tersebut da
Pilihan > Tandai selesai.

Untuk mengembalikan se
tersebut dalam daftar Age
blm. selesai.

Kalkulato

Untuk menjumlah, mengu
menghitung akar kuadrat
pilih Alat kantor > Kalku

Catatan: Kalkulat
dirancang untuk p

Untuk menyimpan angka 
M), pilih Pilihan > Memo
angka dalam memori, pilih
ulang. Untuk menghapus
Pilihan > Memori > Hapu
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, lalu tekan  untuk membuka 
ke ukuran yang akan Anda 
K.
 kemudian tekan . Pilih unit 
i, kemudian tekan OK. Gulir ke 
ya, lalu pilih unit yang akan 

ah pertama, kemudian masukkan 
versi. Kolom Jumlah yang lainnya 

 otomatis untuk menampilkan nilai 

enambahkan desimal lalu  
ntuk temperatur) dan simbol E 

uang dasar dan nilai 

bah perintah konversi, masukkan 
umlah kedua. Hasil akan 
kolom Jumlah pertama.

at dikonversi, Anda harus memilih 
emasukkan nilai tukar. Nilai mata 
ta uang dasar akan menentukan 
 uang lainnya.
Al
at

 k
an

to
r
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Menghitung persentase
1 Masukkan angka yang akan dihitung persentasenya.
2 Pilih , ,  atau .
3 Masukkan persentase.
4 Pilih .

Catatan

Tekan , lalu pilih Alat kantor > Catatan untuk menulis 
catatan. Anda dapat mengirim catatan ke perangkat lain 
yang kompatibel dan menyimpan file teks biasa (format 
TXT) yang Anda terima ke Catatan. 

Konverter

Untuk mengkonversi ukuran seperti Panjang dari satu 
unit (Yar) ke unit lainnya (Meter), tekan  lalu pilih 
Alatkantor > Konverter.

 Pilihan dalam Konverter adalah Pilih unit/Ubah 
mata uang, Jenis konversi, Nilai tukar, Petunjuk, dan 
Keluar.

Perhatian, Konverter memiliki ketepatan yang terbatas, 
dan kesalahan pembulatan mungkin terjadi.

1 Gulir ke kolom Jenis
daftar ukuran. Gulir 
gunakan, lalu pilih O

2 Gulir ke kolom Unit,
yang akan dikonvers
kolom Unit berikutn
dikonversi.

3 Gulir ke kolom Juml
nilai yang akan dikon
akan berubah secara
yang dikonversi.
Tekan  untuk m
untuk simbol +, - (u
(eksponen).

Mengatur mata 
tukar

Tip! Untuk mengu
nilai pada kolom J
ditampilkan pada 

Sebelum mata uang dap
mata uang dasar dan m
uang dasar selalu 1. Ma
nilai konversi dari mata
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1 Pilih Konverter > Pilihan > Nilai tukar. Daftar mata 
uang akan terbuka dan di bagian atas layar Anda dapat 
melihat mata uang dasar saat ini.

2 Untuk mengubah mata uang dasar, gulir ke mata uang 
tersebut, lalu pilih Pilihan > Atur mata uang inti

Tip! Untuk mengubah nama mata uang, buka 
tampilan nilai mata uang, gulir ke mata uang 
tersebut, lalu pilih Pilihan > Ubah nama uang.

3 Tambahkan nilai tukar. Gulir ke mata uang, kemudian 
masukkan nilai baru, yaitu jumlah mata uang yang 
setara dengan nilai mata uang dasar pilihan Anda.

Setelah Anda memasukkan semua nilai tukar yang 
diperlukan, mata uang dapat dikonversi.

Catatan: Bila mengganti mata uang dasar, Anda 
harus memasukkan nilai yang baru karena semua 
nilai tukar yang telah ditetapkan sebelumnya akan 
menjadi nol. 
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 pintas
kan . Cara pintas standar seperti 
, dan Catatan tidak dapat dihapus.

plikasi atau dokumen yang 
am Ke, ikon cara pintas dari objek 
enjadi redup pada tampilan Ke. 
apus kemudian pada waktu Anda 

adi > Dompet. Dompet adalah 
formasi pribadi Anda, seperti 
kartu debet, alamat dan data 
ya, nama pengguna dan sandi).

 dalam Dompet dapat diambil 
laman Web untuk secara otomatis 
pada halaman browser (misalnya, 
incian kartu kredit). Data dalam 
an dilindungi oleh kode dompet 
Pr
ib

ad
i
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Pribadi
Ke—menambah cara 
pintas

Cara pintas standar: 
 Untuk membuka Kalender
 Untuk membuka Kotak masuk
 Untuk membuka Catatan

Untuk menyimpan cara pintas (yang akan terhubung ke 
foto-foto favorit, catatan, penunjuk dan sebagainya), 
tekan , lalu pilih Pribadi > Ke. Cara pintas ditambahkan 
hanya dari aplikasi tertentu, misalnya Galeri. Tidak semua 
aplikasi memiliki fungsi ini.
1 Pilih objek dari aplikasi yang akan ditambahkan cara 

pintas.
2 Pilih Tambah 'Ke'. Cara pintas dalam Ke akan 

diperbarui secara otomatis jika Anda memindahkan 
pilihan yang ditunjuk (misalnya dari satu folder ke 
folder lainnya).
Untuk mengubah nama pengenal pada ikon cara pintas 
di sudut kiri bawah, pilih Pilihan > Ikon cara pintas.

Menghapus cara
Pilih cara pintas, lalu te
Kalender, Kotak masuk

Bila Anda menghapus a
memiliki cara pintas dal
yang dihapus tersebut m
Cara pintas ini dapat dih
membuka Ke.

Dompet

Tekan , lalu pilih Prib
tempat penyimpanan in
nomor kartu kredit dan 
penting lainnya (misaln

Informasi yang disimpan
saat Anda mengakses ha
mengisi formulir online 
saat layanan meminta r
Dompet ini dienkripsi d
yang Anda tetapkan.
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engatur ulang dompet dan kode 
0.

masi kartu pribadi
ri menu utama Dompet, 

aftar, lalu tekan .
tu kredit dan kartu debet.
rtu anggota dan kartu toko.
ma pengguna pribadi dan sandi 

asi kontak biasa untuk rumah 

ilihan khusus pribadi yang 
nan online.
aru. Sebuah formulir kosong 

lesai.

a informasi kartu secara 
ari penerbit kartu atau operator 
warkan layanan ini). Kategori 
itahukan kepada Anda. Simpan 
t. Anda dapat melihat dan 
ng sudah disimpan, namun tidak 
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Dompet akan tertutup secara otomatis setelah 5 menit. 
Masukkan kode dompet untuk mengakses kembali isinya. 
Anda dapat mengubah batas waktu penutupan ini, jika 
diperlukan. Lihat “Pengaturan dompet” pada halaman 70.

 Pilihan dalam tampilan utama Dompet adalah 
Buka, Pengaturan, Petunjuk, dan Keluar.

Membuat kode dompet
Setiap kali Anda membuka Dompet, kode dompet akan 
diminta. Masukkan kode yang sudah Anda buat, lalu pilih 
OK.

Bila membuka Dompet untuk pertama kalinya, maka Anda 
harus membuat kode dompet sendiri:
1 Masukkan kode pilihan Anda (4—10 karakter angka), 

lalu pilih OK.
2 Anda akan diminta untuk memastikan kode tersebut. 

Masukkan kode yang sama, lalu pilih OK. Jangan 
berikan kode dompet Anda ke orang lain.

Jika Anda salah memasukkan kode dompet sebanyak tiga 
kali berturut-turut, maka 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 semua informasi yang tersimpan dalam 

Dompet akan terhapus. “M
dompet” pada halaman 7

Menyimpan infor
1 Pilih kategori Kartu da

kemudian tekan .
2 Pilih jenis kartu dari d

Kartu p'bayaran—Kar
Kartu pelanggan—Ka
Krt. akses online—Na
untuk layanan online.
Kartu alamat—Inform
atau kantor.
Kartu info p'guna—P
disesuaikan untuk laya

3 Pilih Pilihan > Kartu b
akan terbuka. 

4 Isi kolom, lalu pilih Se

Anda juga dapat menerim
langsung ke telepon ini d
selular (jika mereka mena
kartu tersebut akan diber
atau buang kartu tersebu
mengganti nama kartu ya
dapat mengeditnya.
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dompet dari menu utama dompet, 

l baru. Profil dompet yang baru 

alah satu pilihan di bawah ini: 
an masukkan nama profil.
Pilih kartu dari daftar.

ilih kartu dari daftar.
Pilih kartu dari daftar.

—Pilih alamat dari daftar.
suai standar, data ini sama dengan 
Jika Anda memerlukan alamat 
alah satu dari kategori kartu 

a—Pilih kartu dari daftar.
ktronik—Pilih tujuan dari daftar.
tronik—Pilih Ke telp. & e-mail, 
elepon.
tur ke Aktif atau Tidak aktif. 
ntifikasi telepon khusus Anda akan 
kirim dengan profil dompet.
Pr
ib

ad
i
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Anda dapat membuka, mengedit atau menghapus kolom-
kolom pada kartu. Perubahan yang dibuat akan disimpan 
saat keluar dari tampilan tersebut.

Membuat catatan pribadi
Catatan pribadi adalah cara untuk menyimpan informasi 
sensitif, misalnya nomor rekening bank. Anda dapat 
mengakses data dalam catatan pribadi dari browser. Anda 
juga dapat mengirim catatan tersebut sebagai pesan.
1 Pilih kategori Catatan pribadi dari menu utama 

Dompet, lalu tekan .
2 Pilih Pilihan > Kartu baru. Sebuah catatan kosong 

akan terbuka. 
3 Tekan  —  untuk mulai menulis. Tekan  

untuk menghapus karakter. 
4 Tambahkan nama ke memo, lalu pilih Selesai untuk 

menyimpannya.

Membuat profil dompet
Setelah menyimpan informasi pribadi, Anda dapat 
menggabungkannya ke dalam profil dompet. Anda dapat 
menggunakan profil dompet untuk mengambil data 
dompet dari berbagai kartu dan kategori ke browser, 
misalnya, saat mengisi formulir.

1 Pilih kategori Profil 
lalu tekan .

2 Pilih Pilihan > Profi
akan terbuka. 

3 Isi kolom atau pilih s
Nama profil—Pilih d
Kartu pembayaran—
Kartu pelanggan—P
Kartu akses online—
Alamat pengapalan
Alamat tagihan—Se
alamat pengapalan. 
yang berbeda, pilih s
alamat.
Kartu info penggun
Terima kwitansi ele
Kirim kwitansi elek
Ke e-mail atau Ke t
Pengiriman RFID—A
Tentukan apakah ide
dikirim atau tidak di

4 Pilih Selesai.
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 kode ID telepon, jenis, dan 

engubah batas waktu otomatis 
tas waktu tiba, kode dompet 
li untuk mengakses isi.

ompet dan kode 

enghapus semua isi Dompet. 

 Dompet dan kode dompet:
538# dalam modus siaga.
nci telepon, kemudian pilih OK. 
ada halaman 92.

ompet, Anda harus memasukkan 
ihat “Membuat kode dompet” 
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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 menyambung ke 
layanan bergerak yang memerlukan otentikasi. 

Melihat informasi tiket
Anda dapat menerima pemberitahuan tentang tiket yang 
dibeli secara online melalui browser. Pemberitahuan 
masuk tersebut disimpan dalam dompet. Untuk melihat 
pemberitahuan:
1 Pilih kategori Tiket dari menu utama Dompet, lalu 

tekan .
2 Pilih Pilihan > Lihat. Kolom dalam pemberitahuan ini 

tidak dapat diubah.

Pengaturan dompet
Dari menu utama Dompet, pilih Pilihan > Pengaturan dan 
berikut ini: 

Kode dompet—Untuk mengubah kode dompet. Anda akan 
diminta untuk memasukkan kode yang berlaku, membuat 
kode baru dan memastikan kode baru tersebut.

RFID—Untuk menetapkan
pilihan pengiriman. 

Tutup otomatis—Untuk m
(1—60 menit). Setelah ba
harus dimasukkan kemba

Mengatur ulang d
dompet
Pengoperasian ini akan m

Untuk mengatur ulang isi
1 Masukkan *#7370925
2 Masukkan kode pengu

Lihat “Pengamanan” p

Saat membuka kembali D
kode dompet yang baru. L
pada halaman 68.
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 pengaturan tersebut untuk 
g akan digunakan. Anda mungkin 
alam pesan teks khusus (disebut 
ri operator jaringan atau operator 
n IM. Lihat “Data dan pengaturan” 
 juga dapat memasukkan 
ara manual. Lihat “Pengaturan 
laman 76.

 ke server IM
n Anda tersambung ke server IM 
uk mengubah server IM yang 
impan server IM baru, lihat 
brolan” pada halaman 76. 
na dan sandi Anda, kemudian 
gakses. ID pengguna dan sandi 
roleh dari operator selular Anda.
 Batal untuk tetap offline; untuk 
 di lain waktu, pilih Pilihan > 
pat mengirim atau menerima 

ilihan > Keluar.
IM
—

Pe
sa

n 
ce

pa
t 

(o
br

ol
an

)
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IM—Pesan cepat (obrolan)
Tekan , lalu pilih Pribadi > IM.

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

 Pilihan dalam tampilan utama IM adalah Buka, 
Login/Keluar, Pengaturan, Petunjuk, dan Keluar.

Catatan: Untuk ketersediaan layanan obrolan, 
biaya dan tarif yang dikenakan, hubungi operator 
jaringan dan/atau operator selular Anda. Operator 
selular juga akan memberikan petunjuk tentang 
cara menggunakan layanannya. 

Menerima pengaturan IM
Tip: Untuk mengakses secara otomatis saat Anda 
memulai IM, tanpa harus setiap kali memasukkan ID 
pengguna dan sandi, pilih Pilihan > Pengaturan > 
Pengaturan server > Jenis login IM > Otomatis.

Anda harus menyimpan
mengakses layanan yan
menerima pengaturan d
sebagai pesan pintar) da
selular yang menawarka
pada halaman 43. Anda
pengaturan tersebut sec
server obrolan” pada ha

Menyambung
1 Buka IM agar telepo

yang digunakan. Unt
digunakan dan meny
“Pengaturan server o

2 Masukkan ID penggu
tekan  untuk men
untuk server IM dipe
Anda dapat memilih
mengakses server IM
Login. Anda tidak da
pesan saat offline. 

3 Untuk keluar, pilih P
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an pengguna IM
m tampilan Grup IM, pilih 
t mencari melalui Nama grup, 
ngguna).

, dalam tampilan Kontak IM, 
 baru > Cari. Anda dapat 
ngguna, ID pengguna, Nomor 
ail.

 keluar dari grup 

 grup IM yang sudah Anda 
ebut, kemudian tekan .

 grup IM yang tidak terdapat 
 mengetahui ID grup tersebut, 
up baru. Masukkan ID grup, lalu 

 IM, pilih Pilihan > Akhiri grup 
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Mengubah pengaturan IM
Pilih Pilihan > Pengaturan > Pengaturan IM:

Gunakan nama layar (hanya ditampilkan jika server 
mendukung grup IM)—Pilih OK, kemudian masukkan nama 
panggilan (maksimum 10 karakter).
Tampilan IM—Untuk memperbolehkan orang lain melihat 
bahwa Anda sedang online, pilih Aktif utk. semua.

P'bolehkan pesan dr.—Untuk memperbolehkan pesan dari 
semua, pilih Semua.

P'boleh undangan dr.—Untuk memperbolehkan undangan 
hanya dari kontak IM Anda, pilih Hanya kontak IM. 
Undangan IM dikirim oleh kontak IM yang ingin agar Anda 
bergabung dengan grup mereka.

Kecptn. p'guliran psn.—Untuk memilih kecepatan yang 
akan digunakan dalam menampilkan pesan baru.

Sort kontak IM—Untuk menyusun kontak IM Anda Secara 
abjad atau M'nurut stat onlin.

Ketersediaan reload—Untuk memilih cara memperbarui 
informasi tentang status kontak IM Anda (online atau 
offline), pilih Otomatis atau Manual. 

Mencari grup d
Untuk mencari grup, dala
Pilihan > Cari. Anda dapa
Topik dan Anggota (ID pe

Untuk mencari pengguna
pilih Pilihan > Kontak IM
mencari melalui Nama pe
telepon dan Alamat e-m

Bergabung dan
IM
Untuk bergabung dengan
simpan, gulir ke grup ters

Untuk bergabung dengan
dalam daftar namun Anda
pilih Pilihan > Gabung gr
tekan .

Untuk meninggalkan grup
IM.
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n
pilan obrolan yang direkam 

rim, Tandai/Hapus tanda, Login/
tunjuk, dan Keluar. 

esan yang berlangsung selama 
nda bergabung dalam grup IM ke 
han > Rekam percakapan, 
ile percakapan, lalu tekan . 
kaman, pilih Pilihan > Berhenti 

rekam akan secara otomatis 
irekam.

ang direkam, dalam tampilan 
am, pilih percakapan lalu tekan 

emulai percakapan
an untuk melihat daftar masing-

pan yang sedang mengobrol 

an, gulir ke salah satu peserta, 

at percakapan adalah Kirim, Tbh. 
 smiley, Teruskan, Rekam 
IM
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Obrolan
Setelah bergabung dengan grup IM, Anda dapat melihat 
pesan-pesan komunikasi dalam grup tersebut, dan 
mengirim pesan Anda sendiri.

 Pilihan saat obrolan berlangsung adalah 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.

Untuk mengirim pesan, tulis pesan dalam kolom editor 
pesan, kemudian tekan .

Untuk mengirim pesan pribadi ke salah satu peserta, pilih 
Pilihan > Kirim pesan pribadi, pilih penerima, tulis pesan 
kemudian tekan . 

Untuk membalas pesan pribadi yang dikirim kepada Anda, 
pilih pesan tersebut, lalu pilih 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 .

Merekam obrola
 Pilihan dalam tam

adalah Buka, Hapus, Ki
Keluar, Pengaturan, Pe

Untuk merekam pesan-p
percakapan atau saat A
salah satu file, pilih Pili
masukkan nama untuk f
Untuk menghentikan re
merekam.

File percakapan yang di
disimpan dalam Obrol d

Untuk melihat obrolan y
utama, pilih Obrol direk

.

Melihat dan m
Buka tampilan Percakap
masing peserta percaka
dengan Anda.

Untuk melihat percakap
kemudian tekan .

 Pilihan saat melih
ke kontak IM, Sisipkan
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otomatis ke pesan masuk, pilih 
aktif. Masukkan teks, lalu tekan 
t menerima pesan.

aan pesan dari beberapa peserta 
ilihan blokir, lalu pilih dari 

ntuk memblokir pesan dari 
ang aktif.

ntuk memasukkan ID pengguna 
udian tekan .

uk melihat peserta yang pesan-
.

h pengguna yang akan 
ng diblokir. Tekan .

engambil daftar kontak obrolan 
nambahkan kontak obrolan baru 
a mengakses server, daftar 
h digunakan sebelumnya akan 
 otomatis.

ilan Kontak IM adalah Buka 
daftar kontak, R'ld. k'sedia. 
ontak IM baru, Pindah ke dftr. 
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percakapan/Berhenti merekam, Pilihan blokir, Akhiri 
percakapan, Petunjuk, dan Keluar

Untuk melanjutkan percakapan, tulis pesan Anda, 
kemudian tekan .

Untuk kembali ke daftar percakapan tanpa menutup 
percakapan tersebut, tekan Kembali.

Untuk menutup percakapan, pilih Pilihan > Akhiri 
percakapan. Percakapan yang sedang berlangsung akan 
diakhiri secara otomatis bila Anda keluar dari IM.

Untuk memulai percakapan baru, pilih Pilihan > 
Percakapan baru:

Pilih penerima—Untuk melihat daftar kontak obrolan yang 
sedang online. Gulir ke kontak yang akan Anda hubungi 
untuk memulai percakapan, kemudian tekan .

Istilah: ID pengguna diberikan oleh operator selular 
ke pendaftar layanan ini.

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 lalu pilih Pilihan > Tbh. ke 
kontak IM.

Untuk mengirim balasan 
Pilihan > Set balas auto 
Selesai. Anda masih dapa

Untuk mencegah penerim
tertentu, pilih Pilihan > P
berikut ini:

Tbh. ke daftar diblok—U
peserta tertentu yang sed

Tbh. ID ke dftr. m'nual—U
peserta. Masukkan ID, kem

Lihat daftar diblok—Unt
pesannya sedang diblokir

Buka blok—Untuk memili
dikeluarkan dari daftar ya

Kontak IM
Buka Kontak IM untuk m
dari server, atau untuk me
ke daftar kontak. Bila And
kontak obrolan yang suda
diambil dari server secara

 Pilihan dalam tamp
percakapan, Buka, Ubah 
p'guna, Punya ke grup, K
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erapa grup IM
pilan Grup IM adalah Buka, 

t grup baru, Akhiri grup IM, Grup, 
gaturan, Petunjuk, dan Keluar.

untuk melihat daftar grup IM yang 
g Anda ikuti. 

, pilih Pilihan > Grup kemudian 
ni:

pan grup tidak tersimpan yang 

tuk melihat siapa yang sedang 

 ID grup, topik, peserta, 
ya ditampilkan jika Anda memiliki 
eserta diblokir (hanya ditampilkan 

engedit), dan melihat apakah 
lehkan dalam grup.

lihat dan mengedit pengaturan 
mbuat grup IM baru” pada 
IM
—
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lain, Edit, Hapus, Aktifkan tracking, Pilihan blokir, 
Login/Keluar, Pengaturan, Petunjuk, dan Keluar.

Untuk membuat kontak baru, pilih Pilihan > Kontak IM 
baru > Masukkan scr. manual. Isi kolom Nama panggilan 
dan ID pengguna, kemudian pilih Selesai.

Untuk memindahkan kontak dari daftar pada server ke 
daftar yang diambil, pilih Pilihan > Kontak IM baru > 
Pindah dari dftr. lain.

Untuk mengubah daftar kontak obrolan, pilih Pilihan > 
Ubah daftar kontak.

Pilih dari beberapa pilihan berikut:

Buka percakapan—Untuk memulai percakapan baru atau 
melanjutkan percakapan yang sedang berlangsung dengan 
kontak tersebut.

Aktifkan tracking—Untuk meminta telepon agar 
memberitahu Anda setiap kali kontak obrolan berubah ke 
online atau offline.

Punya ke grup—Untuk melihat grup yang diikuti oleh 
kontak obrolan.

R'ld. k'sedia. p'guna—Untuk memperbarui informasi 
apakah kontak online atau offline. Status online ditandai 
dengan indikator di sebelah nama kontak. Pilihan ini tidak 
tersedia jika Anda sudah mengatur Ketersediaan reload ke 
Otomatis dalam Pengaturan IM.

Mengatur beb
 Pilihan dalam tam

Gabung grup baru, Bua
Cari, Login/Keluar, Pen

Buka tampilan Grup IM 
Anda simpan atau sedan

Gulir ke salah satu grup
salah satu dari berikut i

Simpan—Untuk menyim
sedang Anda ikuti.

Tampilkan peserta—Un
aktif dalam grup.

Rincian—Untuk melihat
administrator grup (han
hak mengedit), daftar p
jika Anda memiliki hak m
percakapan pribadi dibo

Pengaturan—Untuk me
grup obrolan. Lihat “Me
halaman 76.
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tuk memperbolehkan pesan 
ertentu. 

ecara otomatis dan tidak dapat 

n menghapus 

gota ke salah satu grup, pilih 
, lalu pilih Pilihan > Grup > 
rup > Hanya terpilih atau 

tu anggota dari grup IM, gulir ke 
ih Pilihan > Hapus. Untuk 
ta, pilih Pilihan > Hapus semua.

ver obrolan
n > Pengaturan server. Anda 
turan dalam pesan teks khusus 
u operator selular yang 
olan. ID pengguna dan sandi 
lular saat Anda mendaftar untuk 
a tidak mengetahui ID pengguna 
tor selular.
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Mengatur sebuah grup IM

Membuat grup IM baru
Pilih Grup IM > Pilihan > Buat grup baru. Masukkan 
pengaturan untuk grup tersebut.

Anda dapat mengedit pengaturan untuk grup IM jika 
memiliki hak administrator untuk grup tersebut. Pengguna 
yang membuat grup secara otomatis akan diberi hak 
administrator.

Nama grup, Topik grup, dan Cat. selamat datang—Untuk 
menambahkan rincian yang akan dilihat peserta saat 
mereka bergabung dalam grup. 

Ukuran grup—Untuk menetapkan jumlah maksimal 
anggota yang diperbolehkan bergabung dengan grup.

Boleh cari—Untuk menetapkan apakah orang lain dapat 
mencari grup obrolan melalui pencarian.

Hak mengedit—Untuk menetapkan peserta grup obrolan 
yang akan Anda beri hak mengundang kontak agar 
bergabung ke grup IM dan mengedit pengaturan grup.

Anggota grup—Lihat “Menambahkan dan menghapus 
anggota grup” pada halaman 76.

Daftar larangan—Masukkan peserta yang tidak 
dibolehkan bergabung ke dalam grup IM. 

Boleh pesan pribadi—Un
hanya di antara peserta t

ID grup—ID grup dibuat s
diubah.

Menambahkan da
anggota grup
Untuk menambahkan ang
Grup IM, gulir ke grup IM
Pengaturan > Anggota g
Semua.

Untuk menghapus salah sa
anggota tersebut, lalu pil
menghapus semua anggo

Pengaturan ser
Pilih Pilihan > Pengatura
mungkin menerima penga
dari operator jaringan ata
menawarkan layanan obr
diperoleh dari operator se
layanan tersebut. Jika And
atau sandi, hubungi opera
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Untuk mengubah server IM yang akan Anda hubungi, pilih 
Server standar.

Untuk menambahkan server baru ke daftar server IM Anda, 
pilih Server > Pilihan > Server baru. Masukkan 
pengaturan berikut:

Nama server—Masukkan nama untuk server obrolan.

Jlr. akses digunakan—Pilih jalur akses yang akan 
digunakan untuk server.

Alamat Web—Masukkan alamat URL server IM.

ID pengguna—Masukkan ID pengguna Anda.

Kode sandi—Masukkan sandi login Anda.
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 untuk model ini. Tanyakan 
ersebut untuk memastikan 
 telepon ini.

kin terdapat peraturan yang 
knologi Bluetooth. Tanyakan hal 
wenang di tempat Anda atau 

teknologi nirkabel Bluetooth, 
tur demikian di latar belakang 
ainnya, akan meningkatkan 
an mengurangi masa pakai 

ungan Bluetooth
si > Bluetooth.

 atau Tidak aktif.

pil ke semua—Telepon Anda 
kat lain berteknologi Bluetooth 

on Anda tidak dapat dilacak oleh 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Konektivitas

Sambungan Bluetooth

Teknologi Bluetooth memungkinkan sambungan nirkabel 
untuk mengirim foto, klip video, klip musik dan suara, serta 
catatan, atau untuk menyambung secara nirkabel ke 
perangkat berfitur Bluetooth yang kompatibel, seperti 
komputer. Perangkat Bluetooth berkomunikasi melalui 
gelombang radio, karena itu telepon dan perangkat lainnya 
tidak perlu berhadapan langsung. Kedua perangkat hanya 
perlu berada maksimal dalam jangkauan 10 meter dari 
masing-masing posisi, namun sambungan ini dapat 
terganggu misalnya oleh dinding atau perangkat 
elektronik lainnya.

Perangkat ini sudah memenuhi persyaratan untuk 
Bluetooth Specification 1.2 dan mendukung berbagai 
profil berikut: Generic Access Profile, Serial Port Profile, 
Bluetooth Printing Profile, Dial-up Networking Profile, 
Headset Profile, Handsfree Profile, Generic Object 
Exchange Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile, 
dan Basic Imaging Profile. Untuk memastikan 
antar-operasional antara perangkat lain yang mendukung 
teknologi Bluetooth, gunakan perangkat tambahan yang 

telah disetujui oleh Nokia
produsen perangkat lain t
kompatibilitasnya dengan

Di beberapa tempat mung
membatasi penggunaan te
ini kepada pihak yang ber
operator selular.

Fitur yang menggunakan 
atau menjalankan fitur-fi
saat menggunakan fitur l
kebutuhan daya baterai d
baterai. 

Pengaturan samb
Tekan , lalu pilih Konek

Masukkan berikut ini:

Bluetooth—Atur ke Aktif

Tampilan telepon > Tam
dapat dilacak oleh perang
atau Tersembunyi—Telep
perangkat lain.
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sebelumnya Anda sudah mencari 
t, maka daftar perangkat yang 
rnah ditemukan akan muncul 
ahulu. Untuk memulai pencarian 
 Perangkat lain. Jika Anda 

tifkan telepon, maka daftar 
erhapus.
 pencarian, tekan Berhenti. Daftar 
enti dan Anda dapat mulai 
n ke salah satu perangkat yang 

 akan Anda sambungkan.
eminta dipasangkan sebelum data 
erdengar sebuah nada kemudian 
memasukkan kode akses.
iri (panjang 1-16 angka) dan Anda 
n pemilik perangkat lainnya untuk 
yang sama. Kode akses hanya 

ngirim teks melalui sambungan 
an sebagai pesan singkat), buka 
teks lalu pilih Pilihan > Kirim > 
.
sangan, perangkat akan disimpan 
at yang dipasangkan.
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Nama telepon saya—Tetapkan nama untuk telepon Anda. 
Setelah Anda membuat sambungan Bluetooth dan 
mengubah Tampilan telepon ke Tampil ke semua, telepon 
Anda dan nama ini dapat dilihat oleh pengguna lain yang 
menggunakan perangkat berteknologi Bluetooth.

Mengirim data melalui sambungan 
Bluetooth
Hanya ada satu sambungan Bluetooth aktif di satu saat.
1 Buka aplikasi penyimpan objek yang akan Anda kirim. 

Misalnya, untuk mengirim foto ke perangkat yang 
kompatibel lainnya, buka Galeri.

2 Pilih objek, misalnya sebuah foto, lalu pilih Pilihan > 
Kirim > Via Bluetooth.

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

Telepon akan mulai mencari perangkat yang ada dalam 
jangkauannya. Perangkat yang menggunakan teknologi 
Bluetooth dan dalam jangkauannya mulai tampil satu 
per satu di layar. Anda dapat melihat ikon perangkat, 
nama perangkat, jenis perangkat, atau nama pendek.

Tip! Jika 
perangka
sudah pe
terlebih d
baru, pilih
menonak

tersebut akan t
Untuk menghentikan
perangkat akan terh
membuat sambunga
sudah ditemukan.

3 Pilih perangkat yang
4 Jika perangkat lain m

dikirim, maka akan t
Anda diminta untuk 
Buat kode akses send
harus sepakat denga
menggunakan kode 
digunakan sekali.

Tip! Untuk me
Bluetooth (buk
Catatan, tulis 
Via Bluetooth

Setelah membuat pa
ke tampilan perangk
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an
kan nama pendek (nama panggil 
 perangkat tersebut lalu pilih 
a panggilan dalam tampilan 
asangkan. Nama ini akan 
ngenali perangkat tertentu saat 
t berlangsung atau bila 
minta sambungan.

an menjadi lebih mudah dikenali 
ada pencarian perangkat. Pada 
h, tekan  untuk membuka 
dipasangkan ( ).

 perangkat, pilih Pilihan > 
akan mulai mencari perangkat. 
e akses. Lihat langkah 4 dalam 
ambungan Bluetooth” pada 

ngan, gulir ke perangkat 
> Hapus. Jika Anda ingin 

ngan, pilih Pilihan > Hapus 

g tersambung ke perangkat dan 
an dengan perangkat tersebut, 
n dihapus dan sambungan akan 
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Istilah: Membuat pasangan berarti melakukan 
otentikasi. Pengguna perangkat berteknologi 
Bluetooth harus menyepakati kode akses dan 
menggunakan kode akses yang sama untuk kedua 
perangkat agar dapat menjadi pasangan. Perangkat 
yang tidak memiliki interface pengguna memiliki 
kode akses awal.

Bila sudah terdapat sambungan, tulisan Mengirim data 
muncul di layar

Folder Terkirim dalam Pesan tidak menyimpan pesan yang 
dikirim melalui sambungan Bluetooth.

Ikon untuk berbagai perangkat: 
 Komputer
 Telepon
 Audio atau video
 Headset
 Lainnya

Memeriksa status sambungan Bluetooth
• Bila  muncul di layar dalam modus siaga, sambungan 

Bluetooth aktif.
• Bila  berkedip, telepon Anda sedang mencoba 

tersambung ke perangkat lainnya.
• Bila  muncul terus menerus, sambungan Bluetooth 

aktif.

Perangkat pasang
Tip! Untuk menetap
atau alias), gulir ke
Pilihan > Beri nam
perangkat yang dip
membantu Anda me
pencarian perangka
perangkat akan me

Perangkat yang dipasangk
dan ditandai dengan  p
tampilan utama Bluetoot
tampilan perangkat yang 

Untuk membuat pasangan
Perangkat baru. Telepon 
Pilih perangkat. Tukar kod
“Mengirim data melalui s
halaman 79.

Untuk membatalkan pasa
tersebut, lalu pilih Pilihan
membatalkan semua pasa
semua.

Tip! Jika Anda sedan
menghapus pasang
maka pasangan aka
segera terputus.



81

sambungan Bluetooth
mbungan Bluetooth, pilih 

f.

C
akan dengan berbagai sambungan 
asi data. Melalui Nokia PC suite, 
elakukan sinkronisasi kontak, 
genda antara telepon ini dengan 

dari PC untuk sinkronisasi dengan 

njut tentang cara menginstal 
bel dengan Windows 2000 dan 
 Petunjuk untuk Nokia PC Suite 
uite pada bagian ‘Instal’ di 

r sendiri setelah dimasukkan ke 
da PC kompatibel. Jika tidak 
t ini: Buka Windows Explorer, klik 
ng berisi CD-ROM tersebut, lalu 
Ko
ne
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Untuk mengatur perangkat agar diotorisasi atau tidak 
diotorisasi, gulir ke perangkat lalu pilih dari pilihan berikut:

Beri otoritas—Sambungan antara telepon dan perangkat 
ini dapat dibuat tanpa sepengetahuan Anda. Tidak perlu 
ada persetujuan atau kesepakatan yang terpisah. Gunakan 
status ini untuk perangkat Anda sendiri, seperti headset 
atau PC yang kompatibel, atau perangkat milik seseorang 
yang Anda percayai.  menandai perangkat yang 
diotorisasi pada tampilan perangkat yang dipasangkan.

Tanpa otoritas—Permintaan sambungan dari perangkat 
ini harus diterima secara terpisah setiap waktu.

Menerima data melalui sambungan 
Bluetooth
Bila Anda menerima data melalui sambungan Bluetooth, 
akan terdengar sebuah nada kemudian Anda ditanya 
apakah ingin menerima pesan. Jika Anda menerima,  
muncul di layar kemudian objek tersebut dimasukkan ke 
dalam folder Kotak masuk pada Pesan. Pesan diterima 
melalui sambungan Bluetooth yang ditandai dengan . 
Lihat “Kotak masuk—menerima pesan” pada halaman 42.

Menonaktifkan 
Untuk menonaktifkan sa
Bluetooth > Tidak akti

Sambungan P
Telepon ini dapat digun
PC dan aplikasi komunik
Anda dapat, misalnya m
kalender, dan Catatan a
PC yang kompatibel. 

Buat selalu sambungan 
telepon.
Untuk informasi lebih la
Nokia PC Suite (kompati
Windows XP), lihat Buku
dan petunjuk Nokia PC S
CD-ROM.

CD-ROM
CD-ROM harus memuta
dalam drive CD-ROM pa
memutar, lakukan beriku
kanan drive CD-ROM ya
pilih Autoplay.
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sambungan (ditampilkan hanya 
.
sebenarnya dari operator selular 
panggilan akan berbeda-beda, 
silitas jaringan, pembulatan 
ainya.

atu sambungan, gulir ke 
 pilih Pilihan > Putus.

mbungan yang sedang terbuka, 
ua.

ambungan data
ilan utama Conn. mgr. bila 
pa sambungan adalah Rincian, 
njuk, dan Keluar.

bungan, gulir ke salah satu 
an > Rincian.

Internet (IAP) yang digunakan, 
odem jika sambungan tersebut 
p.

 data: P'gilan data, GSM kcpt. 
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Telepon Anda sebagai modem
Anda dapat menggunakan telepon ini sebagai modem 
untuk mengirim dan menerima e-mail, atau untuk 
menyambung ke Internet dengan PC yang kompatibel 
melalui sambungan Bluetooth atau kabel data. Petunjuk 
rinci tentang penginstalan dapat dilihat dalam Buku 
Petunjuk untuk Nokia PC Suite dalam Pilihan modem pada 
CD-ROM.

Connection manager

Anda dapat memiliki beberapa sambungan data aktif pada 
saat bersamaan bila menggunakan telepon ini dalam 
jaringan GSM. Tekan , lalu pilih Koneksi > Conn. mgr. 
untuk melihat status beberapa sambungan data, melihat 
rincian tentang jumlah data terkirim dan diterima, dan 
untuk mengakhiri sambungan. Bila membuka Conn. mgr., 
Anda dapat melihat berikut ini:
• Buka sambungan data: panggilan data ( ) dan 

sambungan data paket ( )
• Status masing-masing sambungan
• Jumlah data yang di-upload dan di-download untuk 

masing-masing sambungan (ditampilkan hanya untuk 
sambungan data paket)

• Lama masing-masing 
untuk panggilan data)

Catatan: Tagihan 
Anda untuk biaya 
tergantung dari fa
tagihan dan sebag

Untuk mengakhiri salah s
sambungan tersebut, lalu

Untuk menutup semua sa
pilih Pilihan > Putus sem

Melihat rincian s
 Pilihan dalam tamp

terdapat satu atau bebera
Putus, Putus semua, Petu

Untuk melihat rincian sam
sambungan lalu pilih Pilih

Nama—Nama jalur akses 
atau nama sambungan m
adalah sambungan dial-u

P'bawa—Jenis sambungan
tg., atau Data paket.
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nggunakan teknologi SyncML 
k informasi tentang kompatibilitas 
ok aplikasi kalender atau buku 
ronisasikan dengan data telepon 

a pengaturan sinkronisasi dalam 
 “Data dan pengaturan” pada 

 sinkronisasi baru
pilan utama Sinkron adalah 
ron baru, Edit profil sinkron, 
sbg. standar, Petunjuk, dan 

l yang ditetapkan, telepon ini akan 
a ingin membuat profil baru. Pilih 

fil baru sebagai tambahan bagi 
a, pilih Pilihan > Profil sinkron 
nda ingin menggunakan nilai 
tau menyalin nilai dari profil yang 

unakan sebagai dasar profil yang 
Ko
ne

kt
iv

ita
s
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Status—Status sambungan saat ini: Menyambungkan, 
K'nek (t.aktf), Konek. (aktf), Tunda, Memutuskan, atau 
Terputus.

Diterima—Jumlah data dalam satuan byte yang diterima 
telepon ini.

Terkirim—Jumlah data dalam satuan byte yang dikirim 
dari telepon ini.

Lamanya—Lamanya waktu sambungan terbuka.

Kcptan.—Kecepatan saat ini untuk pengiriman dan 
penerimaan data dalam satuan kilobyte per detik.

Nama—Nama jalur akses yang digunakan.

Dial-up—Nomor dial-up yang digunakan.

Dibagi (tidak ditampilkan jika sambungan tidak 
dibagi)—Jumlah aplikasi yang menggunakan sambungan 
yang sama.

Sinkronisasi remote

Tekan , lalu pilih Koneksi > Sinkron. Sinkron 
memungkinkan kalender atau kontak Anda 
disinkronisasikan dengan berbagai aplikasi kalender dan 
buku alamat di komputer yang kompatibel atau di Internet.

Aplikasi sinkronisasi me
untuk sinkronisasi. Untu
SyncML, hubungi pemas
alamat yang akan disink
Anda.

Anda mungkin menerim
pesan teks khusus. Lihat
halaman 43. 

Membuat profil
 Pilihan dalam tam

Sinkronisasi, Profil sink
Hapus, Lihat log, Atur 
Keluar.

1 Jika belum ada profi
bertanya apakah And
Ya.
Untuk membuat pro
profil yang sudah ad
baru. Pilih apakah A
pengaturan standar a
sudah ada untuk dig
baru.



Ko
ne

kt
iv

ita
s

84

una jaringan. Tekan  untuk 
an sandi pengguna.

ilih: Kontak, Kalender atau 

gin melakukan sinkronisasi 

k jauh, masukkan jalur yang 
ote, kalender, atau database 

.
sasi, pilih jenis sinkronisasi: 
si dua arah), Hanya ke server, 
pon. 

enyimpan pengaturan tersebut 
an utama.

kron, Anda dapat melihat 
si dan jenis data yang akan 

sinkronisasi, lalu Pilihan >  
nkronisasi muncul di bagian 

inkronisasi sebelum proses 
 Batal.
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2 Tetapkan berikut ini:
Nama profil sinkron—Tulis nama profil.
Pembawa data—Pilih jenis sambungan: Web atau 
Bluetooth.
Jalur akses—Pilih jalur akses yang akan digunakan 
untuk sambungan data.
Alamat asal—Hubungi operator selular atau 
administrator sistem Anda untuk memperoleh nilai 
yang benar.
Port—Hubungi operator selular atau administrator 
sistem Anda untuk memperoleh nilai yang benar.
Nama pengguna—ID pengguna Anda untuk server 
sinkronisasi. Hubungi operator selular atau 
administrator sistem Anda untuk memperoleh ID yang 
benar.
Kode sandi—Tulis sandi Anda. Hubungi operator selular 
atau administrator sistem Anda untuk memperoleh 
nilai yang benar.
Allow sync requests—Pilih Ya jika Anda ingin 
memperbolehkan server memulai sinkronisasi. 
Accept all sync reqs.—Pilih Tidak jika Anda ingin agar 
telepon bertanya kepada Anda sebelum sinkronisasi 
oleh server dimulai. 
Otentikasi jaringan (hanya ditampilkan jika Pembawa 
data diatur ke Web)—Pilih Ya untuk memasukkan 

nama dan sandi pengg
melihat kolom nama d

3 Tekan  untuk mem
Catatan.
• Pilih Ya jika Anda in

database pilihan.
• Pada Database jara

benar ke kontak rem
catatan pada server

• Pada Jenis sinkroni
Normal (sinkronisa
atau Hanya ke tele

4 Tekan Kembali untuk m
dan kembali ke tampil

Sinkronisasi data
Pada tampilan utama Sin
berbagai profil sinkronisa
disinkronisasikan.
1 Pilih salah satu profil 

Sinkronisasi. Status si
bawah layar.
Untuk membatalkan s
tersebut selesai, tekan



85

il server
r Anda untuk memperoleh 
 

n nama untuk server konfigurasi.

 yang unik untuk identifikasi server 

sukkan sandi untuk identifikasi 

ooth atau Web.

akses untuk digunakan saat 

 alamat URL server.

 port server.

ode sandi—Masukkan nama 
da.

ntuk menerima pengaturan 
pilih Ya.

Jika Anda ingin telepon ini 
elum menerima konfigurasi dari 
Ko
ne

kt
iv

ita
s

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

2 Anda akan diberitahukan bila sinkronisasi sudah 
selesai. Setelah sinkronisasi selesai, pilih Pilihan > 
Lihat log untuk membuka file log yang menampilkan 
status sinkronisasi (Selesai atau Tak lengkap) dan 
jumlah catatan kalender atau catatan kontak yang 
sudah ditambahkan, diperbarui, dihapus atau ditolak 
(tidak disinkronisasikan) pada telepon ini atau pada 
server.

Manajer perangkat

Tekan , lalu pilih Koneksi > Dev. mgr.. Anda dapat 
menerima pengaturan untuk profil server dan pengaturan 
konfigurasi yang berbeda dari operator jaringan, operator 
selular atau departemen manajemen informasi perusahaan 
Anda. Pengaturan konfigurasi ini mungkin berisi 
pengaturan jalur akses untuk sambungan data dan 
pengaturan lainnya yang digunakan oleh berbagai aplikasi 
pada telepon Anda.  

Untuk menyambung ke server dan menerima pengaturan 
konfigurasi telepon Anda, pilih Pilihan > Mulai 
konfigurasi.

Untuk memperbolehkan atau menolak penerimaan 
pengaturan konfigurasi dari operator selular, pilih 
Pilihan > Konfigurasi aktif atau Konfig. tidak aktif.

Pengaturan prof
Hubungi operator selula
pengaturan yang benar.

Nama server—Masukka

ID server—Masukkan ID
konfigurasi.

Kode sandi server—Ma
telepon Anda ke server.

Modus sesi—Pilih Bluet

Jalur akses—Pilih jalur 
tersambung ke server.

Alamat asal—Masukkan

Port—Masukkan nomor

Nama pengguna dan K
pengguna dan sandi An

Perbolehkan konfig.—U
konfigurasi dari server, 

T'rm. auto sm p'mint.—
meminta konfirmasi seb
server, pilih Tidak.
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tuk Bahasa telepon atau 
pengaruhi setiap aplikasi dalam 
an ini akan tetap berlaku sampai 

h kembali.

ah bahasa akan mempengaruhi 
sus yang tersedia saat menulis 
iksi yang digunakan.

gatur input teks prediksi Aktif 
ua editor telepon. Kamus teks 

tuk semua bahasa.

san atau logo pembuka akan 
ap kali Anda mengaktifkan 
ntuk menonaktifkan Pesan/logo 
nulis pesan pembuka (hingga 50 
emilih salah satu foto atau 

da dapat mengatur ulang 
ilai awal. Untuk melakukannya, 
at “Pengamanan”, “Telepon dan 

etelah mengatur ulang, telepon 
ktu sedikit lebih lama untuk 
 dan file tidak akan berubah.
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Peralatan
P'aturan

Untuk mengubah pengaturan, tekan , lalu pilih 
Peralatan > P'aturan. Gulir ke salah satu grup 
pengaturan, kemudian tekan  untuk membukanya. Gulir 
ke pengaturan yang akan diubah, kemudian tekan .

Pengaturan telepon

Umum
Bahasa telepon—Mengubah bahasa pada teks layar 
telepon Anda juga akan mempengaruhi format yang 
digunakan untuk tanggal dan waktu serta pemisah yang 
digunakan, misalnya dalam perhitungan. Otomatis akan 
memilih bahasa menurut informasi pada kartu SIM Anda. 
Setelah Anda mengubah bahasa teks tampilan, telepon 
akan diaktifkan ulang.

Mengubah pengaturan un
Bahasa tulisan akan mem
telepon Anda dan perubah
pengaturannya Anda uba

Bahasa tulisan—Mengub
karakter dan karakter khu
teks dan kamus teks pred

Kamus—Anda dapat men
atau Tidak aktif pada sem
prediksi tidak tersedia un

Pesan/logo pembuka—Pe
ditampilkan sebentar seti
telepon. Pilih Tidak ada u
pembuka, Teks untuk me
huruf), atau Foto untuk m
gambar dari Galeri.

Pengaturan awal tel.—An
beberapa pengaturan ke n
diperlukan kode kunci. Lih
SIM” pada halaman 92. S
mungkin memerlukan wa
pengaktifannya. Dokumen
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yar 
ebih 
kan 
esuai 
tar.

 
bila 
bis. 

lih batas waktu yang akan 
upkan lampu latar. Lampu latar 
ik setelah diredupkan.

an panggilan

ayanan jaringan)—Anda dapat 
n Anda untuk ditampilkan ke (Ya) 
i (Tidak) orang yang Anda panggil, 
gkin diatur oleh operator jaringan 
at Anda mendaftar (Diatur 
Pe
ra

la
ta

n
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Modus siaga
Siaga aktif—Gunakan cara pintas ke aplikasi dalam modus 
siaga. Lihat “Modus siaga aktif” pada halaman 4.

Tombol pilihan kiri—Untuk menetapkan cara pintas ke 
tombol pilihan kiri ( ) dalam modus siaga, pilih salah 
satu aplikasi dari daftar.

Tombol pilihan kanan—Untuk menetapkan cara pintas ke 
tombol pilihan kanan ( ) dalam modus siaga, pilih 
salah satu aplikasi dari daftar.

Anda juga dapat menetapkan cara pintas papan tombol 
untuk penekanan tombol gulir yang berlainan, yakni 
dengan memilih aplikasi dari daftar. Cara pintas tombol 
gulir tidak tersedia jika siaga aktif berfungsi.

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 la
agar lebih terang atau l
gelap. Kecerahan layar a
diatur secara otomatis s
dengan lingkungan seki

Scr. saver mulai stlh.—
Screen saver diaktifkan 
batas waktu tersebut ha

Batas waktu lampu—Pi
digunakan untuk mered
akan mati sekitar 30 det

Pengatur

Kirim nomor ID saya (l
mengatur nomor telepo
atau disembunyikan dar
atau nilai tersebut mun
atau operator selular sa
jaringan).
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Aktif, kemudian nomor-nomor 
bol sambungan cepat (  — 
akni dengan menekan terus 
a “Memanggil cepat nomor 

1.

ih Aktif, kemudian Anda dapat 
uk dengan menekan sebentar 

, , , dan .

nan jaringan)—Pengaturan ini 
rtu SIM mendukung dua nomor 
saluran telepon. Pilih saluran 
unakan untuk membuat 
esan teks. Panggilan pada kedua 
apun saluran yang dipilih. Jika 
dan belum berlangganan ke 
a panggilan tidak dapat dibuat. 
kan ditampilkan dalam modus 

i antara saluran telepon, tekan 
odus siaga.

ringan)—Untuk mencegah 
onaktif jika didukung oleh kartu 
ah pengaturan ini, Anda 
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Panggilan tunggu(layanan jaringan)—Jika panggilan 
tunggu sudah diaktifkan, jaringan akan memberitahukan 
Anda tentang panggilan masuk yang baru saat Anda 
berbicara di telepon. Pilih Aktifkan untuk meminta 
jaringan agar mengaktifkan panggilan tunggu, Batal 
untuk meminta jaringan agar menonaktifkan panggilan 
tunggu, atau Periksa status untuk memeriksa apakah 
fungsi diaktifkan atau tidak.

Tolak pgl. dgn. SMS—Pilih Ya untuk mengirim pesan teks 
pemberitahuan alasan Anda tidak menjawab panggilan 
kepada pemanggil. Lihat “Menjawab atau menolak 
panggilan” pada halaman 12.

Teks pesan—Tulis teks yang akan dikirim dalam pesan teks 
bila Anda menolak panggilan.

Tip! Untuk mengubah pengaturan dalam pengalihan 
panggilan, tekan , lalu pilih Peralatan > 
Pengaturan > Alih panggilan. Lihat “Pengalihan 
panggilan” pada halaman 95.

Samb. ulang otomatis—Pilih Aktif, kemudian telepon 
Anda akan mencoba membuat panggilan yang belum 
berhasil hingga 10 kali. Untuk menghentikan panggilan 
ulang otomatis, tekan .

Ringkasan panggilan—Aktifkan pengaturan ini jika Anda 
ingin agar telepon menampilkan sebentar perkiraan lama 
panggilan terakhir.

Sambungan cepat—Pilih 
yang diberikan untuk tom

) dapat dipanggil, y
tombol tersebut. Lihat jug
telepon” pada halaman 1

Tbl. penjawab bebas—Pil
menjawab panggilan mas
tombol apa saja, kecuali 

Saluran digunakan (laya
hanya ditampilkan jika ka
berlangganan, yakni dua 
telepon yang akan Anda g
panggilan dan mengirim p
saluran dapat dijawab ap
Anda memilih Saluran 2 
layanan jaringan ini, mak
Bila saluran 2 dipilih,  a
siaga.

Tip! Untuk beralih d
terus  dalam m

Ganti saluran (layanan ja
pemilihan saluran, pilih N
SIM Anda. Untuk mengub
memerlukan kode PIN2.



89

ket dalam jaringan GSM
 telepon ini dalam jaringan GSM, 
ta dapat diaktifkan pada saat 
apat berbagi sambungan data, dan 
etap aktif saat panggilan suara 

eriksa sambungan data aktif, 
ger” pada halaman 82.

 yang mungkin muncul di bawah 
ung pada jaringan yang Anda 

aket tersedia dalam jaringan.

ungan data paket aktif, data 

ungan beberapa data paket aktif.

ngan data paket tertahan. (Hal ini 
saat panggilan suara berlangsung)

ran jalur akses
a pengaturan jalur akses dalam 
 selular, atau pengaturan jalur 

lam telepon Anda. Lihat “Data dan 
an 43.
Pe
ra

la
ta

n
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Pengaturan koneksi

Sambungan data dan jalur akses
Telepon Anda mendukung sambungan data paket ( ), 
seperti GPRS dalam jaringan GSM.

Istilah: General packet radio service (GPRS) 
menggunakan teknologi data paket yang mengirim 
informasi dalam data paket singkat melalui jaringan 
bergerak.

Untuk membuat sambungan data, diperlukan jalur akses. 
Anda dapat menetapkan berbagai jenis jalur akses, seperti: 
• Jalur akses MMS untuk mengirim dan menerima pesan 

multimedia
• Jalur akses untuk aplikasi Web untuk melihat halaman 

WML atau XHTML
• Jalur akses Internet (IAP) untuk mengirim dan 

menerima e-mail

Hubungi operator selular Anda untuk memastikan jenis 
jalur akses yang diperlukan oleh layanan yang akan Anda 
akses. Untuk ketersediaan dan berlangganan layanan 
sambungan data paket, hubungi operator jaringan atau 
operator selular Anda.

Sambungan data pa
Bila Anda menggunakan
beberapa sambungan da
bersamaan, jalur akses d
sambungan data akan t
berlangsung. Untuk mem
lihat “Connection mana

Berikut adalah indikator
indikator sinyal, tergant
gunakan:

 Jaringan GSM, data p

 Jaringan GSM, samb
sedang dikirim.

 Jaringan GSM, samb

 Jaringan GSM, sambu
dapat terjadi, misalnya 

Menerima pengatu
Anda mungkin menerim
pesan teks dari operator
akses sudah tersedia da
pengaturan” pada halam
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 untuk data paket)—Nama jalur 
embuat sambungan ke jaringan 
ses diperoleh dari operator 
lular Anda.

nerima pengaturan MMS dan 
an 41, “E-mail” pada halaman 

s Web” pada halaman 57.

pengguna mungkin diperlukan 
an data, dan biasanya diberikan 
a pengguna biasanya harus 

 benar.

nda harus memasukkan sandi 
server atau jika Anda tidak ingin 
elepon ini, pilih Ya.

kin diperlukan untuk membuat 
sanya diperoleh dari operator 
rus ditulis dengan huruf yang 

 atau Proteksi.

ada pengaturan yang Anda buat, 
mat pusat pesan multimedia.
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Untuk membuat jalur akses baru, pilih Peralatan > 
Pengaturan > Koneksi > Jalur akses.

Jalur akses mungkin dilindungi ( ) oleh operator jaringan 
atau operator selular Anda. Jalur akses yang dilindungi 
tidak dapat diedit atau dihapus.

Jalur akses
 Pilihan dalam Jalur akses adalah Edit, Jalur akses 

baru, Hapus, Petunjuk, dan Keluar.

Ikuti petunjuk yang diberikan oleh operator selular Anda.

Nama koneksi—Berikan nama sambungan.

Media data—Tergantung pada sambungan data yang 
Anda pilih, hanya kolom pengaturan tertentu yang akan 
tersedia. Isi semua kolom bertuliskan Harus ditentukan 
atau yang ditandai dengan tanda bintang merah. Kolom 
lainnya dapat dikosongkan, kecuali jika Anda diminta 
melakukan sebaliknya oleh operator selular.

 Pilihan saat mengedit pengaturan jalur akses adalah 
Ubah, P'aturan lanjutan, Petunjuk, dan Keluar.

Agar dapat menggunakan sambungan data, operator 
selular jaringan harus mendukung fitur ini, dan jika perlu, 
mengaktifkannya untuk kartu SIM Anda.

Nama Jalur Akses (hanya
akses diperlukan untuk m
data paket. Nama jalur ak
jaringan atau operator se

Tip! Lihat juga “Me
e-mail” pada halam
50, dan “Mengakse

Nama pengguna—Nama 
untuk membuat sambung
oleh operator selular. Nam
ditulis dengan huruf yang

Minta kode akses—Jika A
baru setiap kali masuk ke 
menyimpan sandi dalam t

Kode akses—Sandi mung
sambungan data, dan bia
selular. Sandi biasanya ha
benar.

Otentikasi—Pilih Normal

Homepage—Tergantung p
tulis alamat Web atau ala
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nerima e-mail). Jika Anda memilih 
elepon akan menggunakan 
hanya jika Anda menjalankan 
ang memerlukan sambungan 
jangkauan data paket dan Anda 
on secara berkala akan mencoba 
ata paket.

r akses diperlukan agar telepon 
ebagai modem data paket ke 

a pengaturan server terpercaya 
tau operator selular dalam pesan 
turan tersebut mungkin tersimpan 
IM. Anda dapat menyimpan 
n, melihat atau menghapusnya 

an waktu

pada halaman 6.

ahasa dalam “Umum” pada 
Pe
ra

la
ta

n
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Pilih Pilihan > P'aturan lanjutan untuk mengubah 
pengaturan berikut:

Jenis jaringan—Pilih jenis protokol jaringan yang akan 
digunakan: Pengaturan IPv4 atau Pengaturan IPv6.

Alamat IP telepon—Masukkan alamat IP telepon Anda. 

Nama server—Pada Server nama primer:, masukkan 
alamat IP server DNS primer. Pada Server nama kedua:, 
masukkan alamat IP server DNS sekunder. Hubungi 
penyedia layanan Internet Anda untuk memperoleh alamat 
tersebut.

Istilah: Domain name service (DNS) adalah layanan 
Internet yang menerjemahkan nama domain seperti 
www.nokia-asia.com ke dalam alamat IP seperti 
192.100.124.195.

Alamat server proxy—Tetapkan alamat untuk server 
proxy.

Nomor port proxy—Masukkan nomor port proxy.

Data paket
Pengaturan data paket akan mempengaruhi semua jalur 
akses yang menggunakan sambungan data paket.

Koneksi data paket—Bila memilih Jika ada dan Anda 
dalam jaringan yang mendukung data paket, telepon akan 
mendaftar ke jaringan data paket. Sehingga, menjalankan 
sambungan data paket aktif menjadi lebih cepat (misalnya, 

untuk mengirim dan me
Jika diperlukan, maka t
sambungan data paket 
aplikasi atau aktivitas y
tersebut. Jika tidak ada 
memilih Jika ada, telep
membuat sambungan d

Jalur akses—Nama jalu
Anda dapat digunakan s
komputer.

Konfigurasi
Anda mungkin menerim
dari operator jaringan a
konfigurasi, atau penga
pada kartu SIM atau US
pengaturan ini ke telepo
dalam Konfigurasi.

Tanggal d

Lihat “Pengaturan jam” 

Lihat juga pengaturan b
halaman 86.

www.nokia-asia.com
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pon terkunci, panggilan dalam 
h dapat dibuat ke beberapa 
mi yang sudah diprogram di 
a.

ci telepon secara manual, 
rintah akan terbuka. Pilih Kunci 

nda dapat mengatur telepon 
 bila kartu SIM tak dikenal 
pon. Telepon Anda menyimpan 
enali sebagai kartu pemilik 

apat membatasi panggilan dan 
nda ke nomor telepon tertentu, 
rtu SIM. Untuk fungsi ini Anda 
ntuk melihat daftar nomor 
, lalu pilih Peralatan > 
an > Telepon dan SIM > 
enambah nomor telepon baru ke 
lih Pilihan > Kontak baru atau 
 Anda menggunakan Panggilan 

aket tidak dapat dibuat, kecuali 
lalui sambungan data paket. 
t pesan dan nomor telepon 

n pada daftar panggilan tetap 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Pengamanan

Telepon dan SIM
Permintaan kode PIN—Bila aktif, maka kode ini akan 
diminta setiap kali telepon diaktifkan. Permintaan untuk 
menonaktifan kode nomor identifikasi pribadi (PIN) 
mungkin tidak diperbolehkan oleh sejumlah kartu SIM. 
Lihat “Istilah PIN dan kode kunci” pada halaman 93.

Kode PIN, Kode PIN2 dan Kode kunci—Anda dapat 
mengubah kode PIN, kode PIN2 dan kode kunci. Kode-kode 
tersebut hanya dapat berisi angka 0 sampai 9. Lihat 
“Istilah PIN dan kode kunci” pada halaman 93.

Hindari penggunaan kode akses yang mirip dengan nomor 
darurat, untuk mencegah pemanggilan nomor darurat 
secara tidak disengaja.

Jika Anda lupa kode tersebut, hubungi operator selular.

Periode kunci otoma.—Anda dapat mengatur jangka 
waktu penguncian otomatis, telepon akan terkunci secara 
otomatis setelah batas waktu tersebut habis dan hanya 
dapat digunakan jika kode kunci yang benar sudah 
dimasukkan. Masukkan angka untuk batas waktu dalam 
satuan menit atau pilih Kosong untuk menonaktifkan 
jangka waktu penguncian otomatis.

Untuk membuka penguncian telepon, masukkan kode 
kunci.

Catatan: Bila tele
profil offline masi
nomor darurat res
dalam telepon And

Tip! Untuk mengun
tekan . Daftar pe
telepon.

Kunci jika SIM diubah—A
agar meminta kode kunci
dimasukkan ke dalam tele
daftar kartu SIM yang dik
telepon.

Panggilan tetap—Anda d
pesan teks dari telepon A
jika diperbolehkan oleh ka
memerlukan kode PIN2. U
panggilan tetap, tekan 
Pengaturan > Pengaman
Panggilan tetap. Untuk m
daftar panggilan tetap, pi
Tambah dari Kontak. Bila
tetap, sambungan data p
jika pesan teks dikirim me
Dalam hal ini, nomor pusa
penerima harus disertaka
tersebut.
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ngkin diberikan bersama kartu 
h versi kartu SIM yang 
kung oleh telepon selular UMTS. 
artu USIM dari penggunaan yang 

hingga 8 digit) diberikan bersama  
 diperlukan untuk mengakses 
lepon Anda.

 digit) dapat digunakan untuk 
terhindar dari penggunaan yang 
wal untuk kode kunci adalah 
darkan penggunaan yang tidak sah 
ilah kode kunci tersebut. Jaga 
rsebut dan simpan di tempat yang 
on Anda.

locking Key) dan kode PUK2— 
asing-masing diperlukan untuk 

u kode PIN2 yang terblokir. Jika 
 bersama kartu SIM, mintalah 
IM telepon Anda.

digit) diperlukan untuk mengubah 
. Jika kode ini tidak disertakan 
intalah kepada operator kartu 

diperlukan untuk menggunakan 
Dompet” pada halaman 67.
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 Pilihan dalam tampilan Panggilan tetap adalah 
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.

Catatan: Bila fitur pengaman yang membatasi 
panggilan sedang digunakan (seperti P'batasan 
pgl., Grup tertentu, dan Panggilan tetap), Anda 
masih dapat membuat panggilan ke nomor darurat 
resmi yang sudah diprogram di dalam telepon ini.

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

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

Istilah PIN dan kode kunci

Kode PIN (Personal Identification Number)—Kode ini 
melindungi kartu SIM Anda dari penggunaan yang tidak 
sah. Kode PIN (4 hingga 8 digit) biasanya diberikan 
bersama kartu SIM. Jika kode PIN yang salah dimasukkan 
sebanyak tiga kali berturut-turut, maka kode PIN akan 
diblokir dan Anda harus membuka pemblokiran agar kartu 
SIM dapat digunakan kembali. Lihat informasi tentang 
kode PUK dalam bagian ini.

Kode UPIN—Kode ini mu
USIM. Kartu USIM adala
disempurnakan dan didu
Kode UPIN melindungi k
tidak sah.

Kode PIN2—Kode ini (4 
beberapa kartu SIM, dan
beberapa fungsi pada te

Kode kunci—Kode ini (5
mengunci telepon agar 
tidak sah. Pengaturan a
12345. Untuk menghin
atas telepon Anda, gant
kerahasiaan kode baru te
aman terpisah dari telep

Kode PUK (Personal Unb
Kode-kode ini (8 digit) m
mengubah kode PIN ata
kode ini tidak disertakan
kepada operator kartu S

Kode UPUK—Kode ini (8 
kode UPIN yang diblokir
bersama kartu USIM, m
USIM telepon Anda.

Kode dompet—Kode ini 
layanan dompet. Lihat “
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un penggunaan sertifikat akan 
ko pada sambungan remote dan 
angkat lunak, namun sertifikat 
 secara benar agar Anda dapat 
faat pengamanan canggih ini. 

fikat tidak menawarkan 
ngan sendirinya, manajer 
erisi sertifikat yang benar, asli, 
ntuk pengamanan canggih yang 

at berlaku untuk jangka waktu 
rtifikat tidak berlaku atau 
 berlaku muncul di layar 
at seharusnya masih berlaku, 
aran tanggal dan waktu pada 

t—memeriksa otentikasi

anya dapat dipastikan bila tanda 
sertifikat server sudah diperiksa. 

melalui layar telepon ini jika 
atau jika Anda tidak memiliki 
 benar pada telepon ini.
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Manajemen sertifikat
Sertifikat jaringan tidak menjamin keamanan; sertifikat ini 
digunakan untuk membuktikan keaslian perangkat lunak.

Pada tampilan utama manajemen sertifikat, Anda dapat 
melihat daftar sertifikat otoritas yang disimpan dalam 
telepon Anda. Tekan  untuk melihat daftar sertifikat 
pribadi (jika tersedia).

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

Istilah: Sertifikat digital digunakan untuk 
membuktikan keaslian halaman XHTML atau WML 
dan perangkat lunak yang diinstal. Namun hal ini 
hanya dapat dipercaya jika keaslian sertifikat 
terbukti asli. 

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. Sertifikat tersebut juga harus digunakan 
jika Anda ingin memperkecil risiko virus atau perangkat 
lunak tak layak serta memastikan keaslian perangkat lunak 
saat men-download dan menginstal perangkat lunak.

Penting: Sekalip
memperkecil risi
penginstalan per
harus digunakan
memperoleh man
Keberadaan serti
perlindungan de
sertifikat harus b
atau terpercaya u
tersedia. Sertifik
terbatas. Jika Se
Sertifikat belum
sekalipun sertifik
periksalah keben
telepon Anda.

Melihat rincian sertifika

Keaslian identitas server h
tangan dan masa berlaku 

Anda akan diberitahukan 
identitas server tidak asli 
sertifikat pengaman yang
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a—Sertifikat ini dapat memeriksa 
em pengoperasian Symbian yang 

kat ini dapat memeriksa server. 
a—Sertifikat ini dapat memeriksa 
a.
e—Pilih untuk memeriksa sertifikat 
instal aplikasi.

uran trust untuk mengubah nilai.

n panggilan

 untuk mengalihkan panggilan 
 lebih rinci, hubungi operator 

eralatan > Pengaturan > Alih 

galihan yang dikehendaki. Untuk 
lan bila nomor Anda sedang sibuk 
 menolak panggilan masuk, pilih 
Pe
ra

la
ta

n
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Untuk memeriksa rincian sertifikat, gulir ke sertifikat 
tersebut, lalu pilih Pilihan > Rincian sertifikat. Bila Anda 
membuka rincian sertifikat, validitas sertifikat tersebut 
akan diperiksa dan salah satu dari catatan berikut mungkin 
muncul di layar:
• Sertifikat tidak dipercaya—Anda belum memiliki 

aplikasi apapun untuk menggunakan sertifikat. Lihat 
“Mengubah pengaturan kepercayaan (trust)” pada 
halaman 95.

• Sertifikat tidak berlaku—Masa berlaku untuk 
sertifikat pilihan sudah berakhir.

• Sertifikat belum berlaku—Masa berlaku untuk 
sertifikat pilihan belum dimulai.

• Sertifikat rusak—Sertifikat tidak dapat digunakan. 
Hubungi pemberi sertifikat.

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 
tercantum dalam daftar.

Gulir ke sertifikat otoritas, lalu pilih Pilihan > Pengaturan 
trust. Daftar aplikasi yang dapat menggunakan sertifikat 
pilihan akan muncul di layar, namun hal ini tergantung 
pada sertifikat tersebut. Misalnya:

• Instalasi Symbian: Y
keaslian aplikasi sist
baru.

• Internet: Ya—Sertifi
• Instalasi aplikasi: Y

keaslian aplikasi Jav
• Periksa sertif. onlin

online sebelum meng

Pilih Pilihan > Edit pat

Pengaliha

Alih panggilan berguna
masuk. Untuk informasi
selular Anda.
1 Tekan , lalu pilih P

panggilan.
2 Tentukan pilihan pen

mengalihkan panggi
atau bila Anda ingin
Bila sibuk.
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tomatis untuk mengatur telepon 
ilih salah satu jaringan yang 

tuk secara manual memilih 
an. Jika sambungan ke jaringan 
l terputus, maka telepon akan 

ahan dan meminta Anda untuk 
u jaringan. Jaringan yang dipilih 
 jelajah (roaming) dengan 
 operator kartu SIM pada telepon 

oaming merupakan perjanjian 
berapa jaringan operator selular 
 salah satu operator selular 
ggunakan layanan yang 
ator selular lainnya.

ktif untuk mengatur telepon 
digunakan dalam jaringan 
i jaringan nirkabel mikro (MCN) 

penerimaan info sel.
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3 Aktifkan pilihan pengalihan (Aktifkan) atau 
nonaktifkan (Batal), atau periksa apakah pilihan 
tersebut sudah diaktifkan (Periksa status). Beberapa 
pilihan pengalihan dapat diaktifkan pada waktu 
bersamaan. 

Bila semua panggilan dialihkan,  akan muncul dalam 
modus siaga.

Pembatasan panggilan dan pengalihan panggilan tidak 
dapat diaktifkan pada saat bersamaan.

P'batasan pgl. (layanan 
jaringan)

P'batasan pgl. memungkinkan Anda membatasi panggilan 
yang dibuat atau diterima melalui telepon ini. Untuk 
mengubah pengaturannya, Anda memerlukan sandi 
pembatas dari operator selular. Pilih pilihan pembatasan 
yang dikehendaki, kemudian aktifkan (Aktifkan) atau 
nonaktifkan (Batal), atau periksa apakah pilihan tersebut 
sudah diaktifkan (Periksa status). P'batasan pgl. akan 
mempengaruhi semua panggilan termasuk panggilan data. 

P'batasan pgl. dan Alih panggilan tidak dapat diaktifkan 
pada saat bersamaan.

Bila panggilan dibatasi, Anda masih dapat membuat 
panggilan ke beberapa nomor darurat resmi tertentu.

Jaringan

Pilihan operator—Pilih O
ini agar mencari dan mem
tersedia, atau Manual un
jaringan dari daftar jaring
yang dipilih secara manua
mengeluarkan nada kesal
memilih kembali salah sat
harus memiliki perjanjian
jaringan lokal Anda, yakni
Anda.

Istilah: Perjanjian r
antara dua atau be
agar pengguna dari
tersebut dapat men
diberikan oleh oper

Tampilan info sel—Pilih A
agar memberi tanda bila 
nirkabel berbasis teknolog
dan untuk mengaktifkan 
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 suara

an perintah suara untuk 
kam perintah suara dalam cara 
kam tag suara. Lihat “Menambah 
n 18.

latan > Per. suara

erintah suara ke 

liki satu perintah suara untuk satu 

an ditambahkan perintah suara. 
n aplikasi baru ke daftar, pilih 
aru.
perintah suara. Lihat “Menambah 
man 18.
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Pengaturan perangkat

Indikator yang ditampilkan dalam modus siaga: 
 Headset, kotak musik, atau perangkat teknologi 

nirkabel Bluetooth sudah tersambung. 
 Loopset tersambung.
 Car kit tersambung.
 Headset tidak tersedia, atau sambungan Bluetooth ke 

headset sudah terputus.

Pilih Headset, Kit mobil, Handsfree Bluetooth, atau 
Loopset kemudian pilihan berikut akan tersedia:

Profil standar—Untuk mengatur profil yang akan 
diaktifkan setiap kali perangkat tambahan tertentu 
disambungkan ke telepon Anda. Lihat “Mengatur nada” 
pada halaman 2. 

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

Anda dapat menggunak
mengontrol telepon. Re
yang sama seperti mere
tag suara” pada halama

Tekan , lalu pilih Pera

Menambahkan p
aplikasi
Anda hanya dapat memi
aplikasi. 
1 Pilih aplikasi yang ak

Untuk menambahka
Pilihan > Aplikasi b

2 Pilih Pilihan > Tbh. 
tag suara” pada hala
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si dan perangkat 

si:

stal secara lengkap.
tal pada kartu memori.

n penginstalan aplikasi hanya 
 menawarkan perlindungan 

ap gangguan perangkat lunak.

kan hal berikut:

si, nomor versi, dan pemasok 
lih Pilihan > Lihat rincian.

an sertifikat pengaman aplikasi, 
ifikat. Lihat “Manajemen 
94.

 yang berisi pembaruan atau 
dah ada, maka aplikasi yang asli 
 jika dilengkapi dengan file 

nan data cadangan yang lengkap 
k yang sudah dihapus tersebut. 
likasi asli, hapus terlebih dahulu 
emudian instal kembali aplikasi 
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Application manager

Tekan , lalu pilih Peralatan > Manager. Anda dapat 
menginstal 2 jenis aplikasi dan perangkat lunak pada 
telepon ini.
• Aplikasi Java™ MIDP 2.0, CLDC 1.1 yang dapat 

di-download, dan 3D API (JSR-184). 
• Aplikasi dan perangkat lunak lain yang sesuai untuk 

sistem pengoperasian Symbian ( ). File penginstalan 
memiliki ekstensi SIS. Instal hanya perangkat lunak 
yang khusus dirancang untuk perangkat Nokia 6681 
Anda.

File penginstalan mungkin dikirim ke perangkat Anda dari 
komputer yang kompatibel, di-download saat browsing 
atau dikirim kepada Anda dalam pesan multimedia, 
sebagai lampiran e-mail, atau melalui sambungan 
Bluetooth. Anda dapat menggunakan Nokia Application 
Installer pada Nokia PC Suite untuk menginstal aplikasi ke 
telepon atau kartu memori. Jika Anda menggunakan 
Microsoft Windows Explorer untuk mengirim file, simpan 
file tersebut ke kartu memori (disk lokal).

Menginstal aplika
lunak
Berikut adalah ikon aplika

 Aplikasi SIS
 Aplikasi Java
 Aplikasi belum terin
 Aplikasi sudah terins

Penting: Lakuka
dari sumber yang
memadai terhad

Sebelum menginstal, laku

Untuk melihat jenis aplika
atau produsen aplikasi, pi

Untuk menampilkan rinci
pilih Pilihan > Lihat sert
sertifikat” pada halaman 

Jika Anda menginstal file
perbaikan aplikasi yang su
hanya dapat dikembalikan
penginstalan asli atau sali
dari paket perangkat luna
Untuk mengembalikan ap
aplikasi yang diperbarui, k



99

esan peringatan. Lanjutkan 
jika Anda yakin akan keaslian dan 
ebut.
pilan utama Manager adalah 

ang, Lihat rincian, Lihat 
mat web, Hapus, Lihat log, Kirim 
uran, Pengaturan suite, 

kasi yang sudah diinstal dari menu 
ersebut, kemudian tekan .
an jaringan dan melihat informasi 
asi, gulir ke aplikasi tersebut lalu 
at web, jika tersedia.

aket perangkat lunak sudah 
n kapan hal tersebut dilakukan, 
.

ginstalan ke divisi petunjuk (help 
t melihat apa yang sudah diinstal 
an > Kirim log > Via pesan 
a, Via e-mail (hanya tersedia jika 
r), atau Via Bluetooth.
Pe
ra

la
ta

n
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tersebut dari file penginstalan asli atau dari salinan data 
cadangan.

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

File JAR diperlukan untuk menginstal aplikasi Java. Jika file 
tersebut tidak ada, mungkin telepon akan meminta Anda 
untuk men-download-nya. Jika tidak terdapat jalur akses 
yang 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 pemasok atau produsen aplikasi 
tersebut.
1 Buka Manager, lalu gulir ke file penginstalan.

Atau, cari memori telepon atau kartu memori, pilih 
aplikasi, kemudian tekan  untuk memulai 
penginstalan.

2 Pilih Pilihan > Pasang.
Tip! Saat browsing, Anda dapat men-download 
file penginstalan dan menginstalnya tanpa 
memutuskan sambungan.

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 p
penginstalan hanya 
content aplikasi ters

 Pilihan dalam tam
Download aplikasi, Pas
sertifikat, Kirim, Ke ala
log, Perbaharui, Pengat
Petunjuk, dan Keluar.

Untuk menjalankan apli
utama, gulir ke aplikasi t
Untuk memulai sambung
tambahan tentang aplik
pilih Pilihan > Ke alam

Untuk melihat apakah p
diinstal atau dihapus da
pilih Pilihan > Lihat log

Untuk mengirim log pen
desk) agar mereka dapa
atau dihapus, pilih Pilih
singkat, Via multimedi
pengaturan e-mail bena
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ngkin memerlukan panggilan 
m atau sambungan jaringan ke 
men-download data atau 
a tampilan utama Manager, 

i, lalu pilih Pilihan > Pengaturan 
ngaturan yang terkait ke aplikasi 

ivasi—menangani 
dilindungi hak 

ungkin membuat beberapa 
materi lainnya tidak dapat 
dahkan atau dialihkan.

tan > Kunci aktivasi untuk 
kan hak digital yang tersimpan 

) terhubung ke satu atau 

ku ( ), Anda tidak memiliki 
akan file media, atau jangka 
akan file sudah lewat. Untuk 
ktifan yang Kadaluarsa, tekan 
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Menghapus aplikasi dan perangkat 
lunak
Gulir ke paket perangkat lunak, lalu pilih Pilihan > Hapus. 
Tekan Ya untuk konfirmasi.

Jika perangkat lunak dihapus, Anda hanya dapat 
menginstalnya kembali bila memiliki paket perangkat 
lunak yang asli atau memiliki salinan lengkap dari paket 
perangkat lunak yang dihapus tersebut. Jika Anda 
menghapus paket perangkat lunak, maka Anda tidak dapat 
lagi membuka dokumen yang dibuat dengan perangkat 
lunak tersebut. 

Catatan: Jika paket perangkat lunak lain 
tergantung pada paket perangkat lunak yang Anda 
hapus, maka paket tersebut juga tidak dapat 
berfungsi lagi. Untuk informasi lebih lanjut, lihat 
dokumentasi paket perangkat lunak yang diinstal.

Pengaturan aplikasi
Instal. p'rangk. lunak—Pilih jenis perangkat lunak yang 
akan diinstal: Aktif, Hanya ditandai, atau Tidak aktif.

Periksa sertif. online—Pilih untuk memeriksa sertifikat 
online sebelum menginstal aplikasi.

Alamat web standar—Tetapkan alamat standar yang akan 
digunakan saat memeriksa sertifikat online.

Beberapa aplikasi Java mu
telepon, pesan yang dikiri
jalur akses khusus untuk 
komponen tambahan. Pad
gulir ke salah satu aplikas
suite untuk mengubah pe
khusus.

Kunci akt
file yang 
cipta

Perlindungan hak cipta m
gambar, nada dering dan 
disalin, dimodifikasi, dipin

Tekan , lalu pilih Perala
melihat tombol pengaktif
dalam telepon Anda.
• Tombol-tombol sah (

beberapa file media.
• Bila tombol tidak berla

waktu untuk menggun
waktu untuk menggun
melihat tombol penga

. 
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• Untuk membeli waktu penggunaan tambahan atau 
memperpanjang periode penggunaan file media, pilih 
tombol pengaktifan, lalu Pilihan > K'ci aktiv.. Tombol 
pengaktifan tidak dapat diperbarui jika penerimaan 
pesan layanan Web tidak aktif. Lihat “Pesan layanan 
Web” pada halaman 52.

• Untuk melihat tombol yang tidak digunakan saat ini 
(Tak dipakai), tekan  dua kali. Tombol pengaktifan 
tak terpakai tidak memiliki file media tersambung yang 
tersimpan pada telepon. 

• Untuk melihat informasi rinci, misalnya status 
keabsahan dan kemampuan untuk mengirim file, pilih 
tombol pengaktifan, kemudian tekan .
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rapa besar jumlah memori yang 
da, pilih Peralatan > File manager 
mori. 

n muncul sebentar di layar. Apa 

ambil pesan multimedia dari pusat 

san multimedia sudah ditetapkan 
 tidak ada kesalahan pada nomor 
lih Pesan > Pilihan > Pengaturan 

mengakhiri sambungan data bila 
embuat sambungan tersebut? 

lepon dari upaya membuat 
esan, lalu tentukan pilihan berikut:
au P'nerimaan bila roam> Buka 
pusat pesan multimedia 
 akan diambil di lain waktu, 
memeriksa pengaturan. Setelah 

asih harus mengirim catatan 
ntuk mengambil pesan sekarang, 
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Mengatasi masalah
Tanya Jawab (T & J)
Sambungan Bluetooth

T: Mengapa perangkat teman saya tidak bisa ditemukan?

J: Pastikan kedua perangkat telah mengaktifkan sambungan 
Bluetooth.
Pastikan jarak antara kedua perangkat tidak lebih dari 10 
meter dan tidak ada dinding atau penghalang antara kedua 
perangkat tersebut.
Pastikan perangkat lainnya tidak dalam modus sembunyi.
Pastikan kedua perangkat kompatibel.

T: Mengapa sambungan Bluetooth tidak dapat diakhiri?

J: Jika perangkat lain tersambung ke telepon Anda, Anda 
dapat mengakhiri sambungan menggunakan perangkat 
lain atau dengan menonaktifkan sambungan Bluetooth. 
Pilih Koneksi > Bluetooth > Tidak Aktif.

Pesan multimedia

T: Apa yang harus saya lakukan bila telepon tidak dapat 
menerima pesan multimedia karena memori penuh?

J: Jumlah memori yang diperlukan ditampilkan dalam pesan 
error: Memori tidak cukup untuk mengambil pesan. 
Hapus beberapa data dulu. Untuk melihat jenis data apa 

yang Anda miliki dan be
dipakai grup data berbe
> Pilihan > Rincian me

T: Tulisan Membuka pesa
yang terjadi? 

J: Telepon mencoba meng
pesan multimedia.
Pastikan pengaturan pe
dengan benar sehingga
telepon atau alamat. Pi
> Pesan multimedia.

T: Bagaimana saya dapat 
telepon terus menerus m

J: Untuk menghentikan te
sambungan data, pilih P
Penerimaan di lokal at
nanti—Untuk meminta 
menyimpan pesan yang
misalnya, setelah Anda 
perubahan ini, telepon m
informasi ke jaringan. U
pilih Buka segera.
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g?

mengaktifkan saringan, namun tidak 
asi sesuai saringan tersebut yang 
ntuk melihat semua aktivitas, pilih 
 , lalu pilih Pilihan > Saringan > 

s informasi log saya?

ekan , lalu pilih Pilihan > Hapus 
an > Lama log > Tidak ada log. 
ebut akan menghapus isi log, daftar 
n laporan pengiriman pesan secara 

lah pada sambungan telepon 

ite diinstal dan berjalan di PC Anda. 
ntuk Nokia PC Suite pada CD-ROM. 
 lanjut tentang cara menggunakan 
ungsi petunjuk pada Nokia PC Suite 
n pendukung di 
M
en

ga
ta

si
 m

as
al

ah
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Penerimaan di lokal atau P'nerimaan bila roam> Tidak 
aktif—Untuk mengabaikan semua pesan multimedia yang 
masuk. Setelah perubahan ini, telepon tidak membuat 
sambungan jaringan yang berkaitan dengan pesan 
multimedia. 

Pesan

T: Mengapa saya tidak bisa memilih kontak?

J: Kartu kontak tersebut tidak memiliki nomor telepon atau 
alamat e-mail. Tambahkan informasi yang kurang lengkap 
dalam Kontak.

Kamera

T: Mengapa gambar-gambar terlihat kotor?

J: Pastikan jendela pelindung lensa kamera sudah bersih. 

Kalender

T: Mengapa angka-angka minggu hilang?

J: Bila Anda telah mengubah pengaturan kalender sehingga 
minggu dimulai pada hari selain Senin maka angka-angka 
minggu tidak akan muncul di layar.

Layanan browser

T: Apa yang harus dilakukan jika pesan berikut ditampilkan: 
Tidak ada jalur akses yang berlaku ditentukan. 
Tentukan satu di pengaturan Web. 

J: Masukkan pengaturan browser yang benar. Hubungi 
operator selular Anda untuk memperoleh petunjuk. 

Log

T: Mengapa isi log koson

J: Anda mungkin sudah 
ada aktivitas komunik
tercatat dalam log. U
Koneksi > Log. Tekan
Semua komunikasi. 

T: Bagaimana menghapu

J: Pilih Koneksi > Log. T
log, atau ke Pengatur
Langkah-langkah ters
panggilan terakhir, da
permanen.

Sambungan PC

T: Mengapa timbul masa
dengan PC saya?

J: Pastikan Nokia PC Su
Lihat Buku Petunjuk u
Untuk informasi lebih
Nokia PC Suite, lihat f
atau kunjungi halama
www.nokia-asia.com.

www.nokia-asia.com
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an jika memori telepon rendah?

 pilihan berikut secara teratur 
rangan memori:

masuk, Konsep, dan Terkirim pada 

h diambil dari memori telepon 
pan

 Galeri
masi tentang kontak, catatan 
u panggilan, pencatat biaya 
an atau data lainnya, buka aplikasi 
us datanya. Jika Anda menghapus 

tulisan berikut muncul di layar: Tak 
perasi. Hapus sebagian data dulu. 
up. Hapus beberapa data., coba 
tu (mulai dari objek terkecil).

menyimpan data sebelum 

ggunakan salah satu cara berikut:
 untuk membuat salinan cadangan 
atibel. 
 e-mail Anda, kemudian simpan 
puter.
n sambungan Bluetooth ke 
ibel.
 memori yang kompatibel.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Kode akses

T: Apa sandi saya untuk kode pengunci, PIN, atau PUK?

J: Kode pengunci standar adalah 12345. Jika Anda lupa atau 
kehilangan kode pengunci, hubungi agen telepon Anda.
Jika Anda lupa atau kehilangan kode PIN atau PUK, atau 
jika Anda belum menerima kode tersebut, hubungi 
operator selular Anda.
Untuk informasi tentang sandi, hubungi penyedia jalur 
akses Anda, misal, penyedia layanan Internet komersial 
(ISP), operator selular, atau operator jaringan.

Aplikasi tidak merespon

T: Bagaimana menutup aplikasi yang tidak merespon?

J: Buka jendela pengalih aplikasi dengan menekan terus . 
Kemudian gulir ke aplikasi tersebut, lalu tekan  untuk 
menutupnya.

Layar telepon

T: Mengapa tidak ada gambar, tidak berwarna, atau muncul 
titik-titik terang pada layar setiap kali saya mengaktifkan 
telepon?

J: Ini merupakan karakter jenis layar. Beberapa tampilan 
mungkin terdiri dari beberapa piksel atau titik-titik yang 
akan tetap aktif atau tidak aktif. Ini adalah hal yang wajar 
dan bukan merupakan suatu kesalahan. 

Memori rendah

T: Apa yang dapat dilakuk

J: Anda dapat menghapus
untuk menghindari keku
Pesan dari folder Kotak 
Pesan
Pesan e-mail yang suda
Halaman browser tersim
Gambar dan foto dalam
Untuk menghapus infor
kalender, pencatat wakt
panggilan, nilai permain
yang sesuai untuk dihap
beberapa objek, namun 
cukup memori untuk o
atau Memori tidak cuk
hapus objek satu per sa

T: Bagaimana saya dapat 
menghapusnya?

J: Simpan data Anda men
Gunakan Nokia PC Suite
di komputer yang komp
Kirim gambar ke alamat
gambar tersebut ke kom
Kirim data menggunaka
perangkat yang kompat
Simpan data pada kartu
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ntuk tujuan yang telah ditetapkan. 
aya atau baterai yang sudah rusak.

alami hubungan arus pendek. 
ng tidak disengaja dapat terjadi jika 
 logam, klip atau pena menyebabkan 
rminal positif (+) dan negatif (–) 
aris logam pada baterai). Hal ini 
a Anda membawa baterai cadangan 
minal yang mengalami hubungan 
ak baterai atau perangkat 

mpat yang panas atau dingin, 
yang tertutup di musim panas atau 
urangi kapasitas dan masa pakai 
terai selalu berada pada temperatur 
9°F dan 77°F). Perangkat dengan 
ingin tidak dapat berfungsi untuk 

a baterai dalam keadaan penuh. 
rbatas terutama sekali pada 
 beku.

dalam api! Buanglah baterai sesuai 
tentuan setempat yang berlaku. Bila 
lang. Jangan buang baterai sebagai 
In
fo

rm
as
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Informasi baterai
Pengisian dan pengosongan daya
Perangkat Anda diaktifkan oleh baterai yang dapat diisi ulang. 
Kinerja penuh baterai baru hanya akan tercapai setelah dua 
atau tiga kali siklus pengisian dan pengosongan lengkap. 
Baterai dapat diisi dan dikosongkan ratusan kali, namun pada 
akhirnya baterai akan aus. 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 perangkat 
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 berlebihan dapat mempengaruhi kemampuan pengisian 
daya baterai.

Gunakan baterai hanya u
Jangan gunakan pengisi d

Baterai tidak boleh meng
Hubungan arus pendek ya
benda logam seperti uang
hubungan langsung ke te
baterai. (Terlihat seperti b
dapat terjadi, misalnya jik
di saku baju atau tas. Ter
arus pendek dapat merus
penghubungnya.

Membiarkan baterai di te
misalnya di dalam mobil 
musim dingin, akan meng
baterai. Usahakan agar ba
antara 15°C dan 25 °C (5
baterai yang panas atau d
sementara, meskipun day
Kinerja baterai menjadi te
temperatur di bawah titik

Jangan buang baterai ke 
dengan peraturan dan ke
mungkin, baterai didaur u
limbah rumah tangga.
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ka Anda memiringkan hologram ke 
, kanan, bawah dan atas, titik 1, 2, 
an 4 harus terlihat pada setiap 
nya.

ores bagian samping label untuk 
lihat kode 20 angka, misalnya 
45678919876543210. Balikkan 
erai sehingga angka-angka 
ebut menghadap ke atas. Baca 
e 20 angka dimulai dari angka 
a baris atas, kemudian lanjutkan 
gan angka di baris bawah.

astikan kode 20 angka tersebut 
lah benar dengan mengikuti 
unjuk yang diberikan dalam 
w.nokiaoriginals.com/check.

, masukkan kode 20 angka, 
543210, kemudian kirim ke +44 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Pedoman otentikasi baterai Nokia
Gunakan selalu baterai Nokia asli untuk keamanan Anda. 
Untuk memastikan bahwa Anda memperoleh baterai Nokia 
asli, belilah baterai dari agen Nokia resmi, cari logo Perangkat 
Tambahan Asli Nokia pada kemasannya dan periksa label 
hologram menggunakan langkah-langkah berikut:

Menjalankan keempat langkah ini tidak merupakan jaminan 
penuh keaslian baterai. Jika karena alasan tertentu baterai 
yang diterima bukan baterai Nokia asli, sebaiknya hentikan 
penggunaan baterai tersebut dan bawa baterai ke pusat 
layanan resmi atau agen Nokia terdekat untuk mendapatkan 
bantuan. Pusat layanan resmi atau agen Nokia akan 
memeriksa keaslian baterai tersebut. Jika keasliannya tidak 
dapat diperiksa, kembalikan baterai ke tempat pembelian. 
Otentikasi hologram

1 Saat mengamati stiker hologram, 
logo Nokia connecting hands harus 
terlihat dari satu sudut dan logo 
Perangkat Tambahan Asli Nokia 
terlihat dari sudut yang lain.

2 Ji
kiri
3 d
sisi

3 G
me
123
bat
ters
kod
pad
den

4 P
ada
pet
ww

Untuk membuat pesan teks
misalnya 12345678919876
7786 200276.

www.nokiaoriginals.com/check
www.nokiaoriginals.com/check
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Untuk membuat pesan teks,

• Untuk negara di Asia Pasifik kecuali India: Masukkan kode 
20 angka, misalnya 12345678919876543210, kemudian 
kirim ke +61 427151515.

• Hanya untuk India: Masukkan kata ’Baterai’ diikuti kode 
baterai 20 angka, misalnya Baterai 
12345678919876543210, kemudian kirim ke 5555.

Tagihan operator nasional dan internasional akan berlaku.

Anda akan menerima pesan yang memastikan keaslian kode 
tersebut.

Jika Anda memerlukan bantuan untuk memastikan kode 
baterai, hubungi Nokia Care Centre terdekat yang tercantum 
di www.nokia-asia.com/carecentrelocator.

Bagaimana jika baterai Anda tidak asli?

Jika Anda tidak dapat memastikan keaslian baterai Nokia 
melalui hologram pada label, jangan gunakan baterai tersebut. 
Bawa baterai ke tempat layanan atau agen Nokia resmi untuk 
bantuan. Penggunaan baterai yang tidak disetujui manufaktur 
dapat berbahaya, dan berkinerja buruk serta merusak 
perangkat utama beserta perangkat tambahannya. 
Penggunaan tersebut juga dapat membatalkan persetujuan 
atau jaminan yang berlaku untuk perangkat.

Untuk informasi lebih lanjut tentang baterai Nokia asli, 
kunjungi www.nokiaoriginals.com/battery. 

www.nokia-asia.com/carecentrelocator
www.nokiaoriginals.com/battery
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dsfree HF-6W

HF-3

BHF-3

CK-1W

CK-7W

CK-10

CR-27

(MMC) MU-2

LD-1W

PT-6

PD-1

SU-1B

SU-8W
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Perangkat tambahan asli Nokia

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

Boom Headset HDB-4

Inductive Loopset LPS-4

Wireless Boom Headset HS-4W

Wireless Headset HDW-3

Wireless Headset HS-11W

Wireless Image Headset HS-13W

Wireless Clip-on Headset HS-21W

Music Stand MD-1

Mobil

Wireless Plug-in Car Han

Plug-in Car Handsfree

Headrest Handsfree

Wireless Car Kit

Advanced Car Kit

Car Kit 

Mobile Holder 

Data

128 MB MultiMediaCard 

Wireless GPS Module

Foto

Remote Camera

Image Album

Pesan

Digital Pen

Wireless Keyboard
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 dapat berbeda-beda, tergantung 
 dan pengaturan pemakaian, serta 

aian.

tu bicara# Waktu siaga#

ga 2-4 jam hingga 6-11 hari
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Daya

Retractable Charger AC-1

Mobile Charger LCH-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 daya aksesori, pegang dan 
tarik 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 diakui oleh Nokia. 
Penggunaan jenis lain akan membuat persetujuan atau 
jaminan pada telepon menjadi tidak sah, dan mungkin 
membahayakan.

Baterai

# Waktu pengoperasian
pada kartu SIM, jaringan
cara dan kondisi pemak

Jenis Tekn. Wak

BL-5C Li-Ion hing
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etooth, interface USB dan kartu 

ng praktis pada layar TV

layar TV: Gambar kecil 
uh atau tampilan slide

dalam folder

ter yang kompatibel dengan 
etooth 

ngan melalui sambungan ke 
u PC
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Nokia Image Album PD-1

Nokia Image Album dapat memuat content hingga 20 GB 
yang dengan mudah dapat Anda lihat dan atur pada layar 
TV. Cukup ambil gambar dengan kamera telepon selular 
atau kamera digital kemudian mengirimnya ke Image 
Album melalui inframerah, teknologi nirkabel Bluetooth, 
interface USB atau menggunakan MultiMediaCard (MMC) 
atau kartu memori SD. Kini Anda dapat berbagi berbagai 
kenangan tanpa harus beranjak dari sofa yang nyaman.

Fitur-Fitur Utama:

• Penyimpanan untuk gambar digital, klip video, dan 
pesan

• Drive hard disk internal 20 GB

• Pengiriman content dari telepon selular yang 
kompatibel atau kamera digital melalui inframerah

• Teknologi nirkabel Blu
MMC/SD

• Interface pengguna ya

• Melihat gambar pada 
(thumbnail), layar pen

• Mengatur content ke 

• Mencetak melalui prin
teknologi nirkabel Blu

• Remote control

• Membuat salinan cada
drive CD eksternal ata
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an: Secara nirkabel melalui 
h dan menggunakan kabel via 

an dan pengaturan volume suara 
ote Control

il tidak bersuara

edakan

eksternal

 selular — tergantung pada 

a — memerlukan dukungan 
Pe
ra

ng
ka

t 
ta

m
ba

ha
n 

as
li 

N
ok

ia

1 Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Advanced Car Kit CK-7W

Nokia Advanced Car Kit memberikan komunikasi handsfree 
yang nyaman saat berkendara. Car Kit ini bekerja secara 
nirkabel menggunakan teknologi nirkabel Bluetooth, juga 
dapat disambungkan ke dudukan telepon selular yang 
kompatibel, memberikan kompatibilitas dengan berbagai 
telepon selular. 

Fitur-Fitur Utama:

• Komunikasi handsfree

• Dua pilihan sambung
sambungan Bluetoot
konektor Pop-Port™ 

• Penanganan panggil
melalui Tombol Rem

• Membuat radio mob

• Pendeteksian suara l

• Output loudspeaker 

• Kabel output audio

• Pengisi daya telepon
dudukan yang dipilih

• Pengaktifan tag suar
telepon
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 yang mudah melalui headset

ree tidak merepotkan

 dari satu telinga ke telinga yang 

kator status
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Wireless Boom Headset HS-4W

Dapatkan lebih banyak keleluasaan dengan Nokia Wireless 
Boom Headset. Saat sibuk mempersiapkan rapat atau 
ketika bersantai, Anda tidak perlu repot mencari di dalam 
tas atau saku jas untuk membuat panggilan.

Handsfree yang nyaman membuat headset praktis dan 
ringan ini menjadi mudah digunakan.

Elegan, disempurnakan dengan teknologi nyaman untuk 
memenuhi kebutuhan dan pola hidup Anda, untuk bisnis 
maupun santai. Jangan lewatkan kemajuan ini.

• Gaya, headset nirkabel yang praktis

• Teknologi nirkabel Bluetooth

• Penanganan panggilan

• Fungsionalitas handsf

• Beralih dengan mudah
lain

• Lampu LED untuk indi
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 ke telepon yang kompatibel 
luetooth)

pilkan: Aktif/nonaktif, status 
, status baterai

a oleh baterai 2 x AAA
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Nokia Wireless Keyboard SU-8W

Tingkatkan produktivitas Anda menggunakan Nokia 
Wireless Keyboard. Tulis email, pesan teks, atau pesan 
pertemuan dengan cepat dan mudah menggunakan 
keyboard QWERTY. Dengan desain mungil, dapat dilipat 
dan ringan, Nokia Wireless Keyboard praktis untuk dibawa 
dan digunakan, menjadikannya alat yang sempurna untuk 
kantor nirkabel bergerak Anda.

Fitur-Fitur Utama:

• Keyboard QWERTY yang dapat dilipat dan ringan.

• Tombol aktif/nonaktif plus penonaktifan otomatis bila 
dilipat

• Tombol-tombol cara pintas untuk pesan dan menu 
aplikasi utama pada telepon yang kompatibel

• Sambungan nirkabel
(teknologi nirkabel B

• 3 lampu LED menam
sambungan nirkabel

• Didukung sepenuhny
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perangkat selain seperti yang 
ku petunjuk ini.
ai terjatuh, terbentur atau 
n yang tidak tepat dapat 
uit internal dan komponen yang 

 kimia keras, larutan pembersih 
uk membersihkan perangkat.
apisan cat dapat menyumbat 
ang dapat dilepas dan 
an yang semestinya.
ng, lembut dan bersih untuk 
perti lensa untuk kamera, sensor 
).

 pengganti yang sudah disediakan 
. Antena, modifikasi antena atau 
ng tidak direkomendasikan dapat 
an melanggar peraturan yang 

ngkat radio.

u untuk perangkat Anda, baterai, 
t tambahan apapun. Jika salah satu 
ekerja sebagaimana mestinya, 
resmi yang terdekat.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Perawatan dan pemeliharaan
Perangkat Anda merupakan produk unggulan dan karenanya 
harus ditangani secara benar. Saran di bawah 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 mengalami kerusakan.

• 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 
diperintahkan dalam bu

• Perangkat jangan samp
terguncang. Penangana
mematahkan panel sirk
halus.

• Jangan gunakan bahan
atau deterjen keras unt

• Jangan cat perangkat. L
komponen-komponen y
menghambat pengguna

• Gunakan kain yang keri
membersihkan lensa (se
jarak dan sensor cahaya

• Gunakan hanya antena
atau direkomendasikan
peralatan tambahan ya
merusak perangkat ini d
mengatur tentang pera

Semua saran di atas berlak
pengisi daya atau perangka
komponen tersebut tidak b
bawalah ke pusat layanan 
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ng menganjurkan agar jarak antara 
at ini minimal 15,30 cm untuk 
n timbulnya gangguan pada alat 
asi ini sesuai dengan penelitian 
n dan direkomendasikan oleh 
logi Nirkabel. Pemakai alat pacu 

ntara telepon dengan alat pacu 
0 cm sewaktu perangkat ini aktif;
gkat ini di dalam saku baju; dan
 ini di telinga yang berlawanan 
cu jantung untuk memperkecil 

nya gangguan, segera nonaktifkan 

bel digital mungkin terganggu 
tu dengar. Jika terjadi gangguan 
tor selular Anda.
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Informasi keselamatan tambahan
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 pedoman hubungan 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 direkomendasikan Nokia.

Perangkat medis

Pengoperasian peralatan transmisi radio, termasuk telepon 
selular, dapat mengganggu fungsi peralatan medis yang tidak 
dilindungi secara memadai. Konsultasikan dengan dokter atau 
pabrik 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 jantu
telepon selular dengan al
menghindari kemungkina
pacu tersebut. Rekomend
independen yang dilakuka
Lembaga Penelitian Tekno
jantung harus:
• selalu menjaga jarak a

jantung minimal 15,3
• tidak membawa peran
• memegang perangkat

dengan posisi alat pa
potensi gangguan.

Jika Anda mencurigai ada
perangkat ini.

Alat bantu dengar 
Beberapa perangkat nirka
dengan sejumlah alat ban
seperti itu, hubungi opera
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angkat ini saat berada dalam 
an perangkat Anda sebelum naik 

unaan perangkat telepon selular di 
at membahayakan pengoperasian 
ggu jaringan telepon dan 

ledakan

ketika berada di wilayah dengan 
at menyebabkan ledakan serta 
 tanda. Kawasan berpotensi 
pat yang biasanya meminta agar 
daraan. Percikan api di wilayah 
tkan ledakan atau kebakaran yang 
 atau kematian. Nonaktifkan 
gisian bahan bakar seperti di dekat 
a larangan tentang penggunaan 
engisian, penyimpanan dan 
pat bahan kimia atau di tempat 
. Tempat-tempat yang berpotensi 

beri tanda dengan jelas. Termasuk 
engiriman atau penyimpanan 
ng menggunakan bahan bakar gas 
utane); tempat yang udaranya 
tau partikel seperti butir-butir, 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Kendaraan

Sinyal RF dapat mempengaruhi sistem elektronik kendaraan 
bermotor yang tidak dipasang dengan benar atau yang tidak 
cukup terlindungi (mis. sistem pengisian bahan bakar 
elektronik, sistem rem anti slip (anti penguncian), sistem 
kontrol kecepatan elektronik, sistem kantung udara). Untuk 
informasi lebih lanjut, tanyakan kepada pabrik pembuat atau 
perwakilannya mengenai kendaraan Anda atau perangkat 
tambahan di dalamnya.

Hanya petugas yang memenuhi syarat yang boleh 
memperbaiki perangkat ini atau memasang perangkat ini di 
dalam 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 nirkabel 
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 per
pesawat terbang. Nonaktifk
ke pesawat terbang. Pengg
dalam pesawat terbang dap
pesawat terbang, menggan
melanggar hukum.

Kawasan berpotensi 

Nonaktifkan telepon Anda 
kandungan udara yang dap
patuhi semua petunjuk dan
ledakan juga termasuk tem
Anda mematikan mesin ken
seperti ini dapat mengakiba
dapat menimbulkan cedera
perangkat ini di tempat pen
pompa bensin. Patuhi semu
peralatan radio di tempat p
distribusi bahan bakar, tem
yang sedang terjadi ledakan
ledakan sering kali tidak di
dek bawah kapal; tempat p
bahan kimia; kendaraan ya
cair (seperti propane atau b
mengandung bahan kimia a
debu atau serbuk logam.
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tentu sedang digunakan, maka Anda 
nonaktifkannya sebelum dapat 
rat. Untuk informasi lebih lanjut, 
i.

 darurat, berikan semua informasi 
ungkin. Perangkat nirkabel Anda 
-satunya alat komunikasi di tempat 
nggilan sebelum diperbolehkan.

m profil offline, Anda tidak dapat 
lan kecuali ke nomor-nomor darurat, 
an fitur-fitur yang memerlukan 
an. 
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Panggilan darurat

Penting: Telepon nirkabel, termasuk perangkat ini, 
beroperasi menggunakan sinyal radio, jaringan 
nirkabel, jaringan darat dan fungsi-fungsi yang 
diprogram untuk pengguna. Karenanya, jaminan 
sambungan di segala kondisi tidak dapat dilakukan. 
Oleh karena itu, Anda tidak boleh hanya 
mengandalkan perangkat nirkabel untuk komunikasi 
penting seperti darurat medis.

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 ter
harus terlebih dahulu me
membuat panggilan daru
bacalah buku petunjuk in

Saat membuat panggilan
yang diperlukan sejelas m
mungkin merupakan satu
kejadian. Jangan akhiri pa

Peringatan! Dala
membuat panggi
atau menggunak
jangkauan jaring
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gkat dirancang untuk beroperasi 
am, sehingga perangkat hanya 
ng diperlukan untuk mencapai 
 Anda semakin mendekati stasiun 
makin rendah output daya.

odel perangkat ini saat diuji untuk 
lah 0,79 W/kg.

tergantung cakupan nasional, 
 gelombang jaringan. Penggunaan 
an tambahannya dapat 
g berbeda. Informasi SAR 

a pada informasi produk di 

at selular yang digunakan oleh 
g atau setara dengan lebih dari 
h manusia. Batasan ini mencakup 
 untuk memberikan perlindungan 

 dan untuk memperhitungkan 
Nilai SAR dapat bervariasi, 
al dan gelombang jaringan. Untuk 
ilayah lain, lihat pada informasi 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Informasi Pengesahan (SAR)

PERANGKAT INI TELAH MEMENUHI PEDOMAN 
INTERNASIONAL UNTUK SAMBUNGAN KE GELOMBANG 
RADIO.

Perangkat selular Anda merupakan pemancar sekaligus 
penerima radio. Perangkat ini dirancang dan diproduksi untuk 
tidak melampaui batas hubungan ke frekuensi radio (RF) yang 
direkomendasikan oleh pedoman internasional (ICNIRP). 
Batasan ini merupakan bagian dari peraturan menyeluruh dan 
menetapkan tingkat energi RF yang diperbolehkan untuk 
masyarakat umum. Peraturan 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 perangkat selular menggunakan unit 
pengukuran yang dikenal sebagai Angka Absorsi Spesifik atau 
SAR. Batas SAR yang direkomendasikan peraturan 
internasional adalah 2,0 watt/kilogram (W/kg)*. Pengujian SAR 
dilakukan menggunakan posisi pengoperasian standar dengan 
pemancaran perangkat pada level daya tertinggi yang 
diperbolehkan di semua gelombang frekuensi yang diuji. 
Walaupun SAR ditentukan pada level daya tertinggi yang 
diperbolehkan, namun level SAR pada perangkat yang 
sebenarnya ketika beroperasi dapat berada di bawah nilai 

maksimal. Ini karena peran
pada level daya yang berag
akan menggunakan daya ya
jaringan. Secara umum, jika
pangkalan antena, maka se

Nilai SAR tertinggi untuk m
penggunaan di telinga ada

Nilai SAR dapat bervariasi, 
persyaratan pengujian, dan
aksesori perangkat utama d
menghasilkan nilai SAR yan
tambahan mungkin tersedi
www.nokia-asia.com.

* Batas SAR untuk perangk
masyarakat adalah 2,0 W/k
sepuluh gram jaringan tubu
marjin keselamatan penting
tambahan bagi masyarakat
setiap variasi pengukuran. 
tergantung cakupan nasion
informasi tentang SAR di w
produk di www.nokia.com.

www.nokia-asia.com
www.nokia.com
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