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, angkat baterai searah dengan tanda 
arkannya.

 Pastikan bidang kontak kartu 
 pada perangkat dan sudut kartu yang 
 bagian bawah perangkat.
stikan posisi kontak pada baterai sudah 
or pada tempat baterai, dan masukkan 
 panah.
 belakang ke slot.
 ke tempatnya.
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Nomor model: Nokia E90-1

Selanjutnya disebut Nokia E90 Communicator.

Memasukkan kartu SIM dan baterai
Selalu nonaktifkan perangkat, dan lepaskan pengisi daya 
sebelum mengeluarkan baterai.
1 Dengan bagian belakang perangkat menghadap Anda, tekan 

tombol pelepas (1) dan geser cover belakang hingga lepas (2).

2 Jika baterai terpasang
panah untuk mengelu

3 Masukkan kartu SIM.
menghadap konektor
miring menghadap ke

4 Masukkan baterai. Pa
sesuai dengan konekt
searah dengan tanda

5 Tempatkan kait cover
6 Geser cover belakang

1

4

5

2



Anda akan mendengar bunyi klik saat 
empatnya.

rtu memori
l daya, lalu pilih Hapus kartu memori.
 memori menjauhi perangkat. Cover 

mori untuk melepaskannya dari slot 

emori di tengah suatu operasi pada 
s. Mengeluarkan kartu pada saat 
ng dapat merusak kartu memori 
data yang tersimpan pada kartu juga 
Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.2

Masukkan kartu memori
Gunakan kartu memori untuk menyimpan memori pada 
perangkat Anda. Anda juga dapat membuat cadangan informasi 
dari perangkat ke kartu memori.

Kartu memori mungkin tidak termasuk dalam paket penjualan 
perangkat Anda. Kartu memori dijual terpisah sebagai perangkat 
tambahan.

Gunakan hanya kartu microSD yang diakui Nokia 
untuk digunakan dengan perangkat ini. Nokia 
menerapkan standar yang diakui industri untuk 
kartu memori, tetapi mungkin tidak semua merek 
lain berfungsi dengan benar atau kompatibel 
dengan perangkat ini.

1 Geser cover slot kartu memori menjauhi perangkat. Cover 
akan terlepas.

2 Masukkan kartu memori ke slot dengan memasukkan area 
kontak terlebih dulu. Pastikan area kontak menghadap ke 
cover depan perangkat.

3 Dorong masuk kartu. 
kartu terkunci pada t

4 Tutup cover.

Mengeluarkan ka
1 Tekan sebentar tombo
2 Geser cover slot kartu

akan terlepas.
3 Tekan ujung kartu me

kartu.
4 Tutup cover.

Jangan keluarkan kartu m
saat kartu sedang diakse
pengoperasian berlangsu
maupun perangkat, dan 
dapat rusak.
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dset
ng kompatibel ke konektor headset 

 Anda menggunakan headset, 
a untuk mendengar suara luar 
aruh. Jangan gunakan headset bila hal 
embahayakan keselamatan Anda.
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Mengisi daya baterai
1 Sambungkan pengisi daya yang kompatibel ke stopkontak.
2 Sambungkan kabel daya ke perangkat. Jika baterai benar-

benar kosong, mungkin diperlukan waktu sebentar sebelum 
indikator pengisian ditampilkan.

3 Setelah daya baterai terisi penuh, lepaskan pengisi daya dari 
perangkat, kemudian dari stopkontak.

Baterai Anda telah diisi daya sebelumnya di pabrik, namun 
tingkat dayanya mungkin berbeda. Untuk mencapai waktu 
operasi penuh, isi daya baterai hingga terisi penuh sesuai 
dengan indikator tingkat daya baterai.

Jika Anda memiliki pengisi daya Nokia lama yang kompatibel, 
Anda dapat menggunakannya untuk Nokia E90 Communicator 
dengan menghubungkan adaptor pengisi daya CA-44 ke pengisi 
daya lama. Adaptor tersedia sebagai perangkat tambahan 
terpisah.

Sambungkan hea
Sambungkan headset ya
perangkat Anda.

Peringatan: Bila
kemampuan And
mungkin terpeng
tersebut dapat m



 tombol pilihan untuk menjalankan 
an pada tampilan di atasnya.

ombol putus untuk menolak panggilan, 
 aktif dan ditahan, dan dengan 
l, mengakhiri sambungan data (GPRS, 

tombol untuk mengambil foto.

a

ombol menu untuk mengakses aplikasi 
erangkat Anda. Tekan terus tombol 
es aplikasi aktif.

 dan lensa kamera dapat dilepas.
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Tombol dan bagian pada cover

1 Lubang suara
2 Tombol daya
3 Tombol suara
4 Tombol gulir NaviTM. Tekan tombol gulir untuk memasukkan 

pilihan, untuk bergulir ke kiri, kanan, atas atau bawah pada 
layar.

5 Tombol pilihan. Tekan
fungsi yang ditampilk

6 Tombol pilihan
7 Tombol hapus
8 Tombol putus. Tekan t

mengakhiri panggilan
menekan lama tombo
panggilan data).

9 Port inframerah
10 Tombol ambil. Tekan 
11 Mikrofon
12 Konektor headset
13 Konektor pengisi day
14 Port Mini-USB
15 Tombol panggil
16 Tombol menu. Tekan t

yang terinstal pada p
menu untuk mengaks

17

1 Lensa kamera
2 Lampu kilat kamera
3 Loudspeaker
Film protektif pada layar
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n volume panggilan telepon.

 volume panggilan telepon.

uara panggilan telepon.

ofil.

cerahan tampilan.

u latar keyboard.

r memiliki dua kamera. Kamera pada 
engambilan foto dan perekaman video. 
tor digunakan untuk panggilan video.

unakan layar sebagai jendela bidik, 
 horisontal, bidik subjek Anda, lalu 
gah. Kamera terfokus ke subjek. 

ambil sepenuhnya.

m pada foto sebelum pengambilan, 
n dengan tombol gulir.
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Tombol dan bagian pada communicator

1 Tombol pilihan
2 Tombol pilihan
3 Tombol menu
4 Tombol aplikasi
5 Tombol putus
6 Tombol panggil
7 Kamera (hanya untuk panggilan video)

 - Tombol pribadi. Untuk mengkonfigurasikan Tombol pribadi 
untuk membuka aplikasi, tekan tombol. Untuk mengubah 
aplikasi yang dipilih, tekan terus Tombol pribadi. Operator 
jaringan Anda mungkin telah menetapkan aplikasi ke tombol 
tersebut, jika demikian Anda tidak dapat mengubah aplikasinya.

Chr +  - Memulai sambungan inframerah.

Chr +  - Mengaktifkan atau menonaktifkan Bluetooth.

Chr +  - Mengeraska

Chr +  - Mengurangi

Chr +  - Mematikan s

Chr +  - Mengubah pr

Chr +  - Mengatur ke

 - Mengaktifkan lamp

Kamera
Nokia E90 Communicato
cover digunakan untuk p
Kamera pada communica

Untuk mengambil foto, g
pegang perangkat secara
tekan tombol ambil seten
Kemudian tekan tombol 

Untuk menggunakan zoo
gulirkan ke kiri atau kana



ama
aya.

ta kode PIN atau kode kunci, masukkan 
lih OK.
n tanggal, waktu saat ini dan negara di 
ntuk beralih dari a.m. (pagi/siang) ke 
lir ke bawah. Untuk menemukan 
an huruf pertama namanya. Penting 
a yang benar, karena jadwal catatan 
ah jika Anda mengganti negara di lain 
 baru terletak di zona waktu yang 

t mungkin akan mengenali operator 
igurasi pengaturan pesan teks, pesan 
ngan benar secara otomatis. Jika tidak, 
 Anda untuk memperoleh pengaturan 
n aplikasi Wizard pengaturan.

 perangkat, bagian communicator juga 
ntuk menonaktifkan fungsi komunikasi 
 bagian communicator, tekan sebentar 
ffline. Profil Offline mencegah 
n, mengirim atau menerima pesan, 

nirkabel, Bluetooth, GPS, atau radio FM 
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Indikator tampilan
Tingkat pengisian daya baterai. Semakin tinggi baris, 
semakin banyak daya pada baterai.

8 Anda memiliki satu atau lebih pesan yang belum dibaca 
dalam folder Kotak masuk.

Anda menerima e-mail baru dalam kotak surat jauh.

Anda memiliki satu atau lebih panggilan telepon yang tidak 
terjawab.

Salah satu alarm aktif.

Anda telah memilih profil Diam dan perangkat tidak 
berdering jika ada panggilan atau pesan masuk.

Bluetooth aktif.

Sambungan inframerah aktif. Jika indikator ini berkedip, 
perangkat Anda sedang mencoba untuk menyambung ke 
perangkat lain, atau koneksi telah terputus.

Sambungan data paket GPRS aktif.

Sambungan data paket EGPRS aktif.

9 Perangkat Anda tersambung ke jaringan UMTS.

Perangkat Anda tersambung ke PC dengan kabel data 
USB.

Semua panggilan akan diteruskan ke nomor lain.

Headset terpasang ke perangkat.

Loopset terpasang ke perangkat.

Pengaktifan pert
1 Tekan terus tombol d

2 Jika perangkat memin
kode tersebut, lalu pi

3 Bila diminta, masukka
mana Anda berada. U
p.m. (sore/malam), gu
negara Anda, masukk
untuk memilih negar
kalender dapat berub
kali dan negara yang
berbeda.

Bila diaktifkan, perangka
kartu SIM dan mengkonf
multimedia, dan GPRS de
hubungi operator selular
yang benar, atau gunaka

Bila Anda menonaktifkan
akan menjadi nonaktif. U
dan hanya menggunakan
tombol daya, lalu pilih O
perangkat Anda diaktifka
atau menggunakan LAN 
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nakan Nokia PC Suite untuk menyalin 
g kompatibel. Untuk informasi lebih 

kia.co.id/pcsuite.

ilan telepon
erima panggilan, perangkat harus 
g sah terpasang pada perangkat, dan 
 daerah jangkauan jaringan selular.

, termasuk kode area, lalu tekanlah 
a salah memasukkan karakter, tekan 

gunaan cover ke 

 cover perangkat Anda sama seperti 
cator. Jika Anda menggunakan aplikasi 
mbuka communicator, aplikasi akan 
ommunicator dengan status sama 
 ada pada cover. Tampilan cover 
 beralih kembali ke penggunaan cover, 

a beberapa detik untuk membuka 
 aplikasi yang sebelumnya Anda 
ol gulir. Jika Anda ingin aplikasi 
atis pada cover, pilih  > Peralatan > 
Personalisasi > Tampilan > Cover di 
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secara tidak sengaja; juga menutup sambungan internet apa 
pun yang mungkin beroperasi saat profil dipilih. Profil Offline 
tidak mencegah Anda dari membuat sambungan LAN nirkabel, 
atau Bluetooth nantinya, atau dari memulai ulang GPS atau 
radio FM, karena itu patuhilah semua persyaratan keamanan 
yang berlaku bila membuat dan menggunakan fitur ini. 

Mengunci tombol
Gunakan kunci tombol untuk mencegah tombol pada perangkat 
ditekan tanpa sengaja. Untuk mengunci tombol dalam modus 
siaga, tekan tombol pilihan kiri lalu *. Untuk membuka kunci, 
tekan kembali tombol yang sama. Bila perangkat terkunci, 
panggilan masih dapat dibuat ke nomor darurat resmi yang 
diprogram dalam perangkat Anda.

Mentransfer isi dari perangkat lain
Dengan aplikasi transfer, Anda dapat mentransfer isi dari 
perangkat Nokia yang kompatibel ke Nokia E90 Communicator 
Anda menggunakan konektivitas Bluetooth atau inframerah. 
Jenis konten yang dapat ditransfer tergantung model perangkat. 
Pilih  > Peralatan > Transfer, lalu ikuti petunjuk pada layar 
perangkat. Jika Anda mentransfer data dari perangkat Anda 
yang sebelumnya, Anda mungkin perlu memasukkan kartu SIM. 
Nokia E90 Communicator Anda tidak membutuhkan kartu SIM 
bila mentransfer data. Untuk informasi lebih lanjut, lihat buku 
petunjuk.

Anda juga dapat menggu
isi dari telepon Nokia yan
lanjut, kunjungi www.no

Membuat pangg
Untuk membuat dan men
diaktifkan, kartu SIM yan
Anda harus berada dalam

Masukkan nomor telepon
tombol panggil. Jika And
tombol hapus.

Beralih dari peng
communicator
Aplikasi dan fungsi pada
yang ada pada communi
pada cover kemudian me
menunjukkan tampilan c
seperti yang sebelumnya
dinonaktifkan. Jika Anda
pilih  pada cover selam
daftar aplikasi aktif. Pilih
gunakan lalu tekan tomb
melanjutkan secara otom
Pengaturan > Umum > 
siaga > Nonaktif.



okia PC Suite dari DVD atau dari web. 
pat digunakan dengan Windows 2000 
 Nokia PC Suite, Anda dapat membuat 
nkronkan perangkat Anda dengan 
el, memindahkan file antara perangkat 
patibel, atau menggunakan perangkat 

ngan dan kontak 

d/E90/Support atau situs web lokal 
patkan versi terbaru buku petunjuk ini, 
nload dan layanan yang berkaitan 

da.

da dapat memperoleh informasi 
duk dan layanan Nokia. Jika Anda perlu 
langgan, periksa daftar pusat kontak 
ww.nokia.co.id/customerservice.

n, periksa lokasi layanan Nokia Care 
di www.nokia.co.id/repair.

k dilindungi. Nokia, Nokia Connecting 
0 Communicator, dan Navi adalah 
k dagang terdaftar dari Nokia 
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Beberapa aplikasi berisi jendela pratinjau bila mereka dilihat 
pada tampilan communicator. Jendela pratinjau hanya untuk 
melihat saja; Anda tidak dapat memilih atau membuka item dari 
situ.

Jika Anda memiliki panggilan telepon atau net aktif dan beralih 
dari penggunaan cover ke communicator, loudspeaker diaktifkan 
secara otomatis. Bila Anda menutup communicator, loudspeaker 
akan didiamkan dan audio akan datang melalui lubang suara. 
Jika Anda memiliki panggilan video aktif dan menggunakan 
cover telepon, kamera di bagian belakang perangkat akan 
digunakan. Bila Anda membuka communicator, kamera pada 
communicator digunakan.

Panduan pengguna
Perangkat anda memiliki tutorial, yang memberikan informasi 
tentang perangkat Anda dan menunjukkan cara 
menggunakannya. Untuk mengakses tutorial dari dalam menu, 
pilih  > Petunjuk > Tutorial dan bagian yang akan dilihat. 

Perangkat Anda memiliki fungsi petunjuk, yang menyediakan 
petunjuk dan informasi terperinci bagi Anda. Pilih Pilihan > 
Petunjuk.

Informasi terperinci lebih lanjut diberikan pada buku petunjuk 
yang terpisah. Jangan gunakan panduan ringkas ini 
menggantikan buku petunjuk yang lengkap, yang menyediakan 
informasi keselamatan dan perawatan yang lengkap.

Nokia PC Suite
Anda dapat menginstal N
Nokia PC Suite hanya da
dan Windows XP. Dengan
salinan cadangan, menyi
komputer yang kompatib
dan komputer yang kom
Anda sebagai modem.

Informasi duku
Nokia
Kunjungi www.nokia.co.i
Nokia Anda untuk menda
informasi tambahan, dow
dengan produk Nokia An

Di situs web tersebut, An
tentang penggunaan pro
menghubungi layanan pe
Nokia Care yang ada di w

Untuk layanan perawata
terdekat Anda yang ada 
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People, Eseries, Nokia E9
merek dagang atau mere
Corporation.
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