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N BILA BERADA DI RUMAH 
semua larangan. Nonaktifkan 
erada di dekat peralatan medis.

N DI DALAM PESAWAT 
uhi semua larangan. 
r dapat menimbulkan gangguan 

at terbang.

N SEWAKTU MENGISI BAHAN 
n gunakan telepon ini di tempat 
n bakar, di dekat bahan bakar 
ia.

N DI DEKAT AREA LEDAKAN 
larangan. Jangan gunakan 
empat yang sedang terjadi 
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Untuk keselamatan Anda
Baca petunjuk ringkas ini. Mengabaikan peraturan dan 
ketentuan yang berlaku dapat membahayakan 
keselamatan dan melanggar hukum. Untuk informasi lebih 
lanjut, baca buku petunjuk lengkap.

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

UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN 
RAYA Patuhi peraturan hukum setempat. 
Pastikan tangan Anda tetap berada di roda 
kemudi selama mengemudikan kendaraan. 
Prioritaskan keselamatan di jalan raya saat 
berkendara.

GANGGUAN Gangguan pada semua telepon 
nirkabel dapat mempengaruhi kinerja telepon 
ini.

NONAKTIFKA
SAKIT Patuhi 
telepon saat b

NONAKTIFKA
TERBANG Pat
Telepon selula
di dalam pesaw

NONAKTIFKA
BAKAR Janga
pengisian baha
atau bahan kim

NONAKTIFKA
Patuhi semua 
telepon ini di t
ledakan. 
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 KE TELEPON LAIN Baca buku 
elum Anda menghubungkan 
e telepon lain untuk petunjuk 
 secara lengkap. Jangan gunakan 
tidak kompatibel.

 DARURAT Pastikan fungsi 
 telepon ini dalam keadaan aktif 
alam jangkauan layanan. 
l putus seperlunya untuk 
ayar dan kembali ke layar awal. 
mor darurat, kemudian tekan 
gil. Beritahukan lokasi Anda. 
i panggilan sebelum 
n.
i Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

GUNAKAN DENGAN WAJAR Gunakan hanya 
dalam posisi normal sesuai penjelasan dalam 
dokumentasi produk. Bila tidak perlu, jangan 
sentuh antena.

LAYANAN RESMI Hanya teknisi ahli yang 
diperbolehkan memasang atau memperbaiki 
produk ini.

PERANGKAT TAMBAHAN DAN BATERAI 
Gunakan hanya perangkat tambahan dan 
baterai yang telah disetujui. Jangan gunakan 
produk yang tidak kompatibel.

KEDAP AIR Telepon ini 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
petunjuk seb
telepon ini k
keselamatan
produk yang 

PANGGILAN
telepon pada
dan masuk d
Tekan tombo
menghapus l
Masukkan no
tombol pang
Jangan akhir
diperbolehka
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gunakan gambar atau klip video, 
ukum dan hormati norma 

n hak hukum orang lain.

ungkin melarang penyalinan, 
au pengalihan beberapa gambar, 
ing), dan materi lain.

kan telepon terlebih dahulu 
an semua fitur dalam telepon, 
larm. Jangan aktifkan telepon ini 
elepon selular dapat 
gguan atau bahaya.

an
pon ini, Anda harus memiliki 
lar. Sebagian besar fungsi fitur 
da fitur dalam jaringan selular. 
 mungkin tidak tersedia di semua 
kin harus membuat perjanjian 
elular agar dapat 
or selular Anda mungkin harus 
bahan untuk penggunaan 
jelaskan biaya yang dikenakan. 
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Telepon Anda
Telepon nirkabel yang dijelaskan dalam buku petunjuk ini 
telah disetujui untuk digunakan dalam jaringan EGSM 
900/1800/1900 dan UMTS 2100. Untuk informasi lebih 
lanjut tentang jaringan, hubungi operator selular Anda.

Perangkat Anda mendukung koneksi Internet dan metode 
konektivitas lainnya. Seperti halnya komputer, perangkat 
Anda mungkin terkena virus, pesan dan aplikasi yang 
berbahaya, dan konten yang merugikan lainnya. Hati-hati 
dan hanya buka pesan, terima permintaan koneksi, 
download konten, dan terima instalasi dari sumber 
yang dapat dipercaya. Untuk meningkatkan pengamanan 
perangkat Anda, pertimbangkan untuk menginstal 
perangkat lunak anti-virus dengan layanan pembaruan 
rutin dan gunakan aplikasi firewall.

Bila menggunakan fitur-fitur pada telepon ini, patuhi 
semua peraturan, hormati privasi dan hak hukum 
orang lain. 

Bila mengambil dan meng
patuhi semua peraturan h
setempat serta privasi da

Perlindungan hak cipta m
modifikasi, pengiriman, at
musik (termasuk nada der

Peringatan: Aktif
untuk menggunak
kecuali fitur jam a
bila penggunaan t
menimbulkan gan

Layanan jaring
Untuk menggunakan tele
layanan dari operator selu
telepon ini tergantung pa
Layanan jaringan tersebut
jaringan atau Anda mung
khusus dengan operator s
menggunakannya. Operat
memberikan petunjuk tam
layanan tersebut dan men
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 informasi tentang penggunaan 
ngi vendor kartu SIM Anda, 
r, operator jaringan, atau vendor 

bahan, baterai dan 
charger)
h dinonaktifkan dan sambungan 
rputus sebelum baterai 

ngisi daya sebelum digunakan 
on ini dirancang untuk digunakan 

si daya DC-4, AC-3 dan AC-4.

an telepon ini, gunakan baterai 
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Beberapa 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 pada telepon ini diblokir atau tidak 
diaktifkan. Jika demikian, maka fitur-fitur tersebut tidak 
akan ditampilkan pada menu telepon ini. Telepon Anda 
mungkin juga telah dikonfigurasi secara khusus. 
Konfigurasi ini mungkin termasuk perubahan pada nama 
menu, urutan menu, dan ikon. Untuk informasi lebih lanjut, 
hubungi operator selular Anda.

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

Untuk ketersediaan dan
layanan kartu SIM, hubu
misalnya operator selula
lainnya.

Perangkat tam
pengisi daya (
Pastikan telepon ini tela
ke pengisi daya telah te
dikeluarkan.

Periksa nomor model pe
dengan telepon ini. Telep
dengan daya dari pengi

Untuk penggunaan deng
BL-5C.
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Peringatan: Gunakan hanya baterai, pengisi daya 
baterai dan perangkat tambahan yang telah 
disetujui Nokia untuk penggunaan dengan model 
khusus ini. Penggunaan jenis lainnya dapat 
membatalkan persetujuan atau jaminan, dan 
mungkin berbahaya.

Untuk ketersediaan perangkat tambahan asli, hubungi 
agen Nokia Anda. Untuk melepas kabel sambungan 
perangkat tambahan, pegang dan cabut steker, bukan 
kabelnya.
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Hubungkan

Gunakan perangkat Anda pada jaringan 2G dan 3G. 
Lihat “Telepon Anda”, hal. ix.

Gunakan teknologi Bluetooth untuk mentransfer file dan 
menghubungkan ke perangkat tambahan yang kompatibel. 
Lihat “Konektivitas Bluetooth”, hal. 84.

Gunakan kabel data USB yang kompatibel, misalnya Nokia 
Connectivity Cable CA-53, untuk menyambung ke 
perangkat yang kompatibel, seperti printer dan PC.

Gunakan kartu memori yang kompatibel untuk 
mentransfer data atau membuat salinan cadangan 
informasi. Lihat “Peralatan kartu memori”, hal. 6.
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juk tersebut, untuk beralih di 
asi aktif pada latar belakang, 

 dari menu utama, 
k. Pilih aplikasi yang dikehendaki 
k petunjuk. Untuk mencari topik 
ata kunci, pilih Pilihan > Cari 

k petunjuk, untuk melihat topik 
.

rikan informasi tentang 
on Anda.

asukkan kartu memori ke dalam 
pilih Pribadi > Tutorial dan 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Nokia N70
Nomor model: Nokia N70-1 Music Edition

Selanjutnya disebut Nokia N70. Jika suatu fungsi yang 
diuraikan dalam buku petunjuk ini hanya tersedia pada 
Nokia N70 edisi asli atau Nokia N70 Music Edition, hal ini 
ditunjukkan dalam bagian yang menjelaskan fungsi 
tersebut dengan Nokia N70 (edisi asli) atau Nokia N70 
Music Edition. Periksa kotak kemasan penjualan 
perangkat Anda untuk melihat apakah perangkat Anda 
adalah Nokia N70 asli atau Nokia N70 Music Edition.

Petunjuk

Telepon Anda memiliki petunjuk untuk masing-masing 
fungsi. Anda dapat mengakses petunjuk dari aplikasi atau 
menu utama.

Saat aplikasi terbuka, untuk mengakses petunjuk untuk 
tampilan yang sedang dilihat, pilih Pilihan > Petunjuk.

Contoh: Untuk melihat petunjuk tentang cara 
membuat kartu kontak, buat kartu kontak, lalu pilih 
Pilihan > Petunjuk.

Bila Anda membaca petun
antara petunjuk dan aplik
tekan terus .

Untuk membuka petunjuk
pilih Peralatan > Petunju
untuk melihat daftar topi
petunjuk menggunakan k
dgn. kata kunci.

Saat Anda membaca topi
terkait, tekan  atau 

Tutorial

Tutorial berfungsi membe
beberapa fitur pada telep

Untuk melihat tutorial, m
perangkat, tekan , lalu 
bagian yang akan dilihat.



2

l. 47 dan “Konektivitas 

ip video, tekan .

tar
h satu item dalam daftar, gulir ke 
 tekan  dan  pada saat yang 

erapa item, tekan terus  sambil 
. Untuk mengakhiri pemilihan, 

 lepaskan .
menempelkan teks: Untuk memilih 
n terus . Pada saat yang sama, 
aat pemilihan berjalan, teks akan 

alin teks ke clipboard, sambil 
alin. Untuk memasukkan teks ke 
an terus  lalu pilih Tempel.

 aplikasi yang terbuka, tekan terus 
ah, telepon ini mungkin akan 
plikasi. Telepon ini akan 
g belum tersimpan sebelum 

si di latar belakang akan 
uhan daya baterai dan mengurangi 
N
ok

ia
 N

70
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Cara pintas yang praktis
Gunakan cara pintas untuk mengakses sebagian besar fitur 
telepon secara cepat. Lihat bagian terkait dalam buku 
petunjuk ini untuk informasi lebih lanjut tentang berbagai 
fungsi tersebut.

Mengambil foto
• Untuk mengubah pengaturan konfigurasi foto sebelum 

mengambil foto, tekan .
• Setelah mengambil gambar, untuk mengirim foto, 

tekan , lalu pilih Via multimedia, Via e-mail, 
atau Via Bluetooth. Untuk informasi lebih lanjut, 
lihat “Olahpesan”, hal. 47 dan “Konektivitas 
Bluetooth”, hal. 84.

• Untuk menghapus foto, tekan .
• Untuk mengambil foto baru, tekan  atau tombol 

bidik kamera.

Merekam klip video
• Untuk mengubah pengaturan konfigurasi video 

sebelum merekam video, tekan .
• Setelah merekam klip video, untuk mengirim video, 

tekan , lalu pilih Via multimedia, Via e-mail, 
atau Via Bluetooth. Klip video yang tersimpan 
dalam format .mp4 tidak dapat dikirim dalam 
pesan multimedia. Untuk informasi lebih lanjut, 

lihat “Olahpesan”, ha
Bluetooth”, hal. 84.

• Untuk menghapus kl

Mengedit teks dan daf
• Untuk menandai sala

pilihan tersebut, lalu
bersamaan.

• Untuk menandai beb
menekan  atau 
lepas , kemudian

• Untuk menyalin dan 
huruf dan kata, teka
tekan  atau . S
disorot. Untuk meny
menahan , pilih S
dalam dokumen, tek

Modus siaga
• Untuk beralih antara

. Jika memori rend
menutup beberapa a
menyimpan data yan
menutup aplikasi. 
Mengaktifkan aplika
meningkatkan kebut
masa pakai baterai.
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ru, pilih Pilihan > Atur alarm. 
alu pilih OK. Bila alarm aktif, 

pilih Berhenti. Bila nada alarm 
 untuk menghentikan alarm 

m berbunyi kembali. Anda dapat 
a kali.

t telepon nonaktif, maka telepon 
nya dan membunyikan nada 
nti, maka telepon akan 
 akan mengaktifkan telepon 
k. Pilih Tidak untuk 
au Ya untuk membuat dan 
an pilih Ya bila penggunaan 
yebabkan gangguan atau 

, pilih Jam > Pilihan > Hapus 
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• Untuk mengubah profil, tekan  lalu pilih salah satu 
profil.

• Untuk beralih antara profil Umum dan Diam, 
tekan terus . Jika Anda memiliki dua saluran telepon, 
maka tindakan ini akan membuat Anda beralih di 
antara kedua saluran tersebut.

• Untuk membuka daftar nomor keluar terakhir, 
tekan .

• Untuk menggunakan perintah suara, tekan terus .
• Untuk memulai sambungan ke Web, tekan terus . 

Lihat “Web”, hal. 70.

Untuk cara pintas lain yang tersedia dalam modus siaga, 
lihat “Mengaktifkan modus siaga”, hal. 11.

Pengunci tombol (pengaman tombol)
• Untuk mengunci: Dalam modus siaga, tekan , 

kemudian .
• Untuk membuka penguncian: Tekan , kemudian .
• Untuk menyalakan lampu layar saat pengunci tombol 

aktif, tekan .

Bila pengunci tombol aktif, panggilan masih dapat dibuat 
ke nomor darurat resmi yang sudah diprogram dalam 
telepon Anda.

Jam

Tekan , lalu pilih Jam. 

Untuk mengatur alarm ba
Masukkan waktu alarm, l

akan muncul di layar.

Untuk mematikan alarm, 
berbunyi, pilih Tunda alrm
selama lima menit, sebelu
melakukannya hingga lim

Jika waktu alarm tiba saa
akan aktif dengan sendiri
alarm. Jika memilih Berhe
menanyakan apakah Anda
untuk panggilan atau tida
menonaktifkan telepon at
menerima panggilan. Jang
telepon selular dapat men
bahaya.

Untuk membatalkan alarm
alarm.
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ta ke dalam daftar, pilih Pilihan > 
n beberapa huruf pertama dari 
om pencarian akan muncul secara 
a kota yang sesuai muncul di 

pat menambahkan hingga 15 kota 

 Anda saat ini, gulir ke salah satu 
 Kota saya sekarang. 
cul di tampilan utama jam, dan 
a akan berubah sesuai dengan 
n waktu tersebut sudah benar dan 
tu Anda.

e suara dan 
a
u 
ara, 
lepon 
an suara, tekan  atau .

ini memungkinkan Anda berbicara 
 dari jarak dekat tanpa harus 
ekat telinga. Sesuai standar, 
akan pengeras suara.
N
ok

ia
 N
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Pengaturan jam
Untuk mengubah pengaturan jam, pilih Pilihan > 
Pengaturan pada jam. Untuk mengubah waktu atau 
tanggal, pilih Waktu atau Tanggal.

Untuk mengubah tampilan jam dalam modus siaga, gulir 
ke bawah lalu pilih Jenis jam > Analog atau Digital.

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

Untuk mengubah nada alarm, gulir ke bawah lalu pilih 
Nada alarm jam.

Untuk mengubah status perbedaan waktu, gulir ke bawah, 
lalu pilih Jam p'hematan siang. Pilih Aktif untuk 
menambahkan 1 jam ke waktu Kota saya sekarang. 
Lihat “Jam dunia”, hal. 4. Bila fungsi perbedaan waktu 
aktif,  akan muncul di tampilan utama jam. Pengaturan 
ini tidak ditampilkan jika Pembaruan waktu aktif.

Jam dunia
Buka Jam, kemudian tekan  untuk membuka tampilan 
jam dunia. Dalam tampilan jam dunia, Anda dapat melihat 
waktu dari berbagai kota.

Untuk menambahkan ko
Tambah kota. Masukka
nama kota tersebut. Kol
otomatis, kemudian nam
layar. Pilih kota. Anda da
ke dalam daftar.

Untuk menetapkan kota
kota, lalu pilih Pilihan >
Kota tersebut akan mun
waktu pada telepon And
kota yang dipilih. Pastika
sesuai dengan zona wak

Kontrol volum
pengeras suar
Untuk memperbesar ata
memperkecil volume su
saat Anda berbicara di te
atau ketika mendengark

Pengeras suara telepon 
dan mendengar telepon
memegang telepon di d
aplikasi suara menggun
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tan > Mjr. file. Tampilan memori 
uka. Tekan  untuk membuka 

).

 menyalin file ke folder, tekan 
tuk menandai file, lalu pilih 

er atau Salin ke folder.

ilihan > Cari dan lokasi memori 
, kemudian masukkan teks 
gan nama file.

menggunakan Nokia Phone 
ia di Nokia PC Suite untuk 

emori dalam telepon ini. 
 diberikan bersama telepon 

n memori
yang tersedia dalam telepon ini 
digunakan oleh berbagai data, 
emori. Gulir ke bawah ke Mem. 
lah memori bebas pada telepon 

mori yang tersedia pada kartu 
emasukkan kartu ke dalam 

uk membuka tampilan kartu 
 > Rincian memori.
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Peringatan: Jangan pegang telepon di dekat 
telinga bila pengeras suara sedang digunakan, 
karena volume suara mungkin terdengar sangat 
keras. 

Untuk menggunakan pengeras suara saat panggilan 
berlangsung, buat panggilan lalu pilih Pilihan > Aktifkan 
loudsp..

Untuk menonaktifkan pengeras suara bila Anda sedang 
berbicara di telepon atau mendengarkan suara, pilih 
Pilihan > Aktifkan handset.

Manajer file

Beberapa fitur ponsel menggunakan memori untuk 
menyimpan data. Fitur-fitur ini adalah kontak, pesan, foto, 
nada dering, kalender dan catatan agenda, dokumen dan 
aplikasi yang di-download. Memori bebas yang tersedia 
tergantung pada jumlah data yang sudah tersimpan dalam 
memori perangkat. Anda dapat menggunakan kartu 
memori yang kompatibel sebagai ruang 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 perangkat 
atau pada kartu memori yang kompatibel (jika terpasang), 

tekan , lalu pilih Perala
perangkat ( ) akan terb
tampilan kartu memori (

Untuk memindahkan atau
 dan  bersamaan un

Pilihan > Pindah ke fold

Untuk mencari file, pilih P
untuk memulai pencarian
pencarian yang cocok den

Saran! Anda dapat 
Browser yang tersed
melihat berbagai m
Lihat CD-ROM yang
Anda.

Melihat pemakaia
Untuk melihat jenis data 
dan jumlah memori yang 
pilih Pilihan > Rincian m
bebas untuk melihat jum
Anda.

Untuk melihat jumlah me
memori, jika Anda telah m
telepon ini, tekan  unt
memori, lalu pilih Pilihan
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nload. Lihat juga “Manajer 

 diperlukan lagi

an kartu memori

ultiMedia Ukuran Kecil (RS-MMC) 
ia untuk digunakan dengan 
nerapkan standar yang diakui 
mori, tetapi mungkin tidak semua 
ngan benar atau kompatibel 

n Reduced Size Dual Voltage 
iaCard (RS-MMC). Untuk 
asional, gunakan hanya RS-MMC 
an kompatibilitas RS-MMC 
u operator.

duced Size Multimedia (RS-MMC) 
 telepon ini. Kartu memori lain, 
ital (SD), tidak masuk dalam slot 
 kompatibel dengan telepon ini. 
ori yang tidak kompatibel dapat 
an telepon, serta data yang 
ng tidak kompatibel tersebut juga 
N
ok

ia
 N

70
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Memori tidak cukup — 
kosongkan memori
Telepon ini akan memberitahukan Anda jika memori 
telepon atau kartu memori mulai habis.

Untuk mengosongkan memori, transfer data ke kartu 
memori yang kompatibel pada manajer file. Tandai file 
yang akan dipindahkan, pilih Pindah ke folder > Kartu 
memori, lalu salah satu folder.

Saran! Untuk membebaskan memori perangkat atau 
kartu memori, gunakan Image Store yang tersedia 
pada Nokia PC Suite untuk mentransfer foto dan klip 
video ke PC yang kompatibel. Lihat CD-ROM yang 
disertakan dengan perangkat Anda.

Untuk menghapus data agar dapat mengosongkan 
memori, gunakan Mjr. file, atau buka aplikasi yang sesuai. 
Misalnya, Anda dapat menghapus berikut ini: 
• Pesan dari folder Kotak masuk, Konsep, dan Terkirim 

pada Olahpesan
• Pesan e-mail yang telah diambil dari memori telepon
• Halaman Web yang Anda simpan
• File foto, video atau suara yang disimpan
• Informasi kontak
• Catatan kalender

• Aplikasi yang di-dow
aplikasi”, hal. 108.

• Data lain yang tidak

Peralat

Gunakan hanya Kartu M
yang disetujui oleh Nok
perangkat ini. Nokia me
industri untuk kartu me
merek lain berfungsi de
dengan perangkat ini.

Telepon ini menggunaka
(1,8 atau 3V) MultiMed
memastikan antar-oper
tegangan ganda. Tanyak
kepada produsennya ata

Gunakan hanya kartu Re
yang kompatibel dengan
seperti kartu Secure Dig
kartu memori dan tidak
Penggunaan kartu mem
merusak kartu memori d
disimpan dalam kartu ya
dapat rusak.
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 memori
t ulang, semua data pada kartu 
ra permanen.

iberikan dalam keadaan belum 
innya harus diformat. 
apakah Anda harus memformat 
nggunakannya.

emori, pilih Pilihan > Format 
k konfirmasi. Bila proses format 
ntuk kartu memori, kemudian 
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Jauhkan kartu memori dari jangkauan anak-anak.

Tekan , lalu pilih Peralatan > Memori. Anda dapat 
menggunakan kartu memori yang kompatibel sebagai 
ruang penyimpan tambahan. Anda juga dianjurkan untuk 
membuat salinan cadangan informasi pada perangkat ke 
kartu memori yang kompatibel secara rutin. Informasi ini 
dapat dikembalikan ke perangkat di lain kali.

Anda tidak dapat menggunakan kartu memori jika slot 
kartu memori terbuka.

Penting: Jangan keluarkan kartu memori saat 
kartu sedang diakses. Melepaskan kartu ketika 
sedang berfungsi dapat merusak kartu memori 
dan telepon, serta merusak data yang tersimpan 
pada kartu tersebut.

Untuk membuat salinan data cadangan dari memori 
telepon ke kartu memori yang kompatibel, pilih Pilihan > 
Cadangan mem telp..

Untuk menyimpan kembali salinan data cadangan dari 
kartu memori yang kompatibel ke memori perangkat, 
pilih Pilihan > Ambil dari kartu.

Saran! Untuk mengubah nama kartu memori, 
pilih Pilihan > Nama kartu memori.

Memformat kartu
Bila kartu memori diforma
tersebut akan hilang seca

Beberapa kartu memori d
diformat, dan beberapa la
Tanyakan kepada penjual 
kartu memori sebelum me

Untuk memformat kartu m
kartu mem.. Pilih Ya untu
selesai, masukkan nama u
pilih OK.
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a pintas yang sudah ditetapkan ke 
 tombol gulir dan tombol pilihan 
 modus siaga, lihat “Modus siaga”, 
tombol gulir tidak tersedia jika 
.

pilan jam dalam modus siaga, 
am > Pilihan > Pengaturan > 
atau Digital.
da alarm jam, tekan , lalu pilih 
gaturan > Nada alarm jam, 

.
da alarm kalender, tekan , 
 Pilihan > Pengaturan > Nada 

 salah satu nada.
san pembuka ke teks atau gambar, 
eralatan > Pengaturan > 
Pesan/logo pembuka.
ada dering khusus ke kontak, 
ontak. Lihat “Menambahkan nada 
”, hal. 26.
anggilan cepat ke kontak, 
bol angka dalam modus siaga 
otak suara), kemudian tekan . 
ilih salah satu kontak.
Pe
rs

on
al

is
as

i t
el

ep
on
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Personalisasi telepon
Operator selular Anda mungkin meminta agar beberapa 
fitur tertentu pada telepon ini diblokir atau tidak 
diaktifkan. Jika demikian, maka fitur-fitur tersebut tidak 
akan ditampilkan pada menu telepon. Telepon Anda 
mungkin juga telah dikonfigurasi secara khusus oleh 
operator jaringan. Konfigurasi ini mungkin termasuk 
perubahan pada nama menu, urutan menu, dan ikon. 
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular 
Anda.
• Untuk menggunakan tampilan siaga agar dapat 

mengakses cepat ke aplikasi yang sering Anda gunakan, 
lihat “Mengaktifkan modus siaga”, hal. 11.

• Untuk mengubah gambar 
latar belakang modus 
siaga atau gambar yang 
ditampilkan dalam fungsi 
hemat daya, lihat 
“Mengubah tampilan 
telepon Anda”, hal. 11.

• Untuk membuat nada 
dering sendiri, lihat 
“Profil—menetapkan 
nada”, hal. 9.

• Untuk mengubah car
beberapa penekanan
kiri dan kanan dalam
hal. 97. Cara pintas 
siaga aktif berfungsi

• Untuk mengubah tam
tekan , lalu pilih J
Jenis jam > Analog 

• Untuk mengubah na
Jam > Pilihan > Pen
dan salah satu nada

• Untuk mengubah na
lalu pilih Kalender >
alarm kalender dan

• Untuk mengubah pe
tekan , lalu pilih P
Telepon > Umum > 

• Untuk menetapkan n
tekan , lalu pilih K
dering untuk kontak

• Untuk menetapkan p
tekan salah satu tom
( diberikan untuk k
Pilih Ya, kemudian p
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r nada, Download nada akan 
nunjuk. Anda dapat memilih 
alankan sambungan ke halaman 
wnload nada.

ru, pilih Pilihan > Buat baru.

kan Anda menggunakan telepon 
aringan nirkabel. Bila Anda 
ne, sambungan ke jaringan 
n, seperti yang ditunjukkan oleh 
kuatan sinyal. Semua sinyal 

ri telepon akan terhalang. 
irim pesan, maka pesan tersebut 
tak keluar untuk pengiriman di 

 profil offline, Anda tidak 
tau menerima panggilan, 
 ke nomor darurat tertentu, 
n berbagai fitur lain yang 
auan jaringan. Untuk membuat 
n terlebih dahulu fungsi telepon 
 profil. Jika telepon terkunci, 
nci.

ffline, tekan , lalu pilih 
akan mengaktifkan kembali 
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• Untuk mengatur kembali menu utama, dalam menu 
utama, pilih Pilihan > Pindah, Pindah ke folder, atau 
Folder baru. Anda dapat memindahkan aplikasi yang 
jarang digunakan ke folder dan menempatkan aplikasi 
yang lebih sering digunakan ke menu utama.

Profil—menetapkan nada

Untuk menetapkan dan mengubah nada dering, nada 
tanda pesan, dan nada lain untuk berbagai aktivitas, 
lingkungan atau grup pemanggil, tekan , lalu pilih 
Peralatan > Profil. Jika profil terakhir yang dipilih bukan 
profil Umum, nama profil akan ditampilkan di bagian atas 
tampilan modus siaga.

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

Untuk mengubah profil, tekan , lalu pilih Peralatan > 
Profil. Gulir ke profil tersebut, lalu pilih Pilihan > 
Personalisasi. Gulir ke pengaturan yang akan diubah, 
lalu tekan  untuk membuka pilihan. Nada yang 
disimpan pada kartu memori ditandai dengan . 
Anda dapat bergulir ke isi daftar nada dan mendengarkan 
setiap nada sebelum memilihnya. Tekan tombol apa saja 
untuk menghentikan suara.

Saran! Dalam dafta
membuka daftar pe
penunjuk dan menj
Web untuk men-do

Untuk membuat profil ba

Profil offline
Profil Offline memungkin
ini tanpa sambungan ke j
mengaktifkan profil Offli
nirkabel akan dinonaktifka

 pada area indikator ke
telepon selular ke dan da
Jika Anda mencoba meng
akan tersimpan dalam ko
lain waktu.

Peringatan: Dalam
dapat membuat a
kecuali panggilan
atau menggunaka
memerlukan jangk
panggilan, aktifka
dengan mengubah
masukkan kode ku

Untuk keluar dari profil O
profil lainnya. Perangkat 
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:
eralatan > Transfer pada Nokia 

di layar.
ncari telepon lain yang memiliki 
h. Bila pencarian selesai, 
sebut dari daftar.
ntuk memasukkan kode pada 
asukkan kode (1-16 angka), 

kan kode yang sama pada telepon 
.
irim ke telepon lainnya sebagai 

 untuk menginstal Transfer pada 
udian ikuti petunjuk di layar.
 konten yang akan di salin dari 

 memori dan kartu memori telepon 
70 dan kartu memori Anda. 
tergantung pada jumlah data yang 

batalkan penyalinan dan 
waktu. Aplikasi Transfer 
tama telepon lain.
Pe
rs

on
al

is
as

i t
el
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on
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pengiriman nirkabel (jika kekuatan sinyal memadai). 
Jika konektivitas Bluetooth sudah diaktifkan sebelum 
profil Offline dibuka, konektivitas tersebut akan 
dinonaktifkan. Konektivitas Bluetooth secara otomatis 
akan diaktifkan kembali setelah keluar dari profil Offline. 
Lihat “Pengaturan konektivitas Bluetooth”, hal. 85.

Mengirim konten dari 
telepon lain

Anda dapat menyalin kontak, kalender, foto, video, dan klip 
suara menggunakan konektivitas Bluetooth, 
dari perangkat Nokia S60 yang kompatibel.

Anda dapat menggunakan Nokia N70 tanpa kartu SIM. 
Profil offline akan berfungsi secara otomatis saat telepon 
diaktifkan tanpa kartu SIM. Hal ini memungkinkan Anda 
menggunakan kartu SIM pada telepon lain.

Agar tidak terjadi entri ganda, kirim jenis informasi 
yang sama hanya sekali, (misalnya mengirim kontak) 
dari telepon lain ke Nokia N70.

Sebelum pengiriman dimulai, Anda harus mengaktifkan 
sambungan Bluetooth pada kedua telepon. Pada setiap 
telepon, tekan , lalu pilih Koneksi > Bluetooth. 
Pilih Bluetooth > Aktif. Berikan nama untuk setiap 
telepon.

Untuk mengirim konten
1 Tekan , lalu pilih P

N70. Ikuti petunjuk 
2 Telepon ini akan me

sambungan Bluetoot
pilih telepon lain ter

3 Anda akan diminta u
telepon Nokia N70. M
lalu pilih OK. Masuk
lainnya, lalu pilih OK

4 Aplikasi Transfer dik
pesan.

5 Buka pesan tersebut
telepon lainnya, kem

6 Dari Nokia N70, pilih
telepon lainnya.

Konten akan disalin dari
lain ke telepon Nokia N
Waktu penyalinan akan 
dikirim. Anda dapat mem
melanjutkannya di lain 
ditambahkan ke menu u



Pe
rs

on
al

is
as

i t
el

ep
on

11

enghemat daya pada layar: 
teks yang Anda tulis sendiri. 
l. 98.

r belakang untuk aplikasi Ke.

ma pilihan ke pengaturan 
mblikan tema awal saat Anda 

modus siaga
ntuk akses cepat ke aplikasi yang 
esuai standar, modus siaga aktif 

 > P'aturan > Telepon > Modus 
dian tekan  untuk 
aktifkan siaga aktif.

n 
i 

si 
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Mengubah tampilan 
telepon Anda

Untuk mengubah tampilan layar, seperti wallpaper dan 
ikon, tekan , lalu pilih Peralatan > Tema. Tema aktif 
ditandai dengan . Dalam Tema, Anda dapat 
mengelompokkan berbagai elemen tema lainnya atau 
memilih gambar dari Galeri untuk personalisasi tema lebih 
lanjut. Tema yang disimpan dalam kartu memori ditandai 
dengan . Tema pada kartu memori tidak tersedia jika 
kartu memori tersebut belum dimasukkan ke dalam 
telepon. Jika Anda ingin menggunakan tema yang terdapat 
dalam kartu memori tanpa memasukkan kartu memori 
tersebut, simpan terlebih dahulu semua tema dalam 
memori telepon.

Untuk membuka sambungan browser dan men-download 
tema lain, pilih Download tema.

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

Untuk melihat dulu tema, gulir ke tema tersebut, lalu pilih 
Pilihan > Lihat dulu.

Untuk mengedit tema, gulir ke tema tersebut, lalu pilih 
Pilihan > Edit agar dapat mengubah pilihan berikut:

Wallpaper—Gambar yang akan ditampilkan sebagai 
gambar latar belakang dalam modus siaga.

Penghemat daya—Jenis p
waktu dan tanggal, atau 
Lihat juga “Tampilan”, ha

Foto di 'Ke'—Gambar lata

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

Mengaktifkan 
Gunakan tampilan siaga u
paling sering digunakan. S
berfungsi.

Tekan , pilih Peralatan
siaga > Siaga aktif, kemu
mengaktifkan atau menon

Tampilan siaga ditunjukka
dengan aplikasi standar d
atas layar, sedangkan 
kalender, agenda, dan 
penampil aktivitas 
dicantumkan di bagian 
bawah.

Gulir ke salah satu aplika
atau aktivitas, kemudian 
tekan .
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Cara pintas untuk tombol gulir standar yang tersedia 
dalam modus siaga tidak dapat digunakan bila modus 
siaga aktif sedang berfungsi.
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 .

Beberapa cara pintas mungkin sudah ditetapkan sehingga 
Anda tidak dapat mengubahnya.
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suai akan ditampilkan. Tekan  
nis panggilan Panggilan suara.

tak dari kartu SIM ke Kontak 
panggilan dengan cara ini. 
hal. 25.

uara Anda (layanan jaringan), 
us siaga. Lihat juga “Pengalihan 

ubah nomor telepon kotak suara 
 pilih Peralatan > Ktk. suara > 

mor. Masukkan nomor tersebut 
ator selular Anda), lalu pilih OK.

keluar terakhir dalam modus 
at mengakses daftar 20 nomor 
il atau coba panggil. Gulir ke 
lalu tekan  untuk memanggil 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Membuat panggilan
Panggilan suara

Saran! Untuk memperbesar atau memperkecil 
volume suara selama panggilan berlangsung, tekan 

 atau . Jika volume suara telah diatur ke Tidak 
bersuara, Anda tidak dapat mengubah volume suara 
dengan tombol gulir. Untuk mengubah volume suara, 
pilih Bersuara, kemudian 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).

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

Untuk membuat panggilan dari Kontak, tekan , 
lalu pilih Kontak. Gulir ke nama yang dikehendaki atau 
masukkan huruf pertama dari nama tersebut pada kolom 

pencarian. Kontak yang se
untuk memanggil. Pilih je

Anda harus menyalin kon
sebelum dapat membuat 
Lihat “Menyalin kontak”, 

Untuk memanggil kotak s
tekan terus  dalam mod
panggilan”, hal. 105.

Saran! Untuk meng
Anda, tekan , lalu
Pilihan > Ganti no
(diperoleh dari oper

Untuk memanggil nomor 
siaga, tekan  agar dap
terakhir yang Anda pangg
nomor yang dikehendaki, 
nomor tersebut.
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t nomor telepon
nggilan cepat, tekan , lalu pilih 
 Panggilan > Sambungan cepat > 

or telepon ke salah satu tombol 
, tekan , lalu pilih Peralatan > 
bol yang akan diberikan nomor 
n > Pilih.  digunakan untuk 

 modus siaga, tekan tombol 
ian .

ui suara
g panggilan melalui perintah 
an. Perintah suara yang 

rgantung pada suara pembicara, 
ak perlu merekam tag suara 
, telepon ini akan membuat tag 
 kontak kemudian 
gan tag suara yang diucapkan. 
 telepon ini akan menyesuaikan 

agar mengenal perintah suara 
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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, gabungkan peserta 
pertama ke dalam panggilan konferensi dengan 
memilih Pilihan > Konferensi.
Untuk menambah peserta baru ke panggilan tersebut, 
ulangi langkah 2, lalu pilih Pilihan > Konferensi > Tbh. 
ke konferensi. Telepon ini mendukung panggilan 
konferensi hingga 6 peserta, termasuk diri Anda.
Untuk melakukan percakapan pribadi dengan salah 
satu peserta, pilih Pilihan > Konferensi > Pribadi. Pilih 
peserta, kemudian tekan Pribadi. Panggilan konferensi 
ditahan pada telepon Anda. Peserta lain masih dapat 
melanjutkan panggilan konferensi. Setelah percakapan 
pribadi selesai, pilih Pilihan > Tbh. ke konferensi 
untuk kembali ke panggilan konferensi.
Untuk mengurangi salah satu peserta, pilih Pilihan > 
Konferensi > Gugurkan peserta, gulir ke peserta 
tersebut, lalu pilih Gugurkan. 

4 Untuk mengakhiri panggilan konferensi, tekan .

Memanggil cepa
Untuk mengaktifkan pa
Peralatan > P'aturan >
Aktif.

Untuk menetapkan nom
panggilan cepat ( – )
Pgl. cepat. Gulir ke tom
telepon, lalu pilih Piliha
kotak suara. 

Untuk memanggil dalam
panggilan cepat, kemud

Panggilan melal
Telepon Anda mendukun
suara yang disempurnak
disempurnakan tidak te
karena itu pengguna tid
terlebih dahulu. Namun
suara untuk entri dalam
membandingkannya den
Pengenalan suara dalam
suara pengguna utama 
dengan lebih baik.
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ali tersebut salah, pilih Berikut 
ocok lainnya, atau Keluar untuk 
n suara.

impan dalam nama tersebut, 
milih nomor standar, jika sudah 
 akan memilih nomor pertama 
ikut: Ponsel, Ponsel (rumah), 
, Telepon (rumah), dan Telepon 

o
video, Anda dapat melihat video 
me) antara Anda dengan 
bar video langsung atau gambar 
n kamera telepon ini akan 
panggilan video. 

ggilan video, Anda harus 
erada dalam jangkauan jaringan 
 dan berlangganan layanan 

 operator jaringan atau operator 
ideo hanya dapat dibuat antara 
o dapat dibuat ke telepon selular 
n ISDN. Panggilan video tidak 
an suara, video atau data lain 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Tag suara untuk kontak adalah nama atau nama paggilan 
yang disimpan dalam kartu kontak. Untuk mendengarkan 
tag suara yang dibuat, buka salah satu kartu kontak, 
lalu pilih Pilihan > Putar tag suara.

Membuat panggilan melalui tag suara
Catatan: Menggunakan tag suara mungkin sulit 
dilakukan di lingkungan yang ramai atau dalam 
keadaan darurat. Sebaiknya dalam segala situasi, 
Anda jangan tergantung hanya pada fasilitas 
panggilan melalui suara ini.

Jika Anda menggunakan panggilan melalui suara, telepon 
ini akan menggunakan pengeras suara. Pegang telepon ini 
pada jarak yang cukup dekat saat Anda mengucapkan tag 
suara.
1 Untuk memulai panggilan suara, tekan terus . 

Jika Anda menggunakan headset yang kompatibel 
dengan tombol headset, tekan terus tombol headset 
untuk memulai panggilan suara.

2 Nada singkat diputar dan Harap bicara sekarang 
muncul di layar. Ucapkan nama atau nama panggilan 
yang tersimpan dalam kartu kontak dengan jelas.

3 Telepon akan memutar tag suara buatan untuk kontak 
yang dikenal dalam bahasa telepon pilihan, kemudian 
menampilkan nama dan nomor. Setelah batas waktu 
1,5 detik, telepon akan memanggil nomor tersebut.

Jika kontak yang diken
untuk melihat daftar c
membatalkan panggila

Jika beberapa nomor ters
maka telepon ini akan me
ditetapkan. Atau, telepon
yang tersedia sebagai ber
Ponsel (kantor), Telepon
(kantor).

Panggilan vide
Bila membuat panggilan 
dua-arah saat itu (real-ti
penerima panggilan. Gam
video yang diambil denga
ditampilkan ke penerima 

Agar dapat membuat pan
memiliki kartu USIM dan b
UMTS. Untuk ketersediaan
panggilan video, hubungi
selular Anda. Panggilan v
dua pihak. Panggilan vide
yang kompatibel atau klie
dapat dibuat saat panggil
sedang aktif.
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o Anda, pilih Perbesar atau 
esaran ditampilkan di bagian atas 

t gambar video yang telah dikirim 
ah urutan foto.

 pengiriman video saat panggilan 
gilan tersebut akan tetap 

i panggilan video. Hubungi 
perator selular Anda untuk 
.

gilan video, tekan .

 (layanan jaringan) untuk 
g atau klip video dari telepon 
 selular lain yang kompatibel 
. Undang penerima untuk melihat 
 video yang akan Anda bagi. 
lai secara otomatis saat penerima 

tif jika Anda mengaktifkan modus 
a dapat menggunakan headset 
gilan suara selama berbagi video. 
if, pilih Pilihan > Berbagi video > 
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Ikon: 
 Anda tidak menerima video (penerima tidak mengirim 

video atau jaringan tidak mengirimnya). 
 Anda menolak pengiriman video dari telepon ini. 

Untuk mengirim gambar diam, lihat “Pengaturan 
panggilan” hal. 98.
1 Untuk memulai panggilan video, masukkan nomor 

telepon dalam modus siaga, atau pilih Kontak, 
lalu pilih salah satu kontak.

2 Pilih Pilihan > Panggilan video.

Memulai panggilan video mungkin memerlukan waktu. 
Menunggu untuk foto muncul di layar. Jika panggilan ini 
tidak berhasil (misalnya, jaringan tidak mendukung 
panggilan video atau telepon penerima tidak kompatibel), 
Anda akan ditanya apakah akan mencoba panggilan biasa 
atau mengirim pesan.

Panggilan video sudah aktif bila Anda melihat 2 gambar 
video dan mendengar suara melalui pengeras suara. 
Penerima panggilan mungkin menolak pengiriman video 
( ), dalam hal ini Anda akan mendengar suara dan 
mungkin melihat gambar diam atau grafik latar belakang 
berwarna abu-abu.

Untuk beralih antara menampilkan video atau hanya 
mendengarkan suara, pilih Aktifkan/Nonaktifkan > 
Mengirim video, Mengirim audio atau Kirim audio & 
video.

Untuk memperbesar fot
Perkecil. Indikator pemb
layar.

Untuk mengubah tempa
pada tampilan, pilih Ub

Sekalipun Anda menolak
video berlangsung, pang
dikenakan biaya sebaga
operator jaringan atau o
informasi tentang harga

Untuk mengakhiri pang

Berbagi video
Gunakan Berbagi video
mengirim video langsun
selular Anda ke telepon
selama panggilan suara
video langsung atau klip
Berbagi video akan dimu
menerima undangan.

Pengeras suara sudah ak
Berbagi video. Anda jug
untuk melanjutkan pang
Jika panggilan video akt
Live atau Klip.
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 penerima sudah terdaftar dalam 
nda mengundang seseorang 

un telepon penerima dimatikan, 
ngkauan jaringan UMTS, belum 
agi video atau belum tersedia 
n orang-ke-orang, maka 
ak akan diketahui. Karena itu, 
pesan error bahwa penerima 
 undangan.

orang-ke-orang

ng disebut juga sebagai 
tion Protocol (SIP). Pengaturan 
rasikan di telepon ini agar Anda 
agi video. Pengaturan profil SIP 
sambungan langsung orang-ke-
g kompatibel. Profil SIP juga 
enerima sesi berbagi.

n atau operator selular Anda 
IP, dan simpan pengaturan 
da. Operator jaringan atau 
ngkin mengirim pengaturan 
erikan daftar parameter yang 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Untuk mengakhiri berbagi video, pilih Berhenti atau tutup 
penutup geser kamera. Berbagi video juga akan berakhir 
jika panggilan suara aktif selesai. 

Persyaratan untuk berbagi video
Karena Berbagi video memerlukan sambungan 3G 
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS), 
maka kemampuan Anda menggunakan Berbagi video akan 
tergantung pada ketersediaan jaringan 3G tersebut. 
Hubungi operator selular Anda untuk mengajukan 
pertanyaan tentang kemampuan jaringan dan biaya 
penggunaan aplikasi ini. Untuk menggunakan Berbagi 
video Anda harus:
• Memastikan bahwa Berbagi video sudah diinstal pada 

telepon Anda.
• Memastikan bahwa telepon Anda sudah dikonfigurasi 

untuk sambungan orang-ke-orang. Lihat “Pengaturan”, 
hal. 17.

• Pastikan Anda memiliki sambungan UMTS aktif dan 
dalam jangkauan jaringan UMTS. Lihat “Pengaturan”, 
hal. 17. Jika Anda memulai sesi berbagi video selama 
berada dalam jangkauan jaringan UMTS namun terjadi 
peralihan ke GSM, maka sesi berbagi tersebut akan 
terhenti, tetapi panggilan suara tetap akan dilanjutkan. 
Memulai Berbagi video tidak dapat dilakukan bila 
Anda berada di luar jangkauan jaringan UMTS 
(misalnya jaringan GSM).

• Pastikan pengirim dan
jaringan UMTS. Jika A
untuk berbagi sesi, nam
tidak berada dalam ja
memiliki aplikasi Berb
konfigurasi sambunga
undangan tersebut tid
Anda akan menerima 
tidak dapat menerima

Pengaturan
Pengaturan sambungan 

Sambungan orang-ke-ora
sambungan Session Initia
profil SIP harus dikonfigu
dapat menggunakan Berb
berguna untuk membuat 
orang ke telepon lain yan
harus dibuat agar dapat m

Tanyakan operator jaringa
untuk pengaturan profil S
tersebut pada telepon An
operator selular Anda mu
melalui udara atau memb
diperlukan.
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at memundurkan dan memajukan 

rbagi video, pilih Berhenti atau 
 kamera. Berbagi video juga akan 
an suara aktif selesai.

ngan
 undangan untuk Anda, pesan 

lkan dan menunjukkan nama 
P. Jika telepon Anda tidak diatur ke 
n berbunyi bila menerima 

 undangan untuk berbagi, 
matikan atau Anda tidak berada 
, maka Anda tidak akan 
dangan tersebut.

dangan, pilih dari berikut ini:

gaktifkan sesi berbagi.

dangan. Pengirim menerima pesan 
lah ditolak. Anda juga dapat 
untuk menolak sesi berbagi dan 
 suara.

gi video, pilih Berhenti. 
 berakhir jika panggilan suara 
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Jika alamat SIP penerima diketahui, Anda dapat 
memasukkannya ke dalam kartu kontak. Buka Kontak dari 
menu utama telepon Anda, kemudian buka kartu kontak 
(atau buat kartu baru untuk penerima tersebut). Pilih 
Pilihan > Tambah rincian > Alamat web. Masukkan 
alamat SIP dalam format sip:username@domainname 
(Anda dapat menggunakan alamat IP selain nama domain). 

Berbagi video langsung dan klip video
Untuk menerima sesi berbagi, penerima harus menginstal 
Berbagi video, kemudian mengkonfigurasi pengaturan 
yang diperlukan pada telepon selular mereka. Anda dan 
penerima harus terdaftar pada layanan sebelum dapat 
mulai berbagi. 
1 Pilih Pilihan > Berbagi video > Live atau Klip.

Jika Anda memilih Klip, daftar klip video akan terbuka. 
Pilih klip video yang akan Anda bagi, kemudian Pilihan 
> Kirim undangan.

2 Pilih alamat SIP penerima yang akan Anda kirimkan 
undangan dari daftar kontak.
Jika alamat SIP tidak tersedia, masukkan alamat SIP. 

3 Berbagi video akan dimulai secara otomatis saat 
penerima menerima undangan.

4 Pilih Tunda untuk menunda sesi berbagi. 
Pilih Lanjutkn untuk melanjutkan berbagi. Jika berbagi 

klip video, Anda dap
cepat klip tersebut.

5 Untuk mengakhiri be
tutup penutup geser
berakhir jika panggil

Menerima unda
Jika seseorang mengirim
undangan akan ditampi
pengirim atau alamat SI
Diam, maka telepon aka
undangan.

Jika seseorang mengirim
namun telepon Anda di
dalam jangkauan UMTS
mengetahui tentang un

Bila Anda menerima un

Kata Sandi—untuk men

Dari—untuk menolak un
bahwa undangannya te
menekan tombol Putus 
memutuskan panggilan

Untuk mengakhiri berba
Berbagi video juga akan
aktif selesai.
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enolak 

  akan muncul di layar. 

 menetapkan nada dering untuk 
kan  lalu pilih Profil.

b panggilan video. 

eo, pada layar penerima akan 
sung, rekaman klip video, atau 
gan kamera telepon Anda. 
fkan panggilan video, maka 
rfungsi dan Anda akan 
n abu-abu muncul 
k mengganti tampilan abu-abu 
t “Pengaturan panggilan”, Foto 

nolak pengiriman video saat 
ng, panggilan tersebut akan 
agai panggilan video. 

n atau operator selular Anda 
arga.

lan video, tekan .
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Menjawab atau 
menolak panggilan
Untuk menjawab panggilan, tekan . 

Untuk menghilangkan suara nada dering bila ada 
panggilan masuk, pilih Diam.

Saran! Jika headset yang kompatibel tersambung ke 
telepon ini, tekan tombol headset untuk menjawab 
dan mengakhiri panggilan.

Jika Anda tidak ingin menjawab panggilan, tekan  untuk 
menolaknya. Pemanggil akan mendengar nada saluran 
sibuk. Jika Anda sudah mengaktifkan fungsi P'aturan 
p'alihan p'gilan > Bila sibuk untuk mengalihkan 
panggilan, maka menolak panggilan masuk juga akan 
mengalihkan panggilan tersebut. Lihat “Pengalihan 
panggilan”, hal. 105.

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. 
Lihat juga Tolak pgl. dgn. SMS, hal. 98.

Jika Anda menjawab panggilan suara saat panggilan video 
berlangsung, panggilan video tersebut akan terputus. 
Panggilan tunggu tidak tersedia saat panggilan video 
berlangsung.

Menjawab atau m
panggilan video
Bila ada panggilan video,

Saran! Anda dapat
panggilan video. Te

Tekan  untuk menjawa

Untuk mulai mengirim vid
tampil gambar video lang
gambar yang diambil den
Jika Anda tidak mengakti
pengiriman video tidak be
mendengar suara. Tampila
menggantikan video. Untu
dengan gambar diam, liha
di p'gilan video hal. 98.

Sekalipun Anda sudah me
panggilan video berlangsu
tetap dikenakan biaya seb
Hubungi operator jaringa
untuk informasi tentang h

Untuk mengakhiri panggi
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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.

m jaringan UMTS)—untuk 
o dalam pesan multimedia ke 
gilan tersebut. Anda dapat 
ngubah penerima sebelum 
 untuk mengirim file ke telepon 
n jaringan).

ngirim string nada DTMF 
kan string DTMF atau cari dari 
kkan karakter tunggu (w) atau 
tara (p), tekan  berulang kali. 
 nada tersebut.

t menambahkan nada DTMF 
telepon atau DTMF dalam 
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Panggilan tunggu
Sewaktu dalam percakapan telepon, Anda dapat 
menjawab panggilan lain, jika Panggilan tunggu 
(layanan jaringan) dalam Peralatan > Pengaturan > 
Panggilan > Panggilan tunggu telah diaktifkan.

Saran! Untuk mengubah nada telepon agar sesuai 
dengan berbagai lingkungan dan aktivitas (misalnya, 
saat Anda ingin agar telepon tidak berbunyi), lihat 
“Profil—menetapkan nada”, hal. 9.

Untuk menjawab panggilan tunggu, tekan . 
Panggilan pertama akan ditahan.

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

Pilihan saat panggilan suara 
berlangsung
Berbagai pilihan yang dapat digunakan saat panggilan 
suara berlangsung merupakan layanan jaringan. 
Pilih Pilihan saat panggilan berlangsung untuk beberapa 
pilihan berikut: Tidak bersuara atau Bersuara, Jawab, 

Tolak, Pindah, Tahan at
Aktifkan loudsp., atau 
yang kompatibel dengan
terpasang), Akhiri pglan
Panggilan baru, Konfer
berikut ini: 

Ganti—untuk mengakhi
menggantikannya deng

Kirim MMS (hanya dala
mengirim foto atau vide
peserta lain dalam pang
mengedit pesan dan me
mengirimnya. Tekan 
yang kompatibel (layana

Kirim DTMF—untuk me
(misalnya sandi). Masuk
Kontak. Untuk memasu
karakter berhenti semen
Pilih OK untuk mengirim

Saran! Anda dapa
ke kolom Nomor 
kartu kontak. 
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elihat catatan tentang panggilan 
m modus siaga, pilih Tampilkan 
aftar panggilan tidak terjawab. 
alik, gulir ke nama atau nomor, 
.

 daftar panggilan terakhir, 
 terakhir dalam tampilan utama 
 menghapus salah satu register, 
hapus, lalu pilih Pilihan > Hapus 
 aktivitas tertentu, buka register, 
, kemudian tekan .

n lama panggilan telepon masuk 
pilih Pribadi > Log > Lama 

biaya panggilan sebenarnya dari 
da akan berbeda, tergantung 
an, pembulatan tagihan dan 

tung waktu lama panggilan, pilih 
aktu. Untuk penghapusan ini, 

kode kunci. Lihat “Pengamanan”, 
02.
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Pilihan saat panggilan video 
berlangsung
Pilih Pilihan saat panggilan video berlangsung untuk 
pilihan berikut: Tahan atau Nonaktifkan (video, audio, 
atau keduanya), Aktifkan handset (jika headset dengan 
sambungan Bluetooth terpasang), Aktifkan loudsp., 
atau Aktifkan handsfree (hanya jika headset dengan 
sambungan Bluetooth sudah terpasang), Akhiri pglan. 
aktif, Ubah urutan foto, Perbesar/Perkecil, dan 
Petunjuk.

Log

Pgl. terakhir 
Untuk memeriksa nomor telepon tidak terjawab, diterima, 
dan keluar, tekan , lalu pilih Pribadi > Log > Pgl. 
terakhir. Panggilan tidak terjawab dan panggilan diterima 
akan dicatat oleh telepon hanya jika jaringan mendukung 
berbagai fungsi tersebut, telepon diaktifkan dan dalam 
jangkauan layanan jaringan.

Saran! Bila Anda m
tidak terjawab dala
untuk mengakses d
Untuk memanggil b
kemudian tekan 

Untuk menghapus semua
pilih Pilihan > Hapus pgl.
panggilan terakhir. Untuk
buka register yang akan di
daftar. Untuk menghapus
gulir ke aktivitas tersebut

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

Catatan: Tagihan 
operator selular An
dari fasilitas jaring
sebagainya.

Untuk menghapus penghi
Pilihan > Hps. p'hitung w
Anda harus memasukkan 
“Telepon dan SIM”, hal. 1
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artu kontak berdasarkan informasi 

ingin melihat lama panggilan 
lan utama saat panggilan aktif 
 Pilihan > Pengaturan > Lihat 
 Ya.

ihat daftar pesan terkirim, 
 Olahpesan > Terkirim.

san teks yang dikirim dalam 
mbungan data paket, akan dicatat 
munikasi. Sambungan ke kotak 

imedia, atau halaman Web akan 
bungan data paket.

ilih Pilihan > Saringan dan salah 

n log, register terakhir, laporan 
ilihan > Hapus log. Pilih Ya untuk 

a log, pilih Pilihan > Pengaturan 
as akan tetap tersimpan dalam 
 beberapa hari sesuai pengaturan 
 log akan dihapus dari memori 
da memilih Tidak ada log, maka isi 
 laporan pengiriman pesan akan 
en.
M
em

bu
at

 p
an

gg
ila

n
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Data paket
Untuk memeriksa jumlah data yang terkirim dan diterima 
saat sambungan data paket berlangsung, tekan  lalu 
pilih Pribadi > Log > Data paket. Misalnya, Anda mungkin 
akan dikenakan biaya sambungan data paket sesuai 
jumlah data yang terkirim dan diterima.

Memeriksa semua aktivitas komunikasi
Ikon dalam Log:

 Aktivitas komunikasi panggilan masuk
 Panggilan keluar
 Panggilan tidak terjawab

Untuk memeriksa semua 
panggilan suara dan video, 
pesan teks, atau sambungan 
data yang dicatat oleh telepon 
ini, tekan , pilih Pribadi > 
Log, kemudian tekan tombol 
gulir ke kanan agar dapat 
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 k
log tersebut. 

Saran! Jika Anda 
suara pada tampi
berlangsung, pilih
lama panggilan >

Saran! Untuk mel
tekan  lalu pilih

Sub-aktivitas, seperti pe
beberapa bagian dan sa
sebagai satu aktivitas ko
surat, pusat pesan mult
ditampilkan sebagai sam

Untuk menyaring log, p
satu saringan.

Untuk menghapus konte
pengiriman pesan, pilih P
konfirmasi.

Untuk menetapkan Lam
> Lama log. Log aktivit
memori telepon selama
lamanya log, setelah itu
secara otomatis. Jika An
log, register terakhir dan
terhapus secara perman
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Untuk melihat rincian aktivitas komunikasi, pada tampilan 
log umum, gulir ke aktivitas, kemudian tekan tombol gulir.

Saran! Dalam tampilan rincian, Anda dapat, 
misalnya, menyalin nomor telepon ke clipboard dan 
menempelkannya pada pesan teks. Pilih Pilihan > 
Salin nomor.

Penghitung data paket dan penghitung waktu 
sambungan: Untuk melihat jumlah data, diukur dalam 
satuan kilobyte, yang sudah dikirim dan lama sambungan 
data paket tertentu, gulir ke aktivitas masuk atau keluar 
yang ditandai dengan Paket, lalu pilih Pilihan > Lihat 
rincian.
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ama dan nomor
ak baru.
endaki, lalu pilih Selesai.
da menggunakan berbagi 
 jaringan) dengan kontak, 
 session initiation protocol (SIP) 
m Alamat web pada kartu 
kan alamat SIP dalam format 
domainname (Anda dapat 

 alamat IP selain nama domain).

ntak dalam Kontak, gulir ke kartu 
, lalu pilih Pilihan > Edit.

 satu kartu kontak dalam Kontak, 
udian tekan . Untuk menghapus 
ekaligus, tekan  dan  agar 
itandai, kemudian tekan  untuk 

nambah dan mengedit kartu 
okia Contacts Editor yang tersedia 
ite. Lihat CD-ROM yang diberikan 
nda.
Ko
nt

ak
 (

da
ft

ar
 t

el
ep

on
)
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Kontak (daftar telepon)
Tekan , lalu pilih Kontak. Dalam Kontak, Anda dapat 
menambahkan nada dering pribadi atau gambar kecil 
(thumbnail) ke kartu kontak. Anda juga dapat membuat 
grup kontak yang akan digunakan untuk mengirim pesan 
teks atau e-mail ke beberapa penerima sekaligus. 
Anda dapat menambahkan informasi kontak yang diterima 
(kartu nama) ke kontak. Lihat “Data dan pengaturan”, 
hal. 54. Informasi kontak hanya dapat dikirim atau 
diterima dari telepon yang kompatibel.

Saran! Buat salinan cadangan informasi pada 
perangkat ke kartu memori yang kompatibel 
secara rutin. Anda dapat mengembalikan informasi 
tersebut, misalnya kontak, ke perangkat di lain kali. 
Lihat “Peralatan kartu memori”, hal. 6. Anda dapat 
menggunakan Nokia PC Suite untuk membuat 
cadangan kontak ke PC yang kompatibel. 
Lihat CD-ROM yang disertakan dengan 
perangkat Anda.

Menyimpan n
1 Pilih Pilihan > Kont
2 Isi kolom yang dikeh

Saran! Jika An
video (layanan
simpan alamat
kontak ke kolo
kontak. Masuk
sip:username@
menggunakan

Untuk mengedit kartu ko
kontak yang akan diedit

Untuk menghapus salah
pilih kartu tersebut, kem
beberapa kartu kontak s
semua kontak tersebut d
menghapusnya.

Saran! Untuk me
kontak, gunakan N
dalam Nokia PC Su
bersama telepon A
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ak
pan dalam kartu SIM, salin 

k. Entri yang hanya tersimpan 
n ditampilkan dalam direktori 
 dapat mencocokkan nomor ke 
 pesan yang masuk.

ukkan ke telepon ini dan Anda 
ertama kalinya, maka Anda akan 

yalin entri kontak pada kartu SIM 
idak. Pilih Ya untuk menyalin 
 kontak.

 nomor khusus dari kartu SIM ke 
emudian pilih Kontak > Pilihan 
ri SIM. Pilih nama yang akan 
 > Salin ke Kontak.

 kartu SIM, tekan , lalu pilih 
kan disalin, kemudian Pilihan > 
ihan > Salin > Ke direktori SIM. 
k yang didukung kartu SIM yang 

elakukan sinkronisasi kontak ke 
l melalui Nokia PC Suite. 
 diberikan bersama telepon 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Untuk melampirkan gambar kecil ke kartu kontak, buka 
kartu kontak, lalu pilih Pilihan > Edit > Pilihan > Tambah 
gbr kecil. Gambar kecil ditampilkan jika kontak 
memanggil.

Saran! Untuk mengirim informasi kontak, pilih kartu 
yang akan dikirim. Pilih Pilihan > Kirim > Via pesan 
singkat, Via multimedia, atau Via Bluetooth. 
Lihat “Olahpesan”, hal. 47 dan “Mengirim data 
menggunakan konektivitas Bluetooth”, hal. 85.

Nomor dan alamat standar
Anda dapat menetapkan nomor atau alamat standar ke 
kartu kontak. Dengan cara ini, jika kontak memiliki 
beberapa nomor atau alamat, maka dengan mudah Anda 
dapat membuat panggilan atau mengirim pesan ke nomor 
atau alamat tertentu kontak tersebut. Nomor standar juga 
digunakan pada panggilan melalui suara.
1 Dalam kontak, pilih salah satu kontak, kemudian tekan 

.
2 Pilih Pilihan > Default.
3 Pilih standar yang akan ditambahkan nomor atau 

alamat dan Tetapkan.
4 Pilih nomor atau alamat yang akan ditetapkan sebagai 

standar.

Menyalin kont
Jika nomor telepon tersim
nomor tersebut ke Konta
pada kartu SIM tidak aka
kontak, dan telepon tidak
nama pada panggilan dan

Jika kartu SIM baru dimas
membuka Kontak untuk p
ditanya apakah akan men
ke memori telepon atau t
entri tersebut ke direktori

Untuk menyalin nama dan
telepon Anda, tekan , k
> Kontak SIM > Direkto
disalin, kemudian Pilihan

Untuk menyalin kontak ke
Kontak. Pilih nama yang a
Salin ke dir. SIM, atau Pil
Hanya kolom kartu konta
dapat disalin.

Saran! Anda dapat m
PC yang kompatibe
Lihat CD-ROM yang
Anda.
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p diaktifkan, panggilan masih 
a nomor darurat resmi yang sudah 
n Anda.

 nada dering 

a grup memanggil Anda, maka 
ada dering yang sudah dipilih 
anggil dikirim melalui panggilan 
da mengenalinya).
buka kartu kontak, atau buka 

 satu grup kontak.
 dering. Daftar nada dering akan 

g akan digunakan untuk kontak 

 dering tersebut, pilih Nada 
 dering.
Ko
nt

ak
 (

da
ft

ar
 t
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on
)
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Direktori SIM dan layanan SIM lainnya
Untuk ketersediaan dan informasi tentang penggunaan 
layanan kartu SIM, hubungi vendor kartu SIM Anda, 
misalnya operator selular, operator jaringan, atau vendor 
lainnya.

Tekan , lalu pilih Kontak > Pilihan > Kontak SIM > 
Direktori SIM untuk melihat nama dan nomor yang 
disimpan pada kartu SIM. Dalam direktori SIM, Anda dapat 
menambah, mengedit atau menyalin nomor ke kontak, dan 
membuat panggilan.

Untuk melihat daftar nomor keluar tetap, pilih Pilihan > 
Kontak SIM > Kontk panggilan tetap. Pengaturan ini 
hanya ditampilkan jika didukung kartu SIM.

Untuk membatasi panggilan dari telepon Anda ke 
beberapa nomor tertentu, pilih Pilihan > Aktif p'gilan 
tetap. Untuk menambahkan nomor telepon baru ke daftar 
panggilan tetap, pilih Pilihan > Kontak SIM baru. 
Untuk fungsi ini Anda memerlukan kode PIN2.

Bila Anda menggunakan Panggilan tetap, sambungan 
data paket tidak dapat dibuat, kecuali jika pesan teks 
dikirim melalui sambungan data paket. Dalam hal ini, 
nomor pusat pesan dan nomor telepon penerima harus 
disertakan dalam daftar panggilan tetap tersebut.

Bila fitur panggilan teta
dapat dibuat ke beberap
diprogram dalam telepo

Menambahkan
untuk kontak
Bila kontak atau anggot
telepon akan memutar n
(jika nomor telepon pem
tersebut dan telepon An
1 Tekan  untuk mem

grup, lalu pilih salah
2 Pilih Pilihan > Nada

terbuka.
3 Pilih nada dering yan

atau grup tertentu.

Untuk menghapus nada
default dari daftar nada
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Membuat grup kontak
1 Dalam Kontak, tekan  untuk membuka daftar grup.
2 Pilih Pilihan > Grup baru. 
3 Tulis nama untuk grup atau gunakan nama standar, 

lalu pilih OK. 
4 Buka grup tersebut, lalu pilih Pilihan > Tambah 

anggota.
5 Gulir ke salah satu kontak, kemudian tekan  untuk 

menandainya. Untuk menambahkan beberapa anggota 
sekaligus, ulangi cara ini pada semua kontak yang akan 
ditambahkan.

6 Pilih OK untuk menambahkan kontak ke dalam grup.

Untuk mengubah nama grup, pilih Pilihan > Ubah nama, 
masukkan nama baru, lalu pilih OK.

Menghapus anggota dari grup
1 Dalam daftar grup, buka grup yang akan diubah.
2 Gulir ke kontak, lalu pilih Pilihan > Hapus dari grup.
3 Pilih Ya untuk menghapus kontak dari grup.

Saran! Untuk memastikan pada grup mana kontak 
berada, gulir ke kontak tersebut, lalu pilih Pilihan > 
Milik grup.
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”, hal. 34. Anda juga dapat 
o dalam pesan multimedia sebagai 
engan konektivitas Bluetooth.

t menyisipkan foto ke kartu 
nyimpan nama dan nomor”, 

endukung resolusi pengambilan 
200 piksel melalui kamera 
lusi gambar dalam buku petunjuk 

ayaan dan warna sebelum 
ilihan > Setup foto > Modus 
'atur cahaya, atau Nada warna. 
dan cahaya”, hal. 31 dan “Modus 

t menekan tombol  atau 
bol bidik kamera (terletak 

telepon) untuk mengambil 
Ka
m

er
a 

da
n 

Ga
le

ri
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Kamera dan Galeri
Kamera

Telepon Nokia N70 ini memiliki dua kamera, 
kamera dengan resolusi tinggi terdapat di bagian belakang 
telepon dan kamera dengan resolusi lebih rendah berada di 
bagian depan. Keduanya dapat digunakan untuk 
mengambil gambar diam dan video.

Untuk mengaktifkan kamera belakang, buka penutup lensa 
kamera di bagian belakang telepon. Aplikasi Kamera akan 
berfungsi bila kamera diaktifkan, dan Anda dapat melihat 
tampilan yang akan diambil. Untuk menggunakan kamera 
depan, pilih Pilihan > P'kai kamera kedua.

Dalam Kamera, Anda dapat mengambil foto dan merekam 
video. Untuk beralih antara pengambilan gambar diam dan 
video, pilih Pilihan > Modus foto atau Modus video.

Foto dan klip video akan tersimpan secara otomatis dalam 
aplikasi Galeri. Kamera menghasilkan gambar .jpeg, dan 
klip video akan direkam dalam format file 3GPP dengan 
ekstensi .3gp (modus kualitas video Normal dan Berbagi) 
atau dalam format file .mp4 (modus kualitas video Tinggi). 

Lihat “Pengaturan video
mengirim foto atau vide
lampiran e-mail, atau d

Saran! Anda dapa
kontak. Lihat “Me
hal. 24.

Telepon Nokia N70 ini m
gambar hingga 1600 x 1
belakang. Tampilan reso
ini mungkin berbeda.

Mengambil foto
Untuk mengatur pencah
mengambil foto, pilih P
bidikan, Lampu kilat, P
Lihat “Mengatur warna 
bidikan”, hal. 32.

Saran! Anda dapa
menggunakan tom
di sebelah kanan 
gambar diam.
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ah diambil mungkin akan 
ka Anda mengubah pengaturan 
 warna.

hatikan hal berikut:
era dengan kedua tangan agar 

 atau merekam video dalam 
kan modus yang sesuai untuk 
i. Lihat “Modus bidikan”, hal. 32.

 di-zoom akan lebih rendah 
di-zoom.
e modus hemat baterai jika 
tidak ada tombol yang ditekan. 
ngambilan gambar, tekan .

atikan hal berikut: 
enyimpan foto tersebut, 

tekan , lalu pilih Via 
il, atau Via Bluetooth. Untuk 

 lihat “Olahpesan”, hal. 47 dan 
h”, hal. 84. Pilihan ini tidak 
ilan aktif.
e pihak lain selama panggilan 
irim ke pemanggil.
pilih Pilihan > Edit. 
, hal. 33.
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Indikator kamera akan menunjukkan:
• Indikator memori telepon ( ) dan indikator kartu 

memori ( ) (1) untuk menunjukkan tempat 
penyimpanan foto.

• Indikator foto (2) menunjukkan perkiraan jumlah foto, 
tergantung kualitas foto yang dipilih, yang dapat 
disimpan dalam sisa memori perangkat atau kartu 
memori yang kompatibel.

• Modus indikator (3) menunjukkan modus yang aktif. 
Lihat “Modus bidikan”, hal. 32.

• Indikator blitz (4) untuk 
menunjukkan apakah blitz 
sudah diatur ke Otomatis 
( ), Aktif/dipaksa ( ), 
atau Nonaktif ( ).

• Indikator resolusi (5) 
menunjukkan kualitas 
foto yang dipilih. 
Lihat “Mengubah 
pengaturan kamera untuk 
gambar diam”, hal. 30.

• Indikator modus urutan (6) untuk menunjukkan bahwa 
modus urutan aktif. Lihat “Mengambil foto secara 
berurutan”, hal. 30.

• Indikator timer foto otomatis (7) untuk menunjukkan 
bahwa timer foto otomatis aktif. Lihat “Anda di dalam 
foto—Timer otomatis”, hal. 30.

Menyimpan foto yang sud
berlangsung lebih lama ji
zoom, pencahayaan, atau

Saat mengambil foto, per
• Sebaiknya pegang kam

tidak bergerak.
• Untuk mengambil foto

berbagai kondisi, guna
masing-masing kondis

• Kualitas gambar yang
dibanding yang tidak 

• Kamera akan beralih k
dalam waktu 1 menit 
Untuk melanjutkan pe

Setelah foto diambil, perh
• Jika Anda tidak ingin m

tekan .
• Untuk mengirim foto, 

multimedia, Via e-ma
informasi lebih lanjut,
“Konektivitas Bluetoot
tersedia selama pangg

• Untuk mengirim foto k
aktif, pilih Pilihan > K

• Untuk mengedit foto, 
Lihat “Mengedit foto”
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 juga dapat menggunakan 
am modus urutan. Lihat 
 berurutan”, hal. 30.

man bila menggunakan blitz. 
rlalu dekat dengan orang atau 
litz saat pengambilan gambar.

liki blitz LED untuk kondisi cahaya 
odus blitz yang tersedia: Otomatis 
), dan Nonaktif ( ).

to > Lampu kilat > Aktif/dipaksa 
tz.

ktif atau Otomatis saat kondisi 
 mengeluarkan cahaya redup saat 
mungkinkan subjek foto melihat 
 ada efek cahaya pada hasil foto 

aturan kamera untuk 

iam, terdapat 2 jenis pengaturan: 
 dan pengaturan utama. 
turan Setup foto, lihat “Mengatur 
. 31. Pengaturan konfigurasi akan 
Ka
m

er
a 

da
n 

Ga
le

ri

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

• Untuk mencetak foto, pilih Pilihan > Cetak. 
Lihat “Cetak foto”, hal. 41.

Mengambil foto secara berurutan
Untuk mengatur kamera agar mengambil foto secara 
berurutan dengan sekali menekan tombol  atau tombol 
bidik kamera, pilih Pilihan > Modus urutan. Jika Anda 
menekan terus tombol  atau tombol bidik kamera, 
pengambilan foto akan dilanjutkan sampai tombol 
dilepaskan. Anda dapat mengambil hingga 100 foto, 
tergantung memori yang tersedia.

Anda juga dapat menggunakan modus urutan dengan 
Aktifkan self timer. Lihat “Anda di dalam foto—Timer 
otomatis”, hal. 30. Jika timer foto otomatis diaktifkan, 
Anda dapat mengambil hingga 6 foto.

Foto akan tersimpan secara otomatis dalam Galeri.

Anda di dalam foto—Timer otomatis
Gunakan timer foto otomatis untuk menunda pengambilan 
foto, sehingga Anda dapat ikut berfoto. Untuk menetapkan 
waktu tunda timer foto-otomatis, pilih Pilihan > Aktifkan 
self timer > 10 detik, 20 detik, atau 30 detik. 
Untuk mengaktifkan timer foto otomatis, pilih Aktifkan. 
Indikator timer foto otomatis ( ) akan berkedip dan 
telepon akan berbunyi bip saat timer sedang berjalan. 
Kamera akan mengambil foto setelah waktu tunda yang 

dipilih terlampaui. Anda
Aktifkan self timer dal
“Mengambil foto secara

Blitz
Perhatikan jarak yang a
Jangan gunakan blitz te
hewan. Jangan tutupi b

Kamera belakang memi
redup. Berikut adalah m
( ), Aktif/dipaksa (

Pilih Pilihan > Setup fo
untuk menggunakan bli

Jika blitz diatur ke Nona
terang, blitz masih akan
foto diambil. Hal ini me
saat foto diambil. Tidak
yang diambil.

Mengubah peng
gambar diam
Untuk kamera gambar d
pengaturan Setup foto
Untuk mengubah penga
warna dan cahaya”, hal
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ilih Ya jika Anda ingin melihat 
 Tidak jika Anda ingin segera 
 foto.

tukan nama standar untuk foto 
apat mengganti tanggal dengan 
an_2004”).

h tempat penyimpanan foto 

dan cahaya
gar menghasilkan warna dan 

, atau untuk menambahkan efek 
pilih Pilihan > Setup foto atau 
ri berikut ini:

de sesuai dengan kondisi 
Modus bidikan”, hal. 32. 
gunakan pengaturan cahaya 
untuk jenis kondisi tertentu.

k foto dan kamera belakang)—
tis, Aktif/dipaksa, atau 
l. 30.

uk kamera belakang)—Pilih 
 itu dari daftar. Hal ini berguna 
n warna yang lebih tepat.
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kembali ke pengaturan standar setelah kamera ditutup, 
namun pengaturan utama akan tetap sama hingga Anda 
mengubahnya kembali. Untuk mengubah pengaturan 
utama, pilih Pilihan > Pengaturan dan dari berikut ini:

Kualitas foto—Tinggi - Cetak, Sedang - E-mail, atau 
Rendah - MMS. Semakin baik kualitas foto, semakin 
banyak memori yang dipakai. Kualitas foto yang di-zoom 
akan lebih rendah dibanding foto yang tidak di-zoom. 
Jika Anda ingin mencetak foto, pilih Tinggi - Cetak 
(resolusi 1600 x 1200). Jika Anda ingin mengirimnya 
melalui e-mail, pilih Sedang - E-mail (resolusi 1024 x 
768). Untuk mengirim foto melalui MMS, pilih Rendah - 
MMS (resolusi 640 x 480).

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

Tambah ke album—Pilih apakah Anda ingin menyimpan 
foto ke album tertentu dalam galeri. Jika Anda memilih Ya, 
daftar album yang tersedia akan terbuka.

Zoom diperluas—Pilih Aktif jika Anda ingin mendapatkan 
zoom maksimal dan bersedia menerima resolusi foto yang 
lebih rendah.

Lihat foto yg dit'gkap—P
foto setelah diambil, atau
melanjutkan pengambilan

Nama foto standar—Ten
yang akan diambil. Anda d
teks lain (misalnya, “Libur

Memori sdg dipakai—Pili
Anda.

Mengatur warna 
Untuk mengatur kamera a
cahaya yang lebih akurat
ke foto atau video Anda, 
Setup video, lalu pilih da

Modus bidikan—Pilih mo
pengambilan foto. Lihat “
Setiap modus akan meng
sendiri yang telah diatur 

Lampu kilat (hanya untu
Mengatur blitz ke Otoma
Nonaktif. Lihat “Blitz”, ha

P'atur cahaya (hanya unt
kondisi pencahayaan saat
agar kamera menghasilka
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r)—Gunakan modus ini untuk 

Gunakan modus ini untuk 
i yang Anda kehendaki 
eimbangan putih, dan pengaturan 

odus ini untuk mengambil 
oto kepala dan berbagai posisi 

an modus ini untuk mengambil 
.

 modus ini saat kondisi cahaya 

an modus ini untuk mengambil 
erak cepat. Bila Anda 
i, resolusi foto akan berkurang dari 
x600. Lihat “Kualitas foto”, 

ar, modus standar adalah 
nda memilih modus Ditentu. 

 diatur sebagai modus standar.

modus yang sesuai dengan kondisi 
tentu. p'guna. Dalam modus ini 
lihan Berdasarkan modus, Lampu 
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Nada warna (hanya untuk kamera belakang)—Pilih efek 
warna dari daftar.

Tampilan akan berubah agar sesuai dengan pengaturan 
yang telah dibuat, menunjukkan bagaimana perubahan 
tersebut akan mempengaruhi foto atau video.

Pengaturan ini akan kembali ke pengaturan standar bila 
Anda menutup kamera. Jika Anda memilih modus baru, 
pengaturan akan diganti dengan pengaturan dari modus 
yang dipilih. Lihat “Modus bidikan”, hal. 32. Jika Anda perlu 
mengubah pengaturan konfigurasi, maka Anda dapat 
mengubahnya setelah memilih mode.

Modus bidikan
Modus bidikan berguna untuk mendapatkan pengaturan 
warna dan cahaya yang tepat dalam kondisi saat itu. 
Pilih salah satu modus untuk mengambil gambar atau 
merekam video dari daftar. Pengaturan masing-masing 
modus telah diatur sesuai dengan gaya atau kondisi 
tertentu saat pengambilan gambar. Pilih Pilihan > Setup 
foto/Setup video > Modus bidikan:

Modus video

Normal ( ) (standar)—Gunakan modus ini untuk semua 
kondisi.

Malam ( )—Gunakan modus ini saat kondisi cahaya 
redup.

Modus foto

Otomatis ( ) (standa
semua kondisi.

Ditentu. p'guna ( )—
membuat situasi sepert
menggunakan blitz, kes
nada warna sendiri.

Tegak ( )—Gunakan m
gambar potret, seperti f
duduk.

Lansekap ( )—Gunak
gambar objek yang jauh

Malam ( )—Gunakan
redup.

Olahraga ( )—Gunak
gambar objek yang berg
menggunakan modus in
1600x1200 menjadi 800
hal. 30.

Saat pengambilan gamb
Otomatis. Namun jika A
p'guna, modus ini akan

Untuk membuat sendiri 
tertentu, pilih modus Di
Anda dapat mengatur pi
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s ke foto, pilih Pilihan > 
sukkan teks, lalu pilih OK. Untuk 
n > Gerakkan, Atur ukuran, 

foto:
to dalam modus layar penuh, 
li ke tampilan normal, tekan 

au memperkecil, tekan  dan .

ambilan gambar diam dan video, 
o atau Modus video. Buka 

an warna sebelum merekam 
p video > Modus bidikan, P'atur 
a. Lihat “Mengatur warna dan 

 Pilihan > Setup video > Modus 
ikan”, hal. 32.

ulai perekaman. Ikon rekam  
LED menyala, kemudian 
njukkan kepada subjek bahwa 
 Tidak ada efek blitz pada 
t.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

kilat, Pengatur cahaya, Nada warna, dan Reset modus 
pribadi. Untuk menyalin pengaturan ini ke modus lain, 
pilih Berdasarkan modus lalu modus yang dikehendaki.

Mengedit foto
Untuk mengedit foto setelah diambil, atau foto yang 
tersimpan dalam Galeri, pilih Pilihan > Edit. 

Pilih Terapkan efek, misalnya untuk memotong dan 
memutar foto; mengatur kecerahan, warna, kontras, 
kompresi, dan resolusi; dan menambahkan efek, teks, 
clip art, atau bingkai ke foto tersebut.

Untuk memotong foto, pilih Pilihan > Terapkan efek > 
Potong. Pilih Manual untuk memotong ukuran foto secara 
manual, atau pilih aspek rasio yang telah ditetapkan dari 
daftar. Jika Anda memilih Manual, tanda silang akan 
muncul di sudut kanan atas foto. Untuk memindahkan 
tanda silang, dan memilih bagian yang akan dipotong, 
gunakan tombol gulir. Pilih Tetapkan. Tanda silang lain 
akan muncul di sudut kiri bawah. Pilih kembali bagian 
yang akan dipotong, lalu pilih Potong.

Untuk menambahkan clip art ke foto, pilih Pilihan > 
Terapkan efek > Klip-art. Pilih objek yang akan 
ditambahkan dari daftar, kemudian tekan . 
Untuk memindahkan, memutar, dan mengubah ukuran 
objek, pilih Pilihan > Gerakkan, Atur ukuran, atau Putar.

Untuk menambahkan tek
Terapkan efek > Teks. Ma
mengedit teks, pilih Piliha
Putar, atau Pilih warna.

Cara pintas dalam editor 
• Untuk menampilkan fo

tekan . Untuk kemba
kembali .

• Untuk memperbesar at

Merekam video
Untuk beralih antara peng
pilih Pilihan > Modus fot
Modus video.

Untuk mengatur cahaya d
video, pilih Pilihan > Setu
cahaya, atau Nada warn
cahaya”, hal. 31.

Untuk memilih mode, pilih
bidikan. Lihat “Modus bid
1 Tekan  untuk mem

muncul di layar. Blitz 
terdengar nada, menu
video sedang direkam.
rekaman video tersebu
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kam:
tar klip video yang baru Anda 
> Putar.
 menyimpan video tersebut, 

ncari gambar agar merekam video 

o, tekan , lalu pilih Via 
ail, atau Via Bluetooth. 

h lanjut, lihat “Olahpesan”, hal. 47 
uetooth”, hal. 84. Pilihan ini tidak 
gilan aktif.

 video ke pihak lain selama 
 Pilihan > Kirim ke pemanggil.
o, pilih Pilihan > Edit. 
 video”, hal. 35.

rdapat 2 jenis pengaturan: 
 dan pengaturan utama. 
turan Setup video, 
dan cahaya”, hal. 31. 
akan kembali ke pengaturan 
ditutup, namun pengaturan utama 
 Anda mengubahnya kembali. 
turan utama, pilih Pilihan > 
rikut ini:
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2 Untuk menunda proses rekaman ini sewaktu-waktu, 
pilih Tunda. Ikon tunda ( ) akan berkedip pada layar. 
Rekaman video akan terhenti secara otomatis jika 
rekaman diatur ke tunda dan tidak ada tombol yang 
ditekan dalam waktu 1 menit.

3 Pilih Lanjutkn untuk melanjutkan rekaman. 
4 Pilih Berhenti untuk menghentikan perekaman. 

Klip video akan tersimpan secara otomatis dalam folder 
Foto & video pada Galeri. Lihat “Galeri”, hal. 38.

Indikator perekam video akan menunjukkan:
• Indikator memori telepon 

( ) dan memori kartu ( ) 
(1) menunjukkan tempat 
penyimpanan video.

• Indikator panjang video 
aktif (2) menunjukkan 
waktu yang sudah 
terlampaui dan waktu 
yang tersisa.

• Modus indikator (3) 
menunjukkan modus yang 
aktif. Lihat “Modus bidikan”, hal. 32.

• Indikator mikrofon (4) untuk menunjukkan bahwa 
mikrofon tidak bersuara.

• Indikator kualitas video (5) menunjukkan kualitas video 
yang dipilih.

Setelah klip video dire
• Untuk segera memu

rekam, pilih Pilihan 
• Jika Anda tidak ingin

tekan .
• Untuk kembali ke pe

baru, tekan .
• Untuk mengirim vide

multimedia, Via e-m
Untuk informasi lebi
dan “Konektivitas Bl
tersedia selama pang

• Untuk mengirim klip
panggilan aktif, pilih

• Untuk mengedit vide
Lihat “Mengedit klip

Pengaturan video
Untuk perekam video te
pengaturan Setup video
Untuk mengubah penga
lihat “Mengatur warna 
Pengaturan konfigurasi 
standar setelah kamera 
akan tetap sama hingga
Untuk mengubah penga
Pengaturan dan dari be
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ilih apakah Anda ingin agar 
r secara otomatis setelah selesai 

tukan nama atau pilih tanggal.

netapkan penyimpanan memori 
atau kartu memori.

eo
 video dalam Galeri.

 dan membuat klip video seperti 
 salah satu klip video, lalu pilih 
buat klip video seperti yang 

 ubah klip video, kemudian 
a, transisi, dan efek. Transisi 
pat ditambahkan pada awal dan 
ip video.

 dapat melihat dua baris waktu: 
 baris waktu klip suara. Jika Anda 
 atau transisi ke klip video, maka 
pilkan pada baris waktu klip 
a baris waktu, gulir ke kiri atau 

ntara baris waktu, gulir ke atas 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Perekaman audio—Pilih Aktif jika Anda ingin merekam 
gambar dan suara.

Kualitas video—Atur kualitas klip video ke Tinggi, Normal, 
atau Berbagi. Jika Anda memilih Tinggi atau Normal, 
panjang rekaman video akan dibatasi oleh ruang yang 
tersedia pada kartu memori, dan maksimal 1 jam untuk 
setiap klip. Jika Anda ingin melihat video pada TV atau PC, 
pilih kualitas video Tinggi yang memiliki resolusi CIF 
(352 x 288) dan format file .mp4.

Klip video yang tersimpan dalam format .mp4 tidak dapat 
dikirim dalam pesan multimedia. Jika Anda ingin melihat 
klip tersebut pada telepon selular, pilih Normal yang 
memiliki resolusi QCIF (176 x 144) dan format file .3gpp. 
Untuk mengirim klip video melalui MMS atau mengirimnya 
melalui berbagi video, pilih Berbagi (resolusi QCIF, format 
file .3gpp). Lihat “Berbagi video”, hal. 16. 

Klip video Normal dibatasi hingga 300 KB (berdurasi 
sekitar 20 detik) agar mudah dikirim sebagai pesan 
multimedia ke telepon yang kompatibel. Namun, beberapa 
jaringan hanya mendukung pengiriman pesan multimedia 
dengan ukuran maksimal 100 KB. Untuk informasi lebih 
lanjut, hubungi operator jaringan atau operator selular 
Anda.

Tambah ke album—Pilih apakah Anda ingin menyimpan 
rekaman klip video ke album tertentu dalam Galeri. 
Pilih Ya untuk membuka daftar album yang tersedia.

Lihat vid. yg. dit'gkap—P
rekaman klip video diputa
direkam.

Nama video standar—Ten

Memori sdg dipakai—Me
standar: memori telepon 

Mengedit klip vid
Anda dapat mengedit klip

Untuk mengedit klip video
yang dikehendaki, gulir ke
Pilihan > Edit. Untuk mem
dikehendaki, padukan dan
tambahkan foto, klip suar
adalah efek visual yang da
akhir video atau antara kl

Dalam editor video, Anda
baris waktu klip video dan
menambahkan foto, teks,
tambahan tersebut ditam
video. Untuk bergerak pad
kanan. Untuk beralih di a
atau bawah.
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ilkan jika Anda telah 
tuk memindahkan, menghapus, 

s; mengubah warna dan jenis teks; 
 ditampilkan di layar; 
 ke teks.

ilkan jika Anda telah 
ntuk memindahkan, menghapus, 
o; menetapkan durasi saat 
n mengatur latar belakang atau 
but.

ng klip suara dalam tampilan klip 

indahkan klip suara ke lokasi 

us klip suara dari video.

buat salinan klip suara pilihan.

k mengubah durasi klip suara.
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Mengedit video, suara, foto, teks, dan transisi
Untuk membuat klip video seperti yang dikehendaki, 
tandai dan pilih satu atau beberapa klip video, lalu pilih 
Pilihan > Edit.

Tekan  dan  untuk beralih antara klip video dan klip 
suara.

Untuk mengubah video, pilih dari pilihan berikut:

Edit klip video:

Potong—Untuk memotong klip video dalam tampilan 
potong klip video.

Tambah efek warna—Untuk menambahkan efek warna 
pada klip video.

Guna gerakan lambat—Untuk memperlambat kecepatan 
klip video.

Tidak bersuara/Bersuara—Untuk mengaktifkan atau 
menonaktifkan suara klip video asli.

Pindahkan—Untuk memindahkan klip video ke lokasi 
pilihan.

Hapus—Untuk menghapus klip video dari video.

Gandakan—Untuk membuat salinan klip video pilihan.

Edit teks (hanya ditamp
menambahkan teks)—Un
atau menggandakan tek
menetapkan durasi saat
dan menambahkan efek

Edit foto (hanya ditamp
menambahkan foto)—U
atau menggandakan fot
ditampilkan di layar; da
efek warna ke foto terse

Edit klip suara:

Potong—Untuk memoto
suara yang dipotong.

Pindahkan—Untuk mem
pilihan.

Hapus—Untuk menghap

Gandakan—Untuk mem

Tetapkan durasi—Untu
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 ke ukuran yang sesuai agar 
an multimedia.

ambil bidikan dari klip video, 
 gambar dalam tampilan lihat 

u dalam tampilan potong video.

pilih Pilihan > Film > Simpan. 
ri digunakan, pilih Pilihan > 

adalah memori telepon. 

ilan Pengaturan, Anda dapat 
video default, Nama foto 
an Memori digunakan.

edia, Via e-mail, atau Via 
 mengirim video. 
atau operator jaringan untuk 
 maksimal pesan multimedia 
ideo Anda terlalu besar untuk 
imedia,  muncul di layar.

gin mengirim klip video yang 
ksimal pesan multimedia 
 oleh operator selular, 
enggunakan Bluetooth. 

ta menggunakan konektivitas 
Anda juga dapat mengirim video 
 teknologi nirkabel Bluetooth 

 pembaca kartu memori 
n).
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Edit transisi—Tersedia 3 jenis 
transisi: di awal video, di akhir 
video, dan pada transisi antara 
klip video. Transisi awal dapat 
dipilih bila transisi pertama 
pada video sedang aktif.

Sisipkan:

Klip video—Untuk 
menyisipkan klip video pilihan. 
Thumbnail (gambar kecil) klip 
video ditampilkan dalam tampilan utama. 
Thumbnail terdiri dari tampilan pertama klip video selain 
hitam dari klip video. Nama dan panjang klip video yang 
dipilih tersebut juga ditampilkan.

Foto—Untuk menyisipkan foto pilihan. Thumbnail foto 
ditampilkan dalam tampilan utama.

Teks—Untuk menyisipkan teks ke klip video. Anda dapat 
menyisipkan judul, teks keterangan, atau pernyataan.

Klip suara—Untuk menyisipkan klip suara pilihan. 
Nama dan panjang klip suara pilihan muncul dalam 
tampilan utama.

Klip suara baru—Untuk merekam klip suara baru ke lokasi 
pilihan.

Film—Untuk melihat terlebih dahulu film dalam layar 
penuh atau sebagai thumbnail, menyimpan atau mengirim 

film, atau memotong film
dapat dikirim melalui pes

Saran! Untuk meng
pilih Pilihan > Bidik
dulu thumbnail ata

Untuk menyimpan video, 
Untuk menetapkan Memo
Pengaturan. Standarnya 

Saran! Dalam tamp
menetapkan Nama 
default, Resolusi, d

Pilih Kirim > Via multim
Bluetooth jika Anda ingin
Hubungi operator selular 
informasi tentang ukuran
yang dapat dikirim. Jika v
dikirim dalam pesan mult

Saran! Jika Anda in
melebihi ukuran ma
yang diperbolehkan
kirim klip tersebut m
Lihat “Mengirim da
Bluetooth”, hal. 85. 
ke PC menggunakan
atau menggunakan
(perangkat tambaha
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t mengirim gambar dari telepon ini 
tibel menggunakan Nokia Phone 
edia di Nokia PC Suite. 
g diberikan bersama telepon Anda.

emindahkan file ke kartu memori 
e memori perangkat, pilih file 
r > Salin ke kartu memori/Pindah 
lin ke mem. telepon/Pindah ke 
mpan pada kartu memori ditandai 

le ke dalam Galeri dalam salah 
gunakan browser, pilih Dnload. 
video, Download trek, 
wser akan terbuka, kemudian 
ah satu penunjuk situs yang akan 

n klip video
lip video yang direkam 
isimpan dalam folder Foto & video 
lip video ditunjukkan dengan 
  (Tinggi),  (Normal), dan  
video juga dapat dikirim kepada 
imedia, sebagai lampiran e-mail, 
s Bluetooth. Agar foto atau klip 
aleri atau media player dapat 
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Galeri

Untuk menyimpan dan mengatur foto, klip video, klip 
suara, daftar putar, dan penghubung streaming, tekan , 
lalu pilih Galeri. Untuk membukan galeri dari aplikasi 
Kamera, pilih Pilihan > Ke Galeri. Dalam Kamera, hanya 
folder Foto & video yang tersedia.

Saran! Untuk beralih 
dari Galeri ke kamera, 
pilih Kamera dari folder 
Foto & video.

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

Anda dapat mengakses dan 
membuka folder; kemudian menandai, menyalin, dan 
memindahkan objek ke folder tersebut. Klip suara, 
klip video, file .ram, dan link streaming akan dibuka dan 
diputar dalam aplikasi RealPlayer. Lihat “RealPlayer”, 
hal. 42. Trek musik akan diputar dan diatur dalam aplikasi 
music player. Lihat “Music player”, hal. 77.

Saran! Anda dapa
ke PC yang kompa
Browser yang ters
Lihat CD-ROM yan

Untuk menyalin atau m
yang kompatibel atau k
kemudian Pilihan > Atu
ke kartu mem. atau Sa
mem. tel.. File yang disi
dengan .

Untuk men-download fi
satu folder utama meng
grafik, atau Download 
atau Dnload. suara. Bro
Anda dapat memilih sal
di-download.

Melihat foto da
Foto yang diambil dan k
menggunakan kamera d
dalam Galeri. Kualitas k
salah satu ikon berikut:
(Berbagi). Foto dan klip 
Anda dalam pesan mult
atau melalui konektivita
video yang diterima di g
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 pilih Pilihan > Perbesar. 
uncul di bagian atas tampilan. 
isimpan secara permanen.

au klip video, tekan . 

de untuk menampilkan foto dan 
yar penuh. Pilih dari berikut ini:
i tampilan slide.
a aplikasi RealPlayer.

ikan sebentar tampilan slide.
lanjutkan kembali tampilan slide.
up tampilan slide.

au  (lebih lambat) untuk 
 (sebelum) atau  

ri thumbnail.

ra ke tampilan slide, pilih Pilihan 
ngaturan musik lalu dari pilihan 

u Nonaktif.
 dari daftar.
tuk memperkecil volume suara, 

erbesar volume suara.
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dilihat, Anda harus menyimpannya dalam memori 
perangkat atau pada kartu memori yang kompatibel 
(jika terpasang).

Buka folder Foto & video dalam Galeri. File foto dan klip 
video berada dalam satu lingkaran dan disusun menurut 
tanggal. Jumlah file dapat dilihat pada layar. Untuk 
mencari file, gulir ke kiri atau kanan. Tekan terus  atau 

 untuk mencari file dalam putaran yang terus menerus.

Untuk mengedit foto atau klip video, pilih Pilihan > Edit. 
Editor foto atau editor video akan terbuka.

Untuk menyimpan ruang memori setelah foto dicetak atau 
di-upload, namun masih menyimpan versi kecil foto 
tersebut pada telepon ini, pilih Pilihan > Kecilkan. 

Untuk menambahkan foto atau klip video ke salah satu 
album dalam galeri, pilih Pilihan > Tambah ke album. 
Lihat “Album”, hal. 40.

Untuk membuat klip video seperti yang dikehendaki, 
pilih klip video, atau beberapa klip dalam galeri, lalu pilih 
Pilihan > Edit. Lihat “Mengedit klip video”, hal. 35.

Untuk mencetak foto pada printer yang kompatibel yang 
terhubung ke perangkat Anda, atau menyimpannya pada 
kartu memori yang kompatibel untuk dicetak, pilih 
Pilihan > Cetak. Lihat “Cetak foto”, hal. 41.

Untuk memperbesar foto,
Rasio pembesaran akan m
Rasio pembesaran tidak d

Untuk menghapus foto at

Tampilan slide
Gunakan Pertunjukan sli
klip video dalam modus la
• Mulai—untuk memula
• Putar—untuk membuk
• Jeda—untuk menghet
• Lanjutkan—untuk me
• Selesai—untuk menut

Tekan  (lebih cepat) at
mengatur Tempo. Tekan 
(berikutnya) untuk menca

Untuk menambahkan sua
> Pertunjukan slide > Pe
berikut:
• Musik—Pilih Aktif ata
• Track—Pilih file musik
• Volume—Tekan  un

atau  untuk memp
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Album
Menggunakan album, Anda dapat mengatur foto dan klip 
video dengan mudah. Untuk melihat daftar album, 
dalam folder Foto & video, pilih Pilihan > Album. Album 
disusun menurut abjad. Untuk melihat isi album, tekan .

Untuk membuat album baru, pilih Pilihan > Album baru. 
Masukkan nama untuk album tersebut, lalu pilih OK.

Untuk menambahkan gambar atau klip video ke dalam 
galeri, gulir ke salah satu gambar atau klip video, lalu pilih 
Pilihan > Tambah ke album. Daftar album akan terbuka. 
Pilih album yang akan ditambahkan gambar atau klip 
video, lalu tekan .

Untuk menghapus salah satu file dari album, tekan . 
File tersebut tidak terhapus dari folder Foto & video 
dalam Galeri.
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ia Connectivity Cable CA-53, 
kan. 

tersedia, daftar telepon 
 akan muncul di layar. 

 akan terbuka hanya jika Anda 
 dalam galeri atau modus siaga 

 muncul dalam tata letak yang 
nya. Untuk mengubah tata letak 
kanan dalam daftar tata letak 
er pilihan. Jika foto melebihi 
ir ke atas atau ke bawah untuk 
mbahannya.

 bervariasi, tergantung pada 
k yang Anda pilih.

rtas, pilih Ukuran kertas, 
 lalu OK. Pilih Batalkan untuk 
lumnya.
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Olahgambar
Cetak foto
Untuk mencetak foto dengan Cetak foto, pilih pilihan 
cetak dalam galeri, kamera, editor foto, atau penampil 
gambar.

Gunakan Cetak foto untuk mencetak foto Anda 
menggunakan kabel data, konektivitas Bluetooth, 
atau kartu memori yang kompatibel.

Foto hanya dapat dicetak dalam format .jpeg. 
Gambar yang diambil dengan kamera akan disimpan 
secara otomatis dalam format .jpg.

Untuk mencetak ke printer yang mendukung PictBridge, 
pilih pilihan cetak sebelum Anda memasang kabel USB.

Pilih foto yang akan dicetak, lalu Pilihan > Cetak.

Memilih printer
Bila Anda menggunakan Cetak foto untuk pertama 
kalinya, daftar printer yang tersedia akan muncul di layar 
setelah foto dipilih. Pilih printer yang akan Anda gunakan. 
Printer tersebut ditetapkan sebagai printer standar. 

Jika Anda telah menghubungkan printer yang kompatibel 
dengan PictBridge menggunakan kabel data yang 

kompatibel, misalnya Nok
printer otomatis ditampil

Jika printer standar tidak 
pencetakan yang tersedia

Lihat dulu cetak
Tampilan lihat dulu cetak
memulai pencetakan foto
aktif.

Foto yang Anda pilih akan
sudah ditetapkan sebelum
tersebut, gulir ke kiri dan 
yang tersedia untuk print
ukuran satu halaman, gul
menampilkan halaman ta

Pengaturan cetak
Pilihan yang tersedia akan
kemampuan telepon ceta

Untuk memilih ukuran ke
ukuran kertas dari daftar,
kembali ke tampilan sebe
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 memutar salah satu dari 6 file 
r dalam RealPlayer.
k memutar file yang disimpan 
Galeri”, hal. 38.

ile, kemudian tekan  untuk 
t.

ihat klip video dalam modus layar 
ekan sekali lagi untuk berubah 
 layar biasa.

—Ulang; —Acak; —Ulang 
eras suara tidak aktif.

 trek
rek musik pada memori perangkat 
i yang kompatibel:
r trek baru.
an digunakan untuk memilih trek 

uk daftar trek.
 akan Anda masukkan ke dalam 

r trek secara otomatis akan mulai 
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RealPlayer

Tekan , lalu pilih Olahgmbar > RealPlayer. Dengan 
RealPlayer, Anda dapat memutar klip video, klip suara, 
dan playlist, atau file media stream melalui udara. Link 
streaming dapat diaktifkan bila Anda mengakses halaman 
Web, atau menyimpannya dalam memori perangkat atau 
kartu memori yang kompatibel. 

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

Saran! Anda dapat mentransfer file musik dari 
perangkat Anda ke kartu memori yang kompatibel 
dengan Nokia Audio Manager pada Nokia PC Suite. 
Lihat CD-ROM yang disertakan dengan perangkat 
Anda.

Memutar klip video atau suara
1 Untuk memutar file media yang tersimpan dalam 

memori perangkat, atau pada kartu memori, pilih 
Pilihan > Buka lalu dari pilihan berikut:

Klip terakhir—untuk
terakhir yang diputa
Klip disimpan—untu
dalam Galeri. Lihat “

2 Gulir ke salah satu f
memutar file tersebu

Saran! Untuk mel
penuh, tekan . T
kembali ke modus

Ikon dalam RealPlayer: 
dan acak; dan —Peng

Membuat daftar
Untuk membuat daftar t
Anda atau kartu memor
1 Pilih Pilihan > Dafta
2 Pilih memori yang ak

musik.
3 Masukkan nama unt
4 Pilih trek musik yang

daftar trek.
5 Pilih Kembali. Dafta

memutar.
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ng konten melalui udara, 
ng yang tersimpan dalam Galeri, 
yang diterima dalam pesan teks 
ebelum streaming konten 
 Anda akan menghubungi situs 

ambil konten. Konten tersebut 
pon ini.

uran RealPlayer
 pengaturan RealPlayer dalam 
erator jaringan atau operator 
engaturan”, hal. 54. 
jut, hubungi operator jaringan 
a.

an RealPlayer
n dan dari berikut ini:

engulang secara otomatis klip 
tar.

 memilih jika Anda ingin 
ftar trek dan memutar klip suara 
utan acak.

uk memilih apakah Anda akan 
y, mengubah jalur akses standar, 
tu dan jangkauan port yang 
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Saran! Agar aplikasi tetap terbuka dan musik diputar 
di latar belakang, tekan  dua kali untuk kembali ke 
modus siaga. Untuk kembali ke aplikasi tersebut, 
tekan , lalu pilih RealPlayer.

Cara pintas saat pemutaran berlangsung:
• Untuk maju cepat, tekan terus . 
• Untuk memutar mundur file media, tekan terus . 
Untuk membuat suara menjadi tidak terdengar, tekan 
terus  hingga indikator  muncul di layar. 
Untuk mengaktifkan suara, tekan terus  hingga Anda 
melihat .

Streaming konten melalui udara
Beberapa operator selular akan meminta Anda 
menggunakan jalur akses Internet (IAP) sebagai jalur akses 
standar. Operator selular lainnya 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. 

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

Untuk melakukan streami
pilih penghubung streami
pada halaman Web, atau 
atau pesan multimedia. S
langsung dimulai, telepon
tersebut dan mulai meng
tidak disimpan dalam tele

Menerima pengat
Anda mungkin menerima
pesan teks khusus dari op
selular. Lihat “Data dan p
Untuk informasi lebih lan
atau operator selular And

Mengubah pengatur
Pilih Pilihan > Pengatura

Video—agar RealPlayer m
video setelah selesai dipu

Pengaturan audio—untuk
mengulang pemutaran da
pada daftar trek dalam ur

Pengaturan koneksi—unt
menggunakan server prox
serta mengatur batas wak
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sukkan nomor port terendah pada 
i minimal adalah 6970.

sukkan angka port tertinggi dari 
i maksimal adalah 32000.

 lanjutan untuk mengedit nilai 
an yang berbeda.

rector

 tekan , lalu pilih Olahgmbar > 
h klip video pendek dan diedit 
 gambar, musik dan teks. muvee 
matis oleh Movie director setelah 
ee. Movie director akan 
n teks standar yang sesuai dengan 
 memiliki jenis font, warna, musik, 

m Sesuai'n muvee Anda dapat 
o dan musik, gambar dan gaya, 
an pembuka dan penutup. Anda 
dalam pesan multimedia.

ian tekan  atau  untuk 
  dan . Anda juga dapat 
ma dari tampilan  dengan 
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digunakan saat menyambung. Hubungi operator selular 
Anda untuk memperoleh pengaturan yang benar.

Pengaturan proxy:

Gunakan proxy—Untuk menggunakan server proxy, 
pilih Ya.

Alamat server proxy—Untuk memasukkan alamat IP 
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 default—Gulir ke jalur akses yang akan 
digunakan untuk menyambung ke Internet, 
kemudian tekan .

Waktu online—Tetapkan waktu untuk RealPlayer agar 
dapat memutuskan sambungan ke jaringan bila Anda 
menunda pemutaran klip media melalui penghubung 
jaringan, pilih Ditentu pengguna, kemudian tekan . 
Masukkan waktu, lalu pilih OK.

Port UDP terendah—Ma
rentang port server. Nila

Port UDP tertinggi—Ma
rentang port server. Nila

Pilih Pilihan > P'aturan
bandwidth dalam jaring

Movie di

Untuk membuat muvee,
Sutradara. Muvee adala
yang dapat berisi video,
cepat dibuat secara oto
Anda memilih gaya muv
menggunakan musik da
gaya pilihan. Setiap gaya
dan tempo sendiri. Dala
memilih sendiri klip vide
serta menambahkan pes
dapat mengirim muvee 

Buka Sutradara, kemud
beralih antara tampilan
kembali ke tampilan uta
memilih Selesai.
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at menambahkan teks pembuka 
.

 dari berikut ini:
tuk mengoptimalkan panjang 
alam pesan multimedia.
 memasukkan semua gambar dan 
alam muvee.
untuk menetapkan durasi muvee 
 musik pilihan.
ntuk menetapkan panjang 

.

m muvee sebelum disimpan, 
 muvee, pilih Pilihan > Putar.

uvee baru dengan 
 gaya yang sama, pilih Pilihan > 

o untuk muvee dipilih, 
 video pilihan tersebut. 
jut > Pilihan > Pilih konten. 

an klip video yang akan 
kan dalam muvee. Indikator 
 akan menunjukkan bagian yang 
rkan, dan yang dinetralisasikan 
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Tampilan  berisi daftar klip video yang dapat Anda 
Putar, Kirim, Ubah nama, dan Hapus.

Membuat quick muvee
1 Dalam tampilan utama Sutradara, pilih muvee cepat.
2 Pilih salah satu gaya untuk muvee dari daftar gaya. 

Muvee yang dibuat akan disimpan dalam daftar muvee 
Movie director. Muvee akan diputar secara otomatis 
setelah penyimpanan selesai.

Saran! Untuk men-download gaya baru ke telepon 
Anda, pilih Download gaya (layanan jaringan) dari 
tampilan utama Movie director. 

Membuat custom muvee
1 Dalam tampilan utama Sutradara, pilih Sesuai'n 

muvee. 
2 Pilih klip yang akan Anda masukkan di muvee dalam 

Video, Foto, Gaya, atau Musik. 
Setelah Anda memilih klip video dan gambar, 
untuk menetapkan urutan file yang akan diputar dalam 
muvee, pilih Pilihan > Pilihan lanjut. Untuk memilih 
file yang akan dipindahkan, tekan tombol gulir. 
Kemudian gulir ke file di bawah posisi yang akan 
ditempati file bertanda, lalu tekan tombol gulir.
Untuk memotong klip video, pilih Pilihan > Pilih 
konten. Lihat “Memilih konten”, hal. 45. 

Dalam Pesan Anda dap
dan penutup ke muvee

3 Pilih Buat muvee dan
Pesan multimedia—un
muvee untuk dikirim d
Pilih otomatis—untuk
klip video pilihan ke d
Sama dengan musik—
agar sama dengan klip
Ditentukan p'guna—u
muvee.

4 Pilih Pilihan > Simpan

Untuk melihat dulu custo
dalam tampilan Pratinjau

Untuk membuat custom m
menggunakan pengaturan
Buat kembali.

Memilih konten
Setelah foto dan klip vide
Anda dapat mengedit klip
Pilih Pilihan > Pilihan lan
Anda dapat memilih bagi
dimasukkan atau dikeluar
geser di bawah layar video
telah dimasukkan, dikelua
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 mengedit pilihan berikut:

lih tempat penyimpanan muvee 

muvee.

Tentukan nama standar untuk 
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dalam warna: hijau adalah untuk bagian yang 
dimasukkan, merah untuk yang dikeluarkan, dan abu-abu 
untuk yang netral.

Untuk memasukkan salah satu bagian klip video dalam 
muvee, gulir ke bagian tersebut, lalu pilih Pilihan > 
Termasuk.

Untuk mengeluarkan salah satu bagian dari klip video, 
gulir ke bagian tersebut, lalu pilih Pilihan > 
Kesampingkan.

Untuk membiarkan Movie director secara acak 
memasukkan atau mengeluarkan salah satu bagian klip 
video, gulir ke bagian tersebut, lalu pilih Pilihan > Tandai 
sbg. netral.

Untuk mengeluarkan salah satu bidikan dari klip video, 
pilih Pilihan > Kesampingk. bidikan.

Untuk membiarkan Movie director secara acak 
memasukkan atau mengeluarkan beberapa bagian klip 
video, pilih Pilihan > Tandai sbg. netral.

Pengaturan
Pilih Pengaturan untuk

Memori digunakan—Pi
Anda.

Resolusi—Pilih resolusi 

Nama muvee default—
muvee.
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 pesan konsep yang belum 

n 20 pesan terakhir yang telah 
g dikirim menggunakan 
ntuk mengubah jumlah pesan 
 “Pengaturan Yang lain”, hal. 63.

 keluar adalah tempat 
untuk semua pesan yang sedang 

t meminta jaringan agar 
man tentang pesan teks dan 
lah dikirim (layanan jaringan). 
t menerima laporan pengiriman 
ikirim ke alamat e-mail.

andar sudah dibuka, Anda dapat 
lder tersebut dengan menekan 

engirim permintaan layanan 
ntah USSD), seperti pengaktifan 
ringan, ke operator selular Anda, 
ayanan dalam tampilan utama 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Olahpesan
Tekan , lalu pilih Olahpesan. Dalam Olahpesan, 
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 menggunakan 
konektivitas Bluetooth, menerima pesan layanan Web, 
pesan area dan mengirim perintah layanan.

Pesan multimedia dapat diterima dan ditampilkan hanya 
pada telepon dengan fitur yang kompatibel. Tampilan 
pesan mungkin berbeda, tergantung telepon penerimanya.

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

 Kotak masuk—Berisi semua pesan yang diterima, 
kecuali pesan e-mail dan pesan area. Pesan e-mail 
disimpan dalam Kotak surat.

 Folder saya—Untuk mengatur semua pesan Anda ke 
dalam folder.

 Kotak surat—Dalam Kotak surat, Anda dapat 
tersambung ke kotak surat remote untuk mengambil pesan 
e-mail yang baru atau melihat secara offline pesan e-mail 
yang sudah diambil sebelumnya. Lihat “E-mail”, hal. 61.

 Konsep—Menyimpan
dikirim.

 Terkirim—Menyimpa
dikirim kecuali pesan yan
konektivitas Bluetooth. U
yang akan disimpan, lihat

 Kotak keluar—Kotak
penyimpanan sementara 
menunggu untuk dikirim.

 Laporan—Anda dapa
mengirim laporan pengiri
pesan multimedia yang te
Anda mungkin tidak dapa
pesan multimedia yang d

Saran! Bila folder st
beralih di antara fo

 atau .

Untuk memasukkan dan m
(dikenal juga sebagai peri
perintah untuk layanan ja
pilih Pilihan > Perintah l
Olahpesan.
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 modus huruf dan angka, 

a berada pada tombol yang sama 
r, tunggu hingga kursor muncul, 
k mengakhiri batas waktu), 
 huruf tersebut.
tu karakter, tekan . Tekan terus 

s lebih dari satu karakter.
ing umum tersedia dalam . 
li untuk memperoleh tanda baca 

buka daftar karakter khusus. 
ergerak dalam isi daftar, lalu pilih 

spasi, tekan . Untuk 
r ke baris berikutnya, 

 modus karakter yang berbeda, 

ksi—Kamus
n huruf apa saja dengan menekan 
s prediksi menggunakan kamus 
a tambahkan kata-kata baru. 
, kata tambahan terbaru akan 
ma. 
O
la

hp
es

an

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Pesan area (layanan jaringan) berguna untuk menerima 
pesan tentang berbagai topik, seperti laporan cuaca atau 
kondisi lalu lintas dari operator selular Anda. 
Untuk ketersediaan dan berbagai bahasan topik terkait, 
hubungi operator selular Anda. Dalam tampilan utama 
Olahpesan, pilih Pilihan > Pesan area. Dalam tampilan 
utama, Anda dapat melihat status topik, bahasan topik, 
nama, dan apakah topik tersebut telah ditandai ( ) untuk 
tindakan selanjutnya.

Pesan area tidak dapat diterima melalui jaringan UMTS. 
Sambungan data paket mungkin akan menghalangi 
penerimaan pesan area.

Menulis teks

Input teks biasa
, , dan  menunjukkan modus karakter 

yang dipilih.  menunjukkan modus angka.

 muncul di layar bila Anda menulis teks menggunakan 
input teks biasa.
• Tekan tombol angka ( — ) berulang kali hingga 

karakter yang dikehendaki muncul di layar. 
Pada tombol angka tersedia karakter lainnya selain 
yang tercetak di tombol tersebut.

• Untuk menyisipkan angka, tekan terus tombol angka. 

• Untuk beralih antara
tekan terus .

• Jika huruf berikutny
seperti huruf terakhi
(atau tekan  untu
kemudian masukkan

• Untuk menghapus sa
 untuk menghapu

• Tanda baca yang pal
Tekan  berulang ka
yang dikehendaki.
Tekan  untuk mem
Gunakan  untuk b
salah satu karakter.

• Untuk memasukkan 
menggerakkan kurso
tekan tiga kali.

• Untuk beralih antara
tekan .

Input teks predi
Anda dapat memasukka
tombol sekali. Input tek
telepon yang dapat And
Jika kamus sudah penuh
menggantikan kata terla
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unakan input teks biasa, 
sebut ditambahkan ke dalam 
ah penuh, maka kata yang baru 
ta tambahan terlama.

aktifkan atau menonaktifkan 
tekan  dua kali dengan cepat.

nakan input teks prediksi
rakter, tekan . Tekan terus  
ari satu karakter.

us karakter yang berbeda, 
dua kali dengan cepat, 
kan dinonaktifkan.

rediksi akan mencoba menerka 
.,?!’) yang diperlukan. 
ediaan tanda baca tersebut 
da bahasa kamus.

 dalam modus huruf, tekan terus 
endaki.

us huruf dan angka, tekan 

mum tersedia dalam . Tekan , 
k mencari tanda baca yang 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

1 Untuk mengaktifkan input 
teks prediksi, tekan , 
lalu pilih Kamus aktif. 
Hal ini akan mengaktifkan 
input teks prediksi untuk 
semua editor dalam 
telepon ini.  akan 
muncul di layar bila Anda 
menulis teks 
menggunakan input teks 
prediksi.

2 Untuk menulis kata yang dikehendaki, tekan tombol 
— . Tekan setiap tombol hanya sekali untuk satu 

huruf. Misalnya, untuk menulis ”Nokia” bila kamus 
bahasa Inggris dipilih, tekan  untuk N,  untuk o, 

untuk k,  untuk i, dan  untuk a.
Usulan kata akan berubah setiap kali tombol ditekan.

3 Bila Anda sudah selesai menulis kata dan kata tersebut 
sudah benar, tekan , atau tekan  untuk 
menambahkan spasi.
Jika kata tersebut belum benar, tekan  berulang kali 
untuk melihat kata-kata yang sesuai yang telah 
ditemukan satu per satu oleh kamus , lalu pilih 
Kamus > Cocokan.
Jika karakter ? muncul setelah kata, maka kata yang 
akan Anda tulis tersebut belum tersedia dalam kamus. 
Untuk menambahkan kata ke dalam kamus, pilih Eja, 

masukkan kata mengg
lalu pilih OK. Kata ter
kamus. Bila kamus sud
akan menggantikan ka

4 Tulis kata berikutnya.

Saran! Untuk meng
input teks prediksi, 

Saran untuk menggu
Untuk menghapus satu ka
untuk menghapus lebih d

Untuk beralih antara mod
tekan . Jika  ditekan 
maka input teks prediksi a

Saran! Input teks p
tanda baca umum (
Susunan dan keters
akan tergantung pa

Untuk memasukkan angka
tombol angka yang dikeh

Untuk beralih antara mod
terus .

Tanda baca yang paling u
lalu  berulang kali untu
dikehendaki.
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uk
ma kata majemuk; untuk 
 tekan . Tulis bagian terakhir 
 Untuk menyelesaikan kata 
 dapat menambahkan spasi.

ut teks prediksi
us > Tidak aktif untuk 

ks prediksi bagi semua editor 

e clipboard
f dan kata, tekan terus . 
, tekan  atau . 
lan, teks akan disorot.
 ke clipboard, sambil menahan , 

eks ke dalam dokumen, tekan terus 
l; atau tekan  sekali, lalu pilih 

 teks, tekan terus . Pada saat 
 atau . 

ks pilihan dari dokumen, tekan .
O
la

hp
es

an

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Tekan terus  untuk membuka daftar karakter khusus.

Tekan  berulang kali untuk melihat kata yang cocok yang 
ditemukan satu per satu oleh kamus.

Tekan , pilih Kamus, kemudian tekan  untuk memilih 
salah satu pilihan berikut:

Cocokan—Melihat daftar kata yang sesuai dengan tombol 
yang ditekan. 

Sisipkan kata—Menambahkan kata ke dalam kamus 
menggunakan input teks biasa. Bila kamus sudah penuh, 
maka kata yang baru akan menggantikan kata tambahan 
terlama.

Edit kata—Mengedit kata menggunakan input teks biasa. 
Pilihan ini akan tersedia jika kata tersebut aktif (bergaris 
bawah).

Saran! Jika 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 (jika 
teks sudah dipotong atau disalin terlebih dahulu), 
Sisipkan nomor, Sisipkan simbol, dan Bahasa 
tulisan: (akan mengubah bahasa yang dimasukkan 
untuk semua editor dalam telepon ini).

Menulis kata majem
Masukkan bagian perta
mengkonfirmasikannya,
kata majemuk tersebut.
majemuk, tekan  agar

Menonaktifkan inp
Tekan , lalu pilih Kam
menonaktifkan input te
dalam telepon ini.

Menyalin teks k
1 Untuk memilih huru

Pada saat yang sama
Saat pemilihan berja

2 Untuk menyalin teks
pilih Salin. 

3 Untuk menyisipkan t
, lalu pilih Tempe

Tempel. 
Untuk memilih baris
yang sama, tekan 
Untuk menghapus te
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ilih penerima atau grup dari 
omor telepon atau alamat 

n  untuk menambahkan tanda 
n memisahkan setiap penerima. 
alin dan menyisipkan nomor 
oard. 
salah satu kontak, kemudian 
 menandainya. Anda dapat 
apa penerima sekaligus.
ih ke kolom pesan.

objek media ke pesan 
an > Sisipkan objek > Foto, Klip 
. Bila Anda menambahkan suara, 

pan dalam format .mp4 tidak 
pesan multimedia. 
at penyimpanan video yang 
uran video”, hal. 34.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Menulis dan mengirim pesan
Tampilan pesan multimedia mungkin berbeda, tergantung 
pada telepon penerimanya.

Perlindungan hak cipta mungkin melarang penyalinan, 
modifikasi, pengiriman atau pengalihan beberapa gambar, 
musik (termasuk nada dering), dan konten lain.

Saran! Anda dapat membuat pesan menggunakan 
aplikasi yang memiliki pilihan Kirim. Pilih file 
(gambar atau teks) yang akan ditambahkan ke pesan 
tersebut, lalu pilih Pilihan > Kirim.

Sebelum dapat membuat pesan multimedia atau menulis 
e-mail, Anda harus memiliki pengaturan sambungan yang 
benar. Lihat “Menerima pengaturan MMS dan e-mail”, 
hal. 53 dan “E-mail”, hal. 61.

Jaringan nirkabel mungkin membatasi ukuran pesan MMS. 
Jika gambar yang dimasukkan melebihi batas tersebut, 
telepon ini akan memperkecilnya sehingga dapat dikirim 
sebagai MMS.

1 Pilih Pesan baru. 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 Anda belum 
mengkonfigurasi account e-mail, Anda akan diminta 
untuk melakukannya.

2 Tekan  untuk mem
kontak, memasukkan n
e-mail penerima. Teka
titik koma (;) yang aka
Anda juga dapat meny
atau alamat dari clipb

Saran! Gulir ke 
tekan  untuk
menandai beber

3 Tekan  untuk beral
4 Tulis pesan.
5 Untuk menambahkan 

multimedia, pilih Pilih
suara, atau Klip video

 muncul di layar.
Klip video yang tersim
dapat dikirim sebagai 
Untuk mengubah form
direkam, lihat “Pengat
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g pengiriman pesan teks yang 
er pesan tunggal. Pesan yang lebih 
agai dua atau beberapa rangkaian 
Anda mungkin akan mengenakan 
ter yang menggunakan aksen atau 
 dari beberapa pilihan bahasa 
n mengambil lebih banyak tempat 
lah karakter yang dapat dikirim 

da panel navigasi terlihat indikator 
itung mundur. Misalnya, 10 (2) 
t menambahkan 10 karakter untuk 
ebagai dua pesan.

matis akan disimpan dalam Kotak 
 Jika pengiriman tidak berhasil, 
a dalam Kotak keluar dengan 

ahpesan Anda juga dapat 
asi dan mengirimnya melalui 
. Dalam tampilan editor pesan 

 Pilihan > Buat presentasi 
n jika Mds. pembuatan MMS 
 atau Bebas). Lihat “Pesan 
60.
O
la
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6 Untuk mengambil foto 
baru atau merekam suara 
atau video untuk pesan 
multimedia, pilih 
Pilihan > Sisipkan baru > 
Foto, Klip suara, atau 
Klip video. Untuk 
menyisipkan slide baru ke 
dalam pesan, pilih Slide.
Pilih Pilihan > Lihat dulu 
untuk melihat tampilan 
pesan multimedia.

7 Untuk menambahkan lampiran ke e-mail, pilih Pilihan 
> Sisipkan > Foto, Klip suara, Klip video, atau 
Catatan. Lampiran e-mail ditandai dengan  dalam 
panel navigasi.

Saran! Untuk mengirim file selain suara dan 
catatan sebagai lampiran, buka aplikasi yang 
sesuai, kemudian pilih Pilihan > Kirim > Via 
e-mail, jika tersedia.

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

Telepon Anda mendukun
melampaui batas karakt
panjang akan dikirim seb
pesan. Operator selular 
biaya yang sesuai. Karak
tanda lain, dan karakter
seperti bahasa Cina, aka
sehingga membatasi jum
dalam sebuah pesan. Pa
panjang pesan yang dih
berarti Anda masih dapa
teks yang akan dikirim s

Pesan e-mail secara oto
keluar sebelum dikirim.
e-mail akan tetap berad
status Gagal.

Saran! Dalam Ol
membuat present
pesan multimedia
multimedia, pilih
(hanya ditampilka
diatur ke Dipandu
multimedia”, hal.
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han > Pengaturan > Pesan 
ses diguna dan jalur akses yang 
an yang dikehendaki. Lihat juga 
al. 60.

irim, diterima, dibuka, dibalas 
s melakukan hal berikut:

jalur akses Internet (Internet 
gan benar. Lihat “Pengaturan 

an e-mail dengan benar. 
. Anda harus memiliki account 
tunjuk yang diterima dari kotak 
edia layanan Internet (ISP).

asuk—menerima 

: —pesan yang belum dibaca 
—pesan teks yang belum dibaca; 
ng belum dibaca; —data 

itas Bluetooth.

ah pesan,  dan 1 pesan baru 
dus siaga. Pilih Tampilkan untuk 
. Untuk membuka pesan dalam 
an tersebut, kemudian tekan .
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Saran! Bila Anda mengirim pesan multimedia ke 
alamat e-mail atau telepon yang mendukung 
penerimaan gambar besar, gunakan ukuran gambar 
yang lebih besar. Jika Anda tidak yakin akan telepon 
penerima tersebut atau jaringan tidak mendukung 
pengiriman file besar, sebaiknya gunakan ukuran 
gambar yang lebih kecil atau panjang klip suara yang 
kurang dari 15 detik. Untuk mengubah pengaturan, 
pilih Pilihan > Pengaturan > Pesan multimedia > 
Ukuran foto dalam tampilan utama Olahpesan.

Menerima pengaturan MMS dan 
e-mail
Anda mungkin menerima pengaturan tersebut dalam 
pesan teks dari operator jaringan atau operator selular. 
Lihat “Data dan pengaturan”, hal. 54. 

Untuk ketersediaan dan berlangganan layanan data, 
hubungi operator jaringan atau operator selular Anda. 
Ikuti petunjuk yang diterima dari operator selular Anda.

Memasukkan pengaturan MMS secara manual:

1 Pilih Peralatan > P'aturan > Koneksi > Jalur akses, 
kemudian tetapkan pengaturan untuk jalur akses pesan 
multimedia. Lihat “Pengaturan koneksi”, hal. 99.

2 Pilih Olahpesan > Pili
multimedia > Jalur ak
dibuat untuk sambung
“Pesan multimedia”, h

Sebelum e-mail dapat dik
dan diteruskan, Anda haru
• Membuat konfigurasi 

Access Point: IAP) den
koneksi”, hal. 99.

• Menetapkan pengatur
Lihat “E-mail”, hal. 61
e-mail khusus. Ikuti pe
surat remote dan peny

Kotak m
pesan

Ikon dalam Kotak masuk
dalam Kotak masuk; 

—pesan multimedia ya
diterima melalui konektiv

Bila Anda menerima sebu
muncul di layar dalam mo
membuka pesan tersebut
Kotak masuk, gulir ke pes
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mungkin melarang penyalinan, 
tau pengalihan beberapa gambar, 
ering), dan konten lain.

turan
nerima berbagai jenis pesan teks 
disebut 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 
an konfigurasi. Untuk menyimpan 
lih Pilihan > Simpan semua.

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

nyimpan nada dering, 

ogo yang akan ditampilkan dalam 
ngganti identitas operator 
 Simpan.
O
la
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Pesan multimedia
Penting: Hati-hati saat membuka pesan. 
Objek pesan multimedia mungkin berisi perangkat 
lunak berbahaya yang dapat merusak telepon atau 
PC Anda. 

Anda mungkin akan menerima pemberitahuan pesan 
multimedia telah diterima yang disimpan dalam pusat 
pesan multimedia. Untuk mengaktifkan sambungan data 
paket agar dapat mengambil pesan ke telepon Anda, pilih 
Pilihan > Buka.

Bila pesan multimedia dibuka ( ), Anda mungkin 
melihat gambar dan pesan, serta pada saat yang sama 
mendengar suara melalui pengeras suara (  
ditampilkan jika terdapat klip suara). Klik tanda panah 
pada ikon untuk mendengarkan klip suara tersebut.

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

Untuk melihat presentasi pesan mulitimedia yang 
diterima, pilih Pilihan > Putar presentasi. 

Perlindungan hak cipta 
modifikasi, pengiriman a
musik (termasuk nada d

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

Pesan konfigurasi—And
layanan pesan teks, nom
akses Internet, pengatu
atau pengaturan e-mail
selular, atau departeme
perusahaan sebagai pes
pengaturan tersebut, pi

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

Nada dering—Untuk me
pilih Pilihan > Simpan.

Logo operator—Untuk l
modus siaga sebagai pe
jaringan, pilih Pilihan >
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ibadi

dapat mengatur pesan ke dalam 
ru, serta mengubah nama folder 

menggunakan teks dalam folder 
 perlu menulis ulang pesan yang 

urat

 namun belum memiliki account 
a untuk membuatnya. 
a membuat kotak surat baru, 
ke kotak surat tersebut akan 
t dalam tampilan utama 
emiliki hingga 6 kotak surat.

surat
da dapat memilih untuk melihat 
ng diambil sebelumnya secara 
e server e-mail.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Catatan kalender—Untuk menyimpan undangan, 
pilih Pilihan > Simpan ke Kalender.

Pesan web—Untuk menyimpan penunjuk ke daftar 
penunjuk dalam Web, pilih Pilihan > Tambah ke penanda. 
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.

Saran! 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 berita utama). Informasi tersebut mungkin 
berisi pesan teks atau penghubung. Untuk ketersediaan 
dan berlangganan, hubungi operator selular Anda.

Folder pr

Dalam Folder saya, Anda 
folder, membuat folder ba
dan menghapusnya.

Saran! Anda dapat 
template agar tidak
sering dikirim.

Kotak s

Jika memilih Kotak surat
e-mail, Anda akan dimint
Lihat “E-mail”, hal. 61. Jik
nama yang Anda berikan 
menggantikan Kotak sura
Olahpesan. Anda dapat m

Membuka kotak 
Bila kotak surat dibuka, An
pesan dan judul e-mail ya
offline atau tersambung k
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ambil hanya semua pesan e-mail 
.
ambil semua pesan dari kotak 

 pengambilan pesan, 

l diambil, Anda dapat terus 
nline, atau pilih Pilihan > 
gakhiri sambungan dan melihat 

 offline.
ail:

dus offline atau online): konten 
epon Anda. 
telah diambil ke telepon Anda.
ah dibaca. 
ah dibaca dan isi pesan telah 
 ini.
an e-mail, tekan . Jika pesan 
il (tanda panah pada ikon 
n Anda sedang dalam modus 
itanya apakah akan mengambil 
otak surat atau tidak.

 e-mail, buka pesan yang memiliki 
lu pilih Pilihan > Lampiran. 

berwarna redup, berarti lampiran 
e telepon ini, pilih Pilihan > Buka. 
O
la
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Bila Anda menggulir ke kotak surat kemudian menekan 
, telepon ini akan menanyakan apakah Anda ingin 

Sambung ke kotak surat? atau tidak.

Pilih Ya untuk menyambung ke kotak surat dan mengambil 
judul e-mail atau pesan. Bila pesan dilihat secara online, 
maka Anda akan terus menerus tersambung ke kotak surat 
remote melalui sambungan data paket. Lihat juga 
“Pengaturan koneksi”, hal. 99.

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

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

Penting: Hati-hati saat membuka pesan. 
Pesan e-mail mungkin berisi perangkat lunak 
berbahaya yang dapat merusak telepon atau PC 
Anda.

1 Bila sedang tersambung ke kotak surat remote, pilih 
Pilihan > Buka e-mail.
Baru—untuk mengambil semua pesan e-mail yang baru 
ke telepon Anda.

Dipilih—untuk meng
yang sudah ditandai
Semua—untuk meng
surat.
Untuk menghentikan
pilih Batalkan.

2 Setelah pesan e-mai
melihatnya secara o
Putuskan untuk men
pesan e-mail secara
Ikon status pada e-m

 E-mail baru (mo
belum diambil ke tel

 E-mail baru: isi 
 Pesan e-mail tel
 Judul e-mail tel

dihapus dari telepon
3 Untuk membuka pes

e-mail belum diamb
mengarah keluar) da
offline, maka Anda d
pesan tersebut dari k

Untuk melihat lampiran
indikator lampiran , la
Jika indikator lampiran 
tersebut belum diambil k
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 semua judul e-mail ke dalam 
upun isi pesan sudah dihapus, 
erada dalam telepon Anda. 
kan dihapus, pesan e-mail harus 
ari kotak surat remote, kemudian 
dari telepon Anda ke kotak surat 
ui statusnya.

alin e-mail dari kotak surat 
lam Folder saya, pilih Pilihan > 
ah satu folder dalam daftar, 

 dari telepon Anda dan kotak 
 > Hapus. Dalam Hapus pesan 
erver.

ffline, e-mail akan terlebih 
on Anda. Pada sambungan ke 
tnya, e-mail akan secara 
tak surat remote. Jika Anda 
P3, pesan yang ditandai untuk 

pus setelah sambungan ke kotak 
utup.

hapusan e-mail dari telepon ini 
l yang sudah ditandai untuk 
 berikutnya ( ), lalu pilih 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Dalam tampilan Lampiran, Anda dapat mengambil, 
membuka, menyimpan atau menghapus lampiran. Anda 
juga dapat mengirim lampiran menggunakan konektivitas 
Bluetooth.

Saran! Jika kotak pesan Anda menggunakan 
protokol IMAP4, Anda dapat menetapkan jumlah 
pesan yang akan diambil dan memutuskan untuk 
mengambil lampiran atau tidak. Lihat “E-mail”, 
hal. 61. 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 
tetapkan waktu dan frekuensi pengambilan pesan.

Pengambilan pesan e-mail secara otomatis mungkin akan 
menambah biaya panggilan Anda karena penggunaan lalu 
lintas data.

Menghapus pesan e-mail
Untuk menghapus isi pesan e-mail dari telepon ini, 
namun tetap menyimpannya dalam kotak surat remote, 
pilih Pilihan > Hapus. Dalam Hapus pesan dari:, 
pilih Hanya telepon.

Telepon ini akan menyalin
kotak surat remote. Wala
judul e-mail akan tetap b
Jika judul tersebut juga a
dihapus terlebih dahulu d
buat kembali sambungan 
remote untuk memperbar

Saran! Untuk meny
remote ke folder da
Salin ke folder, sal
kemudian OK.

Untuk menghapus e-mail
surat remote, pilih Pilihan
dari:, pilih Telepon dan s

Jika Anda dalam modus o
dahulu dihapus dari telep
kotak surat remote beriku
otomatis terhapus dari ko
menggunakan protokol PO
dihapus hanya akan terha
surat remote tersebut dit

Untuk membatalkan peng
dan server, gulir ke e-mai
dihapus pada sambungan
Pilihan > Batal dihapus.
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luar—pesan sedang 
u untuk dikirim

n tempat penyimpanan sementara 
g menunggu dikirim.

ak keluar:

 sedang berlangsung dan pesan 

n akan dikirim jika pesan 
ng sama telah terkirim.

lepon ini akan mencoba mengirim 
atas waktu habis. Pilih Pilihan > 
ulai kembali pengiriman. 

engatur agar dokumen ditahan 
k keluar. Gulir ke pesan yang 
 Pilihan > Tunda pengiriman. 

ngiriman maksimal telah tercapai. 
nda sudah mencoba mengirim 

ersebut dan periksa apakah pilihan 
r.

an disimpan dalam kotak keluar, 
pon Anda berada di luar wilayah 
n. Anda juga dapat menjadwalkan 
 e-mail pada saat membuat 
tak surat remote berikutnya.
O
la
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Memutuskan sambungan dari 
kotak surat
Saat online, pilih Pilihan > Putuskan untuk mengakhiri 
sambungan data paket ke kotak surat remote.

Saran! Jika Anda membiarkan sambungan kotak 
surat tetap berlangsung, e-mail baru (Hanya judul 
sebagai standar) akan diambil dari kotak surat 
remote ke telepon Anda secara otomatis (hanya 
jika fungsi IMAP IDLE didukung oleh server Anda). 
Untuk membiarkan 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 membuka Kotak surat di lain waktu, kemudian Anda 
ingin melihat dan membaca pesan e-mail secara offline, 
jawab Tidak untuk pertanyaan Sambung ke kotak surat?. 
Anda dapat membaca judul atau pesan e-mail yang sudah 
diambil atau keduanya. Anda juga dapat menulis baru, 
membalas atau meneruskan e-mail agar dikirim pada saat 
tersambung kembali ke kotak surat. 

Kotak ke
menungg

Kotak keluar merupaka
untuk semua pesan yan

Status pesan dalam Kot

Mengirim—Sambungan
sedang dikirim.

Menunggu/Antri—Pesa
sebelumnya dari jenis ya

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

Ditunda—Anda dapat m
saat berada dalam Kota
sedang dikirim, lalu pilih

Gagal—Jumlah upaya pe
Pengiriman gagal. Jika A
pesan teks, buka pesan t
pengiriman sudah bena

Contoh: Pesan ak
misalnya, bila tele
jangkauan jaringa
pengiriman pesan
sambungan ke ko
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erima pesan tidak dapat 
aktu yang berlaku, maka pesan 

ri pusat pesan teks. Jaringan 
i. Waktu maksimum adalah 
ng diperbolehkan jaringan.

 pilihan ini hanya jika Anda yakin 
 mengkonversi pesan teks ke 
gi operator jaringan Anda.

pat mengirim pesan teks melalui 
u data paket, jika didukung oleh 
n koneksi”, hal. 99.

ih Ya, jika Anda ingin agar pesan 
akan nomor pusat pesan teks 
an).

san teks yang baru
lihan > Pusat pesan baru.
untuk pusat pesan, lalu pilih OK.
udian tulis nomor pusat pesan 
iperoleh dari operator selular 

engaturan yang baru, lihat 
aturan. Gulir ke Pusat pesan 
t pesan yang baru.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Melihat pesan pada kartu SIM
Sebelum pesan SIM dapat dilihat, Anda harus menyalinnya 
ke folder dalam telepon ini. 
1 Dalam tampilan utama Olahpesan, 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 semua pesan.

Pengaturan pesan

Pesan teks
Pilih Olahpesan > Pilihan > Pengaturan > Pesan singkat.

Pusat pesan—Memuat semua pusat pesan teks yang sudah 
ditetapkan.

Pusat pesan dipakai—Pilih pusat pesan yang akan 
digunakan untuk mengirim pesan teks.

Terima laporan—Untuk meminta jaringan agar mengirim 
laporan pengiriman pesan-pesan Anda (layanan jaringan). 
Bila diatur ke Tidak, maka hanya status Terkirim yang 
akan muncul dalam log. Lihat “Log”, hal. 21.

Validitas pesan—Jika pen
dihubungi dalam jangka w
tersebut akan dihapus da
harus mendukung fitur in
batas waktu maksimal ya

Pesan dikirim sbg.—Ubah
bahwa pusat pesan dapat
dalam format lain. Hubun

Koneksi pilihan—Anda da
jaringan GSM normal ata
jaringan. Lihat “Pengatura

Balas via pusat sama—Pil
balasan dikirim menggun
yang sama (layanan jaring

Menambah pusat pe
1 Pilih Pusat pesan > Pi
2 Tekan , tulis nama 
3 Tekan  dan , kem

teks. Nomor tersebut d
Anda. 

4 Pilih OK. 
5 Untuk menggunakan p

kembali tampilan peng
dipakai, lalu pilih pusa
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gan asal, Anda akan dikenakan 
k mengirim dan menerima pesan 

n m. media > Selalu otomatis, 
ra otomatis membuat sambungan 
mbil pesan dari dalam dan luar 

ilih Tidak, jika Anda ingin menolak 
 dikenal.

 apakah Anda ingin menerima 
atau tidak.

a, jika Anda ingin agar status 
an dalam log (layanan jaringan). 
at menerima laporan pengiriman 
dikirim ke alamat e-mail.

Pilih Ya jika Anda tidak ingin 
oran pengiriman pesan 
a.

nerima pesan tidak dapat 
 waktu yang berlaku, maka pesan 
ari pusat pesan multimedia. 
ng fitur ini. Waktu maksimum 
simal yang diperbolehkan 
O
la

hp
es

an
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Pesan multimedia
Pilih Olahpesan > Pilihan > Pengaturan > Pesan 
multimedia.

Ukuran foto—Tetapkan ukuran foto pada pesan 
multimedia. Pilihannya adalah Orisinal (hanya ditampilkan 
bila Mds. pembuatan MMS diatur ke Dipandu atau 
Bebas), Kecil, dan Besar. Pilih Orisinal untuk memperbesar 
ukuran pesan multimedia.

Mds. pembuatan MMS—Jika Anda memilih Dipandu, 
telepon ini akan memberitahukan Anda saat Anda 
mencoba mengirim pesan yang mungkin tidak didukung 
oleh penerima. Pilih Dibatasi; telepon ini akan 
menghalangi Anda untuk mengirim pesan yang mungkin 
tidak didukung.

Jalur akses diguna (Harus ditentukan)—Pilih jalur akses 
yang akan digunakan sebagai sambungan yang 
dikehendaki untuk pusat pesan multimedia.

Pembukaan m. media—Pilih bagaimana Anda ingin 
menerima pesan multimedia. Untuk menerima pesan 
multimedia secara otomatis di jaringan asal Anda, 
pilih Otomatis di jar. asal. Di luar wilayah jaringan asal, 
Anda akan menerima pemberitahuan tentang pesan 
multimedia yang telah diterima dan disimpan dalam pusat 
pesan multimedia. Anda dapat memilih apakah akan 
mengambil pesan ke telepon Anda atau tidak.

Bila berada di luar jarin
biaya lebih banyak untu
multimedia.

Jika memilih Pembukaa
telepon Anda akan seca
data paket untuk menga
jaringan asal.

Boleh pesan anonim—P
pesan dari pengirim tak

Terima iklan—Tentukan
iklan pesan multimedia 

Terima laporan—Pilih Y
pesan terkirim ditampilk
Anda mungkin tidak dap
pesan multimedia yang 

Tolak lap. pengiriman—
telepon ini mengirim lap
multimedia yang diterim

Validitas pesan—Jika pe
dihubungi dalam jangka
tersebut akan dihapus d
Jaringan harus menduku
adalah batas waktu mak
jaringan.
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us ditentukan)—Masukkan 
 server surat yang akan mengirim 
in hanya dapat menggunakan 

or jaringan Anda. 
jut, hubungi operator selular 

agaimana e-mail akan dikirim 
gera agar telepon ini terhubung 
emilih Kirim pesan. Jika Anda 
., e-mail akan dikirim saat 

t remote tersedia.

kan nama pengguna yang 
 kepada Anda.

ode sandi Anda. Jika kolom ini 
a untuk mengisi kode sandi saat 
tak surat remote.

us ditentukan)—Masukkan 
 server surat yang akan 

kan protokol e-mail yang 
erator selular kotak surat remote 
OP3 dan IMAP4. Pengaturan ini 
dan tidak dapat diubah jika Anda 
luar dari pengaturan kotak surat. 
rotokol POP3, maka pesan-pesan 
e tidak diperbarui secara 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Saran! 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”, hal. 54.

E-mail
Pilih Olahpesan > Pilihan > Pengaturan > E-mail, 
atau dalam tampilan utama kotak surat, pilih Pilihan > 
Pengaturan e-mail dari berikut ini:

Ktk. surat digunakan—Pilih kotak surat yang akan 
digunakan untuk mengirim e-mail.

Kotak surat—Untuk membuka daftar kotak surat yang 
telah ditetapkan. Jika kotak surat belum ditetapkan, Anda 
diminta untuk membuatnya. Pilih salah satu kotak surat 
untuk mengubah pengaturan berikut: P'aturan kotak 
surat, P'aturan pengguna, dan Buka otomatis.

P'aturan kotak surat:

Nama kotak surat—Tulis nama untuk kotak surat.

Jlr. akses digunakan (Harus ditentukan)—Pilih jalur akses 
Internet (IAP) untuk kotak surat. Lihat “Pengaturan 
koneksi”, hal. 99.

Alamat e-mail saya (Harus ditentukan)—Tulis alamat 
e-mail yang diberikan operator selular kepada Anda. 
Balasan untuk pesan Anda dikirim ke alamat ini.

Server surat keluar (Har
alamat IP atau nama host
e-mail Anda. Anda mungk
server keluar pada operat
Untuk informasi lebih lan
Anda.

Kirim pesan—Tentukan b
dari telepon Anda. Pilih Se
ke kotak surat jika Anda m
memilih Bila konek. t'sed
sambungan ke kotak sura

Nama pengguna—Masuk
diberikan operator selular

Kata sandi:—Masukkan k
kosong, Anda akan dimint
mencoba terhubung ke ko

Server surat masuk (Har
alamat IP atau nama host
menerima e-mail Anda.

Jenis kotak surat:—Tentu
direkomendasikan oleh op
Anda. Pilihannya adalah P
hanya dapat dipilih sekali 
sudah menyimpan atau ke
Jika Anda menggunakan p
e-mail dalam modus onlin
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ilih Ya untuk menyimpan salinan 
mote Anda dan ke alamat yang 
 Alamat e-mail saya.

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

nama Anda di sini. Nama tersebut 
at e-mail dalam telepon 

enerima mendukung fungsi ini.

 ini aktif, pesan akan diambil 
apat menetapkan waktu dan 
esan.

an, biaya panggilan mungkin akan 
gunaan lalu lintas data.

eb
n > Pengaturan > Pesan layanan. 
 menerima pesan layanan atau 
engatur telepon agar secara 
browser dan memulai sambungan 
bil isi pesan saat Anda menerima 
nload pesan > Otomatis.
O
la
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otomatis. 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 (tidak ditampilkan jika IMAP4 dipilih 
untuk Jenis kotak surat)—Digunakan dengan protokol 
POP3 untuk mengenkripsi pengiriman kode sandi ke server 
e-mail remote saat terhubung ke kotak surat.

P'aturan pengguna:

E-mail untuk buka (tidak ditampilkan jika protokol e-mail 
diatur ke POP3)—Tentukan jumlah e-mail baru yang akan 
diambil ke kotak surat.

Buka (tidak ditampilkan jika protokol e-mail diatur ke 
IMAP4)—Tentukan bagian e-mail yang akan diambil: 
Hanya judul, Sebagian (kB), atau Pesan & lampiran.

Buka lampiran (tidak ditampilkan jika protokol e-mail 
diatur ke POP3)—Pilih apakah Anda akan mengambil 
e-mail dengan atau tanpa lampiran.

Folder berlangganan (tidak ditampilkan jika protokol 
e-mail diatur ke POP3)—Anda dapat berlangganan folder 
lain dalam kotak surat remote dan mengambil isi folder 
tersebut.

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

Masukkan tanda tgn.—
melampirkan tanda tang

Nama saya—Masukkan 
akan menggantikan alam
penerima, bila telepon p

Buka otomatis:

Buka judul—Jika fungsi
secara otomatis. Anda d
frekuensi pengambilan p

Jika Buka judul diaktifk
bertambah karena peng

Pesan layanan W
Pilih Olahpesan > Piliha
Pilih apakah Anda ingin
tidak. Jika Anda ingin m
otomatis mengaktifkan 
jaringan untuk mengam
pesan layanan, pilih Dow
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 lain
 > Pengaturan > Yang lain.

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

ntukan jumlah pesan terkirim 
erkirim pada satu waktu. 
esan. Bila batas tersebut sudah 

ama akan dihapus.

 memori yang akan Anda 
n pesan: Memori telepon atau 

 apakah Anda ingin menerima 
u, nada atau catatan, bila e-mail 
at.
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Pesan area
Pastikan topik yang tersedia dan bahasan topik terkait 
pada operator selular Anda, lalu pilih Olahpesan > Pilihan 
> Pengaturan > Pesan area untuk mengubah pengaturan.

Penerimaan—Pilih apakah Anda ingin menerima pesan 
area atau tidak.

Bahasa—Semua berguna untuk menerima pesan area 
dalam berbagai bahasa yang didukung. Pilih berguna 
untuk menerima pesan area dalam bahasa yang 
dikehendaki. Jika Anda tidak dapat menemukan bahasa 
yang dikehendaki, pilih Lainnya.

Deteksi topik—Jika Anda mengatur Deteksi topik > Aktif, 
maka telepon ini akan secara otomatis mencari bahasan 
topik yang baru, kemudian menyimpannya tanpa nama ke 
daftar topik. Pilih Tidak aktif jika Anda tidak ingin 
menyimpan bahasan topik baru secara otomatis. 

Pengaturan Yang
Pilih Olahpesan > Pilihan

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

Jml. pesan tersimpan—Te
yang disimpan ke folder T
Batas standar adalah 20 p
tercapai, maka pesan terl

Memori digunakan—Pilih
gunakan untuk menyimpa
Kartu memori.

Tanda e-mail baru—Pilih
pemberitahuan e-mail bar
baru diterima di kotak sur
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i akses ke layanan Visual Radio, 
io di area Anda tidak dapat 

o. Layanan Visual Radio mungkin 
area dan negara.

anggilan masuk seperti biasa saat 
dio akan dimatikan saat terdapat 
 panggilan berakhir, Anda harus 
radio secara manual.

 frekuensi yang digunakan 
entang negara yang diterima dari 
ini tidak tersedia, Anda mungkin 
ilih wilayah keberadaan Anda, 

ih wilayan dalam pengaturan 

n radio
dio tergantung pada jangkauan 
 tertentu.

ng pada antena selain dari antena 
et atau perangkat tambahan yang 
ang ke telepon ini agar radio FM 
Ra
di

o
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Radio
Tekan , lalu pilih Radio. Anda dapat menggunakan 
aplikasi ini sebagai radio FM biasa melalui pencarian 
otomatis dan stasiun tersimpan, atau dengan informasi 
visual yang mirip serta berkaitan dengan program radio 
pada layar, jika Anda mencari stasiun yang memberikan 
layanan Visual Radio. Layanan Visual Radio menggunakan 
data paket (layanan jaringan). Anda dapat menggunakan 
aplikasi lain sambil mendengarkan radio FM.

Saran! Untuk mengakses Radio dalam modus siaga 
aktif pada perangkat Nokia N70 Music Edition Anda, 
tekan terus .

Untuk dapat menggunakan layanan Visual Radio, 
persyaratan berikut ini harus dipenuhi:
• Telepon harus diaktifkan.
• Telepon harus menggunakan kartu SIM yang berlaku.
• Stasiun radio yang Anda dengarkan dan operator 

jaringan Anda harus mendukung layanan ini.
• Jalur akses Internet harus ditentukan untuk akses ke 

server Visual Radio operator.
• Stasion radio harus memiliki ID layanan Visual Radio 

yang benar dan layanan Visual Radio diaktifkan. 
Lihat “Stasiun tersimpan”, hal. 65.

Jika Anda tidak memilik
operator dan stasiun rad
mendukung Visual Radi
tidak tersedia di semua 

Anda dapat menjawab p
mendengarkan radio. Ra
panggilan aktif. Setelah
menghidupkan kembali 

Radio akan memilih pita
berdasarkan informasi t
jaringan. Jika informasi 
akan diminta untuk mem
atau Anda dapat memil
Visual Radio.

Mendengarka
Ingat, kualitas siaran ra
stasiun radio di wilayah

Radio FM akan tergantu
telepon nirkabel. Heads
kompatibel harus terpas
berfungsi dengan baik.
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siaga dan membiarkan radio FM 
 pilih Pilihan > Putar di latar 

 visual
ediaan dan biaya, dan untuk 
ini, hubungi operator jaringan 
a.

ual yang tersedia pada stasiun 
 Pilihan > Aktifkan lay. visual. 
um disimpan untuk stasiun 
au pilih Ambil untuk mencarinya 
yanan jaringan).

n visual sudah dibuat, layar akan 
al saat itu yang dirancang oleh 

ran layar pada tampilan konten 
uran tampilan > Lampu atau 

an
ingga 20 stasiun radio ke dalam 
ftar stasiun, pilih Pilihan > 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Tekan , lalu pilih Radio. Untuk memulai pencarian 
stasiun radio, pilih  atau . Pencarian akan berhenti 
bila stasiun radio sudah ditemukan. Untuk mengubah 
frekuensi secara manual, pilih Pilihan > Menyetel 
manual.

Jika sebelumnya Anda telah menyimpan stasiun radio, pilih 
 atau  untuk melanjutkan ke stasiun radio 

tersimpan berikutnya atau sebelumnya, atau tekan tombol 
angka yang sesuai untuk memilih lokasi memori stasiun.

Untuk mengatur volume suara, tekan  atau . 
Untuk mendengarkan radion menggunakan pengeras 
suara, pilih Pilihan > Aktifkan loudsp..

Peringatan: Dengarkan musik pada tingkat volume 
suara sedang. Terus-menerus mendengarkan musik 
dalam volume suara yang tinggi dapat merusak 
pendengaran Anda. Jangan pegang telepon di 
dekat telinga bila pengeras suara sedang 
digunakan, karena volume suara yang terdengar 
mungkin sangat keras.

Untuk melihat stasiun radio yang tersedia sesuai lokasi, 
pilih Pilihan > Direktori stasiun (layanan jaringan).

Untuk menyimpan stasiun yang telah dicari ke daftar 
stasiun, pilih Pilihan > Simpan stasiun. Untuk membuka 
daftar stasiun tersimpan, pilih Pilihan > Stasiun. 
Lihat “Stasiun tersimpan”, hal. 65.

Untuk kembali ke modus 
diputar di latar belakang,
belkg..

Melihat konten
Untuk memastikan keters
berlangganan ke layanan 
atau operator selular And

Untuk melihat konten vis
yang dicari, pilih  atau
Jika ID layanan visual bel
tersebut, masukkan ID, at
dalam direktori stasiun (la

Bila sambungan ke layana
menampilkan konten visu
operator konten.

Untuk mengubah pengatu
visual, pilih Pilihan > P'at
P'hmt. daya hbs. wkt..

Stasiun tersimp
Anda dapat menyimpan h
radio. Untuk membuka da
Stasiun.
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Untuk mendengarkan salah satu stasiun tersimpan, pilih 
Pilihan > Stasiun > Dengar. Untuk menampilkan konten 
visual yang tersedia bagi salah satu stasiun, pilih Pilihan > 
Stasiun > Aktifkan lay. visual.

Untuk mengubah rincian stasiun, pilih Pilihan > Stasiun > 
Edit.

Pengaturan
Pilih Pilihan > Pengaturan dan dari berikut ini:

Nada pengaktifan—Pilih jika nada akan diputar saat 
aplikasi diaktifkan.

Lay. mulai otomatis—Pilih Ya untuk meminta agar 
layanan Visual Radio aktif secara otomatis bila Anda 
memilih salah satu stasiun tersimpan yang menawarkan 
layanan visual.

Jalur akses—Pilih jalur akses yang digunakan untuk 
sambungan data. Anda tidak memerlukan jalur akses untuk 
menggunakan aplikasi sebagai radio FM biasa.

Daerah sekarang—Pilih wilayah keberadaan Anda saat ini. 
Pengaturan ini akan muncul hanya jika tidak tersedia 
jangkauan jaringan saat aplikasi diaktifkan.
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uk mengingatkan Anda pada hari 
 istimewa lainnya. Entri hari 
ng setiap tahun.
 untuk bergerak di antara kolom.

 peringatan)—Pilih Aktif, 
ntuk mengisi dalam kolom 
ggal alarm.  pada tampilan 
n alarm.
k mengubah entri yang akan 
cul dalam tampilan hari).

dapat menetapkan tanggal 
lang.

onisasi, entri kalender hanya 
a dan tidak akan ditampilkan ke 
liki akses online untuk melihat 

 ditampilkan ke orang lain yang 
elihat kalender Anda secara 

r tidak akan disalin ke PC bila 
onisasi.
ri, pilih Selesai.
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Kalender
Cara pintas: Tekan salah satu tombol ( — ) dalam 
tampilan kalender. Entri rapat akan terbuka dan 
karakter yang Anda masukkan akan ditambahkan 
ke kolom Subyek.

Saran! Buat salinan cadangan informasi pada 
perangkat ke kartu memori yang kompatibel secara 
rutin. Anda dapat mengembalikan informasi 
tersebut, seperti entri kalender, ke perangkat di lain 
kali. Lihat “Peralatan kartu memori”, hal. 6.

Membuat entri kalender
1 Tekan , lalu pilih 

Kalender > Pilihan > 
Catatan baru, dan dari 
berikut ini: 
Rapat—Untuk 
mengingatkan jadwal 
pertemuan Anda pada 
tanggal dan waktu yang 
telah ditentukan. 
Memo—Untuk menulis 
catatan umum pada hari 
tertentu.

Hari Peringatan—Unt
ulang tahun atau hari
peringatan akan terula

2 Isi kolom. Gunakan 
Alarm (rapat dan hari
kemudian tekan  u
Waktu alarm dan Tan
hari akan menunjukka
Ulang—Tekan  untu
diulang (  akan mun
Ulang sampai—Anda 
berakhirnya entri beru
Sinkronisasi:
Pribadi—Setelah sinkr
dapat dilihat oleh And
orang lain yang memi
kalender tersebut. 
Umum—Entri kalender
memiliki akses untuk m
online. 
Kosong—Entri kalende
Anda melakukan sinkr

3 Untuk menyimpan ent
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nder
n > Pengaturan untuk mengubah 
m minggu atau tampilan yang 
 membuka kalender.

anggal yang memiliki entri 
n segi tiga kecil di sudut kanan 
 minggu, memo dan hari 
belum jam 8 pagi. Tekan  untuk 

 bulan, minggu, dan hari.

 dan minggu:  Memo dan  
ada ikon untuk Rapat.

e hari ini. Untuk membuka tanggal 
Ke tanggal, tulis tanggal, lalu pilih 

tri kalender
udah berlalu dalam Kalender akan 
ori telepon Anda.

 dari satu aktivitas sekaligus, 
lu pilih Pilihan > Hapus catatan, 
tu dari berikut ini:

k menghapus semua entri yang 
nggal yang telah Anda tentukan.
Ka
le

nd
er
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Untuk menghentikan alarm kalender, pilih Diam agar nada 
alarm kalender berhenti berbunyi. Teks pengingat akan 
tetap berada di layar. Pilih Berhenti untuk mengakhiri 
alarm kalender. Pilih Tunda alrm untuk mengatur alarm ke 
tunda.

Saran! Untuk mengirim entri kalender ke telepon 
yang kompatibel, pilih Pilihan > Kirim > Via pesan 
singkat, Via multimedia, atau Via Bluetooth.

Saran! Anda dapat memindahkan kalender dan data 
agenda dari berbagai telepon Nokia ke telepon ini 
atau melakukan sinkronisasi kalender dan catatan 
agenda ke PC yang kompatibel menggunakan Nokia 
PC Suite. Lihat CD-ROM yang disertakan bersama 
telepon Anda.

Mengatur alarm kalender
Anda dapat mengatur alarm untuk mengingatkan rapat 
dan hari peringatan.
1 Buka entri yang akan diberi alarm, lalu pilih Alarm > 

Aktif.
2 Tetapkan Waktu alarm dan Tanggal alarm.
3 Gulir ke bawah untuk Ulang, kemudian tekan  

untuk memilih frekuensi pengulangan alarm.
4 Pilih Selesai.

Untuk menghapus alarm kalender, buka entri dengan 
alarm yang akan dihapus, lalu pilih Alarm > Tidak aktif. 

Tampilan kale
Saran! Pilih Piliha
hari pertama dala
muncul saat Anda

Dalam tampilan bulan, t
kalender ditandai denga
bawah. Dalam tampilan
peringatan diletakkan se
beralih antara tampilan

Ikon pada tampilan hari
Hari Peringatan. Tidak 

Tekan  untuk beralih k
tertentu, pilih Pilihan > 
OK.

Menghapus en
Menghapus entri yang s
menghemat ruang mem

Untuk menghapus lebih
buka tampilan bulan, la
kemudian pilih salah sa

Sebelum tanggal—Untu
akan muncul sebelum ta
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Semua catatan—Untuk menghapus semua entri kalender.

Pengaturan kalender
Untuk mengubah Nada alarm kalender, Tampilan 
default, Minggu mulai, dan Tampilan minggu, 
pilih Pilihan > Pengaturan.
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man. Lihat “Akses”, hal. 72.
 Web. Lihat “Mengakhiri 
.

turan browser
n mungkin tersedia pada situs Web 
ngan atau operator selular Anda.

a pengaturan layanan Web dalam 
perator jaringan atau operator 
n halaman Web. Lihat “Data dan 
tuk informasi lebih lanjut, hubungi 
perator selular Anda.

ngaturan 

rikan oleh operator selular Anda.
eralatan > P'aturan > Koneksi > 
n tetapkan pengaturan untuk jalur 
uran koneksi”, hal. 99.
W
eb
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Web
Beberapa operator selular memiliki situs yang khusus 
dirancang untuk telepon selular. Untuk mengakses 
halaman, 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 “Menerima pengaturan browser”, hal. 70 atau 
“Memasukkan pengaturan secara manual”, hal. 70. 

• Buat sambungan ke Web. Lihat “Membuat 
sambungan”, hal. 72.

• Mulai browsing hala
• Akhiri sambungan ke

sambungan”, hal. 74

Menerima penga
Saran! Pengatura
milik operator jari

Anda mungkin menerim
pesan teks khusus dari o
selular yang menawarka
pengaturan”, hal. 54. Un
operator jaringan atau o

Memasukkan pe
secara manual
Ikuti petunjuk yang dibe
1 Tekan , lalu pilih P

Jalur akses, kemudia
akses. Lihat “Pengat



W
eb

71

juk dalam folder ini akan diatur 
domain.

mpilkan judul atau alamat 

r yang berisi penunjuk untuk 

nunjuk secara 

juk, pilih Pilihan > Manajer 
enanda.
m. Hanya alamat URL yang harus 
 standar ditetapkan ke penunjuk 
es lain yang dipilih. Tekan  
rakter khusus seperti /, ., :, 
k menghapus karakter.
 untuk menyimpan penunjuk.

uk
juk, lalu pilih Pilihan > Kirim > 

 untuk mengirim. Anda dapat 
juk sekaligus.
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2 Pilih Web > Pilihan > Manajer penanda > Tambah 
penanda. Tulis nama untuk penunjuk dan alamat 
halaman yang ditetapkan sebagai jalur akses aktif.

3 Untuk menetapkan jalur akses yang sudah dibuat 
sebagai jalur akses standar dalam Web, pilih Web > 
Pilihan > Pengaturan > Jalur akses.

Tampilan penunjuk
Istilah: Penunjuk terdiri dari alamat Internet (harus 
ada), judul penunjuk, jalur akses, serta jika halaman 
Web meminta, nama pengguna dan sandi.

Telepon ini mungkin memiliki beberapa penunjuk untuk 
situs yang tidak berhubungan dengan Nokia. Nokia tidak 
menjamin atau mendukung berbagai situs tersebut. 
Jika Anda hendak mengaksesnya, lakukan tindakan yang 
sama untuk pengamanan atau konten situs, seperti yang 
akan dilakukan saat mengakses situs Internet manapun.

Ikon pada tampilan penunjuk:

 Halaman pertama yang ditetapkan untuk jalur akses 
standar. Jika Anda menggunakan jalur akses standar lain 
untuk browsing, maka halaman pertama akan berubah 
dengan sendirinya.

 Folder penunjuk otomatis berisi penunjuk ( ) yang 
dikumpulkan secara otomatis saat Anda mengakses 

berbagai halaman. Penun
secara otomatis menurut 

 Penunjuk yang mena
Internet penunjuk.

 (Jika tersedia) Folde
men-download konten.

Menambahkan pe
manual
1 Dalam tampilan penun

penanda > Tambah p
2 Mulailah mengisi kolo

ditetapkan. Jalur akses
jika tidak ada jalur aks
untuk memasukkan ka
dan @. Tekan  untu

3 Pilih Pilihan > Simpan

Mengirim penunj
Gulir ke salah satu penun
Via pesan singkat. Tekan 
mengirim beberapa penun
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njut, hubungi operator selular 
jemen sertifikat”, hal. 104.

n hanya layanan yang Anda 
g menawarkan perlindungan 
ap perangkat lunak berbahaya.

penghubung baru ditampilkan 
isbawahi, dan gambar yang 
ubung memiliki garis batas biru di 

bung, menandai kotak, 
ekan .

akan  untuk melompat ke akhir 
e awal halaman.

an sebelumnya saat browsing, 
bali tidak tersedia, pilih Pilihan > 
yat untuk menampilkan daftar 
g telah dikunjungi selama sesi 
t akan terhapus setiap kali akses 

n terakhir dari server, pilih Pilihan 
load.
W
eb
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Membuat sambungan
Setelah menyimpan semua pengaturan sambungan yang 
diperlukan, Anda dapat mengakses halaman. 
1 Pilih penunjuk atau masukkan alamat dalam kolom 

( ). Bila Anda memasukkan alamat, penunjuk yang 
cocok akan ditampilkan di atas kolom tersebut. 
Tekan  untuk memilih penunjuk yang cocok.

2 Tekan  untuk mulai men-download halaman.

Pengamanan sambungan
Jika indikator pengamanan  muncul di layar saat 
sambungan berlangsung, berarti pengiriman data antara 
telepon ini dengan gateway Internet atau server sudah 
dienkripsi.

Ikon pengaman tidak menunjukkan bahwa pengiriman 
data antara gateway dengan server konten (atau tempat 
penyimpanan sumber daya yang disimpan) sudah aman. 
Operator selular akan mengamankan pengiriman data 
antara gateway dengan server konten.

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

Fitur-fitur pengaman mungkin diperlukan untuk beberapa 
layanan, seperti layanan perbankan. Untuk sambungan 
tersebut, Anda memerlukan sertifikat pengaman. 

Untuk informasi lebih la
Anda. Lihat juga “Mana

Akses
Penting: Gunaka
percaya dan yan
memadai terhad

Pada halaman browser, 
berwarna biru dan digar
berfungsi sebagai pengh
sekelilingnya.

Untuk membuka penghu
dan membuat pilihan, t

Cara pintas: Gun
halaman dan  k

Untuk kembali ke halam
pilih Kembali. Jika Kem
Pilihan navigasi > Riwa
kronologis halaman yan
browsing. Daftar riwaya
ditutup.

Untuk mengambil konte
> Pilihan navigasi > Re
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ta gunakan aplikasi dan 
in hanya dari sumber yang 

ndungan memadai terhadap 
erbahaya.

n mengumpulkan semua 
matis saat Anda mengakses 
njuk tersebut disimpan ke folder 
( ) dan akan diatur menurut 
atis. Lihat juga “Pengaturan 

 yang disimpan
ra teratur halaman informasi 
erubah, maka Anda dapat 

ebut dan mengaksesnya secara 
aman yang disimpan, Anda juga 
uk menyimpan halaman browser 

 halaman tersimpan, tekan  
Pada tampilan halaman 
k membuka salah satu 

an saat browsing, pilih Pilihan > 
n halaman. 
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Untuk menyimpan penunjuk, pilih Pilihan > S'pan. sbg. 
penanda.

Saran! 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 dalam memori perangkat atau 
kartu memori yang kompatibel (jika terpasang), dan 
mencarinya secara offline. Untuk mengakses halaman di 
lain waktu, tekan  pada tampilan penunjuk agar 
tampilan Halaman tersimpan terbuka.

Untuk memasukkan alamat URL baru, pilih Pilihan > 
Pilihan navigasi > Ke alamat web.

Anda dapat men-download file yang tidak dapat 
ditampilkan pada halaman browser, seperti nada dering, 
foto, logo operator, tema, dan klip video. Item yang di-
download akan ditangani oleh aplikasi yang sesuai pada 
telepon Anda, misalnya gambar yang di-download akan 
disimpan dalam Galeri.

Perlindungan hak cipta mungkin melarang penyalinan, 
modifikasi, pengiriman atau pengalihan beberapa gambar, 
musik (termasuk nada dering), dan konten lain.

Penting: Instal ser
perangkat lunak la
menawarkan perli
perangkat lunak b

Saran! Browser aka
penunjuk secara oto
halaman Web. Penu
penunjuk otomatis 
domain secara otom
Web”, hal. 75.

Melihat halaman
Jika Anda mengakses seca
yang tidak terlalu sering b
menyimpan halaman ters
offline. Pada tampilan hal
dapat membuat folder unt
yang disimpan.

Untuk membuka tampilan
pada tampilan penunjuk. 
tersimpan, tekan  untu
halamannya ( ).

Untuk menyimpan halam
Pilihan lanjutan > Simpa
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mungkin melarang penyalinan, 
tau pengalihan beberapa gambar, 
ering), dan konten lain.

mbungan
anjutan > Putuskan untuk 
dan melihat halaman browser 
an > Keluar untuk mengakhiri 
p browser.

cache
ang sudah diakses akan tersimpan 
telepon.

mori yang digunakan untuk 
tara. Jika Anda mencoba atau telah 
hasia yang memerlukan sandi, 
h setiap kali digunakan. Informasi 
 Anda akses akan disimpan dalam 
gkan cache, pilih Pilihan > Pilihan 
e.
W
eb
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Untuk memulai sambungan ke layanan browser dan 
men-download halaman versi terbaru, pilih Pilihan > 
Pilihan navigasi > Reload. Telepon ini akan tetap online 
setelah Anda mengambil kembali halaman tersebut.

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

Penting: Instal serta gunakan aplikasi dan 
perangkat lunak lain hanya dari sumber yang 
menawarkan perlindungan memadai terhadap 
perangkat lunak berbahaya.

1 Untuk men-download item, gulir ke penghubung, 
kemudian tekan .

2 Tentukan pilihan yang sesuai untuk membeli item, 
misalnya ”Buy”.

3 Baca dengan cermat semua informasi yang tersedia.
Untuk melanjutkan download, pilih Terima. 
Untuk membatalkan download, pilih Batalkan.

Perlindungan hak cipta 
modifikasi, pengiriman a
musik (termasuk nada d

Mengakhiri sa
Pilih Pilihan > Pilihan l
mengakhiri sambungan 
secara offline, atau Pilih
sambungan dan menutu

Mengosongkan 
Informasi atau layanan y
di dalam memori cache 

Cache adalah lokasi me
menyimpan data semen
mengakses informasi ra
kosongkan cache setela
atau layanan yang telah
cache. Untuk mengoson
lanjutan > Hapus cach
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netapkan halaman Web yang 
da memilih Pilihan > Pilihan 
 cari dalam tampilan penunjuk, 

agar browser memutar suara 
an Web, pilih tingkat volume 

gin tata letak halaman 
kin saat dalam modus Layar 
as. Jika Anda tidak ingin 
numpuk (cascading) saat 
ecepatan.

kan atau menonaktifkan 
an cookie.

ah konten dari operator selular 
kasi pengguna dan pilihan 
digunakan.

 mengaktifkan atau 
an skrip.

ntuk menyembunyikan atau 
uan pengamanan.
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Pengaturan Web
Pilih Pilihan > Pengaturan dan dari berikut ini:

Jalur akses—Untuk mengubah jalur akses standar, 
tekan  agar menampilkan daftar jalur akses yang 
tersedia. Lihat “Pengaturan koneksi”, hal. 99.

Tampilkan foto—Untuk memilih jika Anda ingin 
mengambil foto sewaktu browsing. Jika Anda memilih 
Tidak, maka untuk mengambil foto saat browsing di lain 
waktu, pilih Pilihan > Tampilkan foto.

Ukuran huruf—Untuk memilih ukuran teks.

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

Penanda otomatis—Untuk menonaktifkan pengumpulan 
penunjuk otomatis, pilih Tidak aktif. Jika Anda hendak 
melanjutkan pengumpulan penunjuk otomatis namun 
ingin menyembunyikan folder tersebut dari tampilan 
penunjuk, pilih Sembunyi folder.

Ukuran layar—Untuk memilih apa yang akan ditampilkan 
saat browsing. Pilih Normal atau Layar penuh.

Homepage—Untuk menetapkan halaman awal.

Cari halaman—Untuk me
akan di-download bila An
navigasi > Buka halaman
atau saat browsing.

Volume—Jika Anda ingin 
yang terdapat pada halam
suara.

Pengolahan—Jika Anda in
ditampilkan semirip mung
kecil, pilih Dengan kualit
tampilan lembar kerja me
di-download, pilih Dgn. k

Cookie—Untuk mengaktif
penerimaan dan pengirim

Istilah: Cookie adal
untuk mengidentifi
konten yang sering 

Skrip Java/ECMA—Untuk
menonaktifkan pengguna

P'ringatan keamanan—U
menampilkan pemberitah
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Pengiriman no. seri—Untuk mengaktifkan atau 
menonaktifkan pengiriman nomor seri. Beberapa operator 
selular mungkin mengharuskan fungsi ini diaktifkan 
sebelum Anda dapat browsing Web.

Konf. DTMF dikirim—Untuk memilih apakah selama 
panggilan suara berlangsung Anda ingin membuat 
konfirmasi sebelum telepon mengirim nada DTMF atau 
tidak. Lihat juga “Pilihan saat panggilan suara 
berlangsung”, hal. 20.
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disusun menurut album atau 
nyanyi. Informasi tentang album 
ri tag ID3 pada file lagu 

indahkan file ke kartu memori 
memori perangkat, pilih file 
 Salin ke kartu memori/Pindah 
 ke mem. telepon/Pindah ke 

pan pada kartu memori ditandai 

ungkin melarang penyalinan, 
au pengalihan beberapa gambar, 
ing), dan konten lain.

lih Semua lagu, Playlist, 
ru ditambah, lalu salah satu 
n lagu-lagu lain pada tampilan 
Untuk membuka tampilan 
ng sedang diputar, pilih Buka 
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Pribadi
Permainan
Tekan , lalu pilih Pribadi dan salah satu permainan. 
Untuk petunjuk tentang cara menjalankan permainan, 
pilih Pilihan > Petunjuk.

Music player

Tekan , lalu pilih Pribadi > Player musik. Dengan music 
player, Anda dapat memutar file musik, serta membuat 
dan mendengarkan daftar putar.

Saran! Untuk mengakses Musik pada perangkat 
Nokia N70 Music Edition Anda, tekan .

Peringatan: Dengarkan musik pada tingkat volume 
suara sedang. Terus-menerus mendengarkan musik 
dalam volume suara yang tinggi dapat merusak 
pendengaran Anda. Jangan pegang telepon di 
dekat telinga bila pengeras suara sedang 
digunakan, karena volume suara yang terdengar 
mungkin sangat keras.

Untuk melihat lagu yang 
artis, pilih Album atau Pe
dan artis dikumpulkan da
(jika tersedia).

Untuk menyalin atau mem
yang kompatibel atau ke 
kemudian Pilihan > Atur >
ke kartu mem. atau Salin
mem. tel.. File yang disim
dengan .

Perlindungan hak cipta m
modifikasi, pengiriman at
musik (termasuk nada der

Memutar musik
Untuk memutar musik, pi
Penyanyi, Album, atau Ba
lagu. Lagu yang dipilih da
yang sama akan diputar. 
informasi tentang lagu ya
Sedang diputar.
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gu, album, atau artis ke daftar 
ian Pilihan > Tambah ke playlist. 
aftar putar baru atau 
ng sudah ada.

ftar putar, pilih Playlist dan salah 

r putar, gulir ke daftar tersebut, 
ghapus daftar putar hanya akan 

r tersebut, bukan file musik.

nambah cara pintas

 untuk membuka Kalender,  
masuk, dan  untuk membuka 

pintas (yang akan terhubung ke 
tatan, penunjuk dan sebagainya), 

adi > Ke. Cara cepat hanya 
si khusus. Tidak semua aplikasi 

asi yang akan ditambahkan cara 
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ib
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Untuk beralih antara memutar dan berhenti sebentar, 
tekan tombol gulir. Untuk memutar maju lagu dengan 
cepat, tekan terus . Untuk mundur, tekan terus .

Untuk mengatur volume suara, tekan  atau . 
Untuk mulai memutar lagu berikutnya atau sebelumnya, 
tekan  atau .

Untuk memilih antara modus putar acak dan modus putar 
normal, pilih Pilihan > Acak. Untuk memilih apakah 
permainan akan berhenti di akhir daftar putar atau 
mengulang kembali dari awal daftar putar, pilih Pilihan > 
Ulangi.

Untuk mencari lagu dalam daftar lagu, tekan tombol angka 
agar dapat memasukkan huruf dalam kotak cari.

Untuk memilih beberapa lagu untuk daftar putar atau 
penghapusan, tekan terus  sambil menekan  atau 

.

Untuk menghapus beberapa lagu, pilih lagu tersebut, 
kemudian tekan . Menghapus lagu akan menghapusnya 
secara tetap dari kartu memori dan memori perangkat.

Daftar putar
Music player mendukung daftar putar .m3u biasa. 
Salin daftar putar dengan file musik, atau buatlah dalam 
music player.

Untuk menambahkan la
putar, pilih item kemud
Anda dapat membuat d
menambahkannya ke ya

Untuk mendengarkan da
satu daftar putar.

Untuk menghapus dafta
kemudian tekan . Men
menghapus daftar puta

Ke—me

Cara pintas standar: 
untuk membuka Kotak 
Catatan.

Untuk menyimpan cara 
berbagai foto favorit, ca
tekan , lalu pilih Prib
ditambahkan dari aplika
memiliki fungsi ini.
1 Pilih objek dari aplik

pintas.
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emulai atau melanjutkan 
una IM; Kontak IM untuk 

 melihat status online kontak IM 
mulai atau melanjutkan 
beberapa pengguna IM atau 
ihat sesi pesan cepat sebelumnya 

an obrolan, biaya dan tarif yang 
tor jaringan dan/atau operator 

lular juga akan memberikan 
nggunakan layanannya. 

uran IM
engaturan tersebut untuk 
akan digunakan. Anda mungkin 
lam pesan teks khusus dari 
erator selular yang menawarkan 
an pengaturan”, hal. 54. 
kkan pengaturan tersebut secara 
n server obrolan”, hal. 83.

server IM
 secara otomatis saat Anda 
ilihan > Pengaturan > 
> Jenis login IM > Di 
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2 Pilih Pilihan > Tambah 'Ke'. Cara pintas dalam Ke akan 
diperbarui secara otomatis jika Anda memindahkan 
item yang ditunjuk (misalnya dari satu folder ke folder 
lainnya).
Untuk mengganti nama pengenal pada ikon cara pintas 
di sudut kiri bawah, pilih Pilihan > Ikon cara pintas.

Menghapus cara pintas
Pilih cara pintas, kemudian tekan . Cara pintas standar 
Catatan, Kalender, dan Kotak masuk tidak dapat dihapus.

Bila Anda menghapus aplikasi atau dokumen yang 
memiliki cara pintas dalam Ke, warna ikon cara pintas dari 
item yang dihapus menjadi redup dalam tampilan Ke. 
Cara pintas ini dapat dihapus di waktu berikutnya saat 
Anda membuka Ke.

IM—pesan cepat (obrolan)

Tekan , lalu pilih Pribadi > IM.

Pesan cepat (layanan jaringan) berguna untuk 
berkomunikasi dengan orang lain menggunakan pesan 
cepat dan bergabung dalam forum diskusi (grup IM) 
dengan berbagai topik tertentu. Beberapa operator selular 
memiliki server IM yang dapat diakses setelah Anda 
terdaftar ke layanan IM.

Pilih Percakapan untuk m
percakapan dengan pengg
membuat, mengedit atau
Anda; Grup IM untuk me
percakapan grup dengan 
Obrol direkam untuk mel
yang telah disimpan.

Untuk ketersediaan layan
dikenakan, hubungi opera
selular Anda. Operator se
petunjuk tentang cara me

Menerima pengat
Anda harus menyimpan p
mengakses layanan yang 
menerima pengaturan da
operator jaringan atau op
layanan IM. Lihat “Data d
Anda juga dapat memasu
manual. Lihat “Pengatura

Menyambung ke 
Saran! Untuk log in
memulai IM, pilih P
Pengaturan server
permulaan apl..
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Untuk memperbolehkan undangan 
nda, pilih Hanya kontak IM. 
h kontak IM yang ingin agar Anda 
 mereka.

Untuk memilih kecepatan yang 
enampilkan pesan baru.

ntuk menyusun kontak IM Anda 
urut stat onlin.

Untuk memilih cara memperbarui 
s kontak IM Anda (online atau 
atau Manual. 

n pengguna IM
lam tampilan Grup IM, pilih 
pat mencarinya melalui Nama 
ta (ID pengguna).

a, dalam tampilan Kontak IM pilih 
ru > Cari dari server. Anda dapat 
pengguna, ID pengguna, Nomor 
mail.
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1 Buka IM agar telepon Anda tersambung ke server 
IM yang digunakan. Untuk mengubah server IM yang 
digunakan dan menyimpan server IM baru, lihat 
“Pengaturan server obrolan”, hal. 83. 

2 Masukkan ID pengguna dan sandi Anda, kemudian 
tekan  untuk mengakses. ID pengguna dan sandi 
untuk server IM diperoleh dari operator selular Anda.
Anda dapat memilih Batalkan untuk tetap offline; 
untuk mengakses server IM di lain waktu, pilih Pilihan 
> Login. Anda tidak dapat mengirim atau menerima 
pesan saat offline. 

3 Untuk keluar, pilih Pilihan > Keluar.

Mengubah pengaturan IM
Pilih Pilihan > Pengaturan > Pengaturan IM dari dari 
berikut ini:

Gunakan nama layar (hanya ditampilkan jika server 
mendukung grup IM)—Untuk memasukkan nama 
panggilan, pilih Ya.

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.—
hanya dari kontak IM A
Undangan IM dikirim ole
bergabung dengan grup

Kecptn. p'guliran psn.—
akan digunakan dalam m

Urutkan kontak IM—U
Secara abjad atau M'n

Refresh ketersediaan—
informasi tentang statu
offline), pilih Otomatis 

Mencari grup da
Untuk mencari grup, da
Pilihan > Cari. Anda da
grup, Topik dan Anggo

Untuk mencari penggun
Pilihan > Kontak IM ba
mencari melalui Nama 
telepon, dan Alamat e-
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k IM yang sedang online agar 
M, pilih Pilihan > Kirim 
ng akan diundang, tulis pesan 
n .

n dari peserta tertentu, 
kir, kemudian pilihan yang 

pesan komunikasi saat 
tau saat Anda bergabung 
an > Rekam obrolan, masukkan 

an tersebut, kemudian tekan . 
man, pilih Pilihan > Berhenti 

kam akan secara otomatis 
irekam.

ng direkam, dalam tampilan 
m, pilih percakapan, kemudian 
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Bergabung dan keluar dari grup IM
Untuk bergabung dengan grup IM yang sudah disimpan, 
gulir ke grup tersebut, kemudian tekan .

Untuk bergabung dengan grup IM yang tidak terdapat 
dalam daftar namun Anda mengetahui ID grup tersebut, 
pilih Pilihan > Gabung grup baru. Masukkan ID grup, 
kemudian tekan .

Untuk meninggalkan grup IM, pilih Pilihan > Akhiri 
grup IM.

Obrolan
Setelah bergabung dengan grup IM, Anda dapat melihat 
berbagai pesan komunikasi dalam grup tersebut, dan 
mengirim pesan Anda sendiri.

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 kemudian Pilihan > Balas.

Untuk mengundang konta
bergabung dengan grup I
undangan, pilih kontak ya
undangan, kemudian teka

Agar tidak menerima pesa
pilih Pilihan > Pilihan blo
dikehendaki.

Merekam obrolan
Untuk menyimpan pesan-
percakapan berlangsung a
dengan grup IM, pilih Pilih
nama untuk file percakap
Untuk mengakhiri pereka
merekam.

File percakapan yang dire
tersimpan dalam Obrol d

Untuk melihat obrolan ya
utama, pilih Obrol direka
tekan .
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ta percakapan ke kontak IM Anda, 
t, lalu pilih Pilihan > Tbh. ke 

 otomatis ke pesan masuk, 
s auto aktif. Masukkan teks, 
masih dapat menerima pesan.

mengambil daftar kontak obrolan 
bah kontak obrolan baru ke daftar 
kses server, daftar kontak obrolan 
ebelumnya akan diambil dari 

apa grup IM
untuk melihat daftar grup IM yang 
iikuti. 
Pr
ib

ad
i
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Melihat dan memulai percakapan
Buka tampilan Percakapan untuk melihat daftar setiap 
peserta percakapan yang mengobrol dengan Anda.

Untuk melihat percakapan, gulir ke peserta, kemudian 
tekan .

Untuk melanjutkan percakapan, tulis pesan Anda, 
kemudian tekan .

Untuk kembali ke daftar percakapan tanpa menutup 
percakapan tersebut, pilih 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 dan dari berikut ini:

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

Masukkan ID p'guna—Untuk memasukkan ID pengguna 
yang akan Anda hubungi untuk memulai percakapan, 
kemudian tekan .

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

Untuk menyimpan peser
gulir ke peserta tersebu
kontak IM.

Untuk mengirim balasan
pilih Pilihan > Set bala
lalu pilih Selesai. Anda 

Kontak IM
Buka Kontak IM untuk 
dari server atau menam
kontak. Bila Anda menga
yang sudah digunakan s
server secara otomatis.

Mengatur beber
Buka tampilan Grup IM 
disimpan atau sedang d
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Pengaturan server obrolan
Pilih Pilihan > Pengaturan > Pengaturan server. 
Anda mungkin menerima pengaturan dalam pesan teks 
khusus dari operator jaringan atau operator selular yang 
menawarkan layanan obrolan. ID pengguna dan sandi 
diperoleh dari operator selular saat Anda mendaftar 
layanan tersebut. Jika Anda tidak mengetahui ID pengguna 
atau sandi, hubungi operator selular.

Untuk mengubah server IM yang akan Anda hubungi, 
pilih Server default.

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

Nama server—Masukkan nama 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 kode akses login Anda.
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Profil Handsfree, Profil Pertukaran 
jek Push, Profil Transfer File, 
r, dan Profil Perangkat Antarmuka 
tikan antar-operasional antar 
ndukung teknologi nirkabel 
angkat tambahan yang disetujui 

ubungi produsen perangkat 
kompatibilitasnya dengan 

aitan dengan salah satu layanan 
ara menetapkan sambungan ke 
lnya Handsfree Profile yang 
 telepon handsfree dan telepon. 
telepon harus mendukung profil 

ngkin terdapat peraturan yang 
 teknologi nirkabel Bluetooth. 
 pihak yang berwenang setempat 
da.

n teknologi nirkabel Bluetooth, 
ebut aktif di latar belakang saat 
kan, meningkatkan kebutuhan 
rangi masa pakai baterai.
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Konektivitas
Konektivitas Bluetooth

Anda dapat menyambung ke perangkat lain yang 
kompatibel tanpa kabel menggunakan teknologi nirkabel 
Bluetooth. Perangkat yang kompatibel mungkin termasuk 
perangkat selular, komputer, dan perangkat tambahan 
seperti headset dan kit mobil. Anda dapat menggunakan 
teknologi nirkabel Bluetooth untuk mengirim foto, klip 
video, musik dan klip suara, dan catatan; menghubungkan 
tanpa kabel ke PC yang kompatibel (misalnya, mentransfer 
file), atau menghubungkan ke printer yang kompatibel 
untuk mencetak foto dengan Cetak foto. Lihat “Cetak 
foto”, hal. 41.

Perangkat dengan teknologi nirkabel Bluetooth 
berkomunikasi melalui gelombang radio, karena itu 
perangkat Anda dan perangkat lain tidak perlu berhadapan 
langsung. Kedua perangkat hanya harus berada dalam 
jarak 10 meter (32 kaki), meskipun sambungan ini dapat 
terganggu karena hambatan seperti dinding atau 
perangkat elektronik lain.

Perangkat ini memenuhi standar Spesifikasi Bluetooth 2.0 
yang mendukung profil berikut: Profil Pencetakan Dasar, 
Profil Akses Generik, Profil Port Serial, Profil Jaringan 

Dial-up, Profil Headset, 
Objek Generik, Profil Ob
Profil Olahgambar Dasa
Manusia. Untuk memas
perangkat lain yang me
Bluetooth, gunakan per
Nokia untuk model ini. H
lain untuk memastikan 
perangkat ini.

Istilah: Profil berk
atau fungsi, dan c
telepon lain. Misa
digunakan antara
Agar kompatibel, 
yang sama.

Di beberapa tempat mu
membatasi penggunaan
Tanyakan hal ini kepada
atau operator selular An

Fitur yang menggunaka
atau membuat fitur ters
fitur lain sedang diguna
daya baterai dan mengu
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anan
enggunakan Bluetooth, atur 
, atau pilih Tampilan telepon > 

n telepon yang tidak dikenal.

enggunakan 
tooth
etooth aktif bisa berlangsung 
alnya, jika Anda terhubung ke 
ersamaan Anda juga dapat 
ang kompatibel lainnya.

luetooth
 dalam modus siaga, sambungan 

terus-menerus, sambungan 

terus-menerus, konektivitas 

irim teks menggunakan 
oth (tidak dengan pesan teks), 
 teks, lalu pilih Pilihan > Kirim > 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Jika telepon ini terkunci, Anda tidak dapat menggunakan 
sambungan Bluetooth. Lihat “Pengamanan”, hal. 102 
untuk informasi lebih lanjut tentang penguncian telepon.

Pengaturan konektivitas Bluetooth
Tekan , lalu pilih Koneksi > Bluetooth. Jika Anda 
membuka aplikasi ini untuk pertama kalinya, Anda akan 
diminta untuk menetapkan nama perangkat Anda. Setelah 
konektivitas Bluetooth ditetapkan dan Tampilan telepon 
diubah ke Tampil ke semua, perangkat Anda dan nama ini 
dapat dilihat oleh pengguna perangkat lain yang 
menggunakan teknologi Bluetooth.

Pilih dari berikut ini:

Bluetooth—Pilih Aktif atau Tidak Aktif. 
Untuk menyambung secara nirkabel ke telepon yang 
kompatibel lainnya, atur sambungan Bluetooth terlebih 
dahulu ke Aktif, kemudian buat sambungan.

Tampilan telepon—Agar perangkat Anda dapat dicari oleh 
perangkat lain dengan teknologi nirkabel Bluetooth, pilih 
Tampil ke semua. Untuk menyembunyikannya dari 
telepon lain, pilih Tersembunyi.

Nama telepon saya—Untuk mengedit nama telepon Anda.

Saran untuk pengam
Jika Anda sedang tidak m
Bluetooth ke Tidak Aktif
Tersembunyi.

Jangan pasangkan denga

Mengirim data m
konektivitas Blue
Beberapa sambungan Blu
pada saat bersamaan. Mis
headset, pada saat yang b
mengirim file ke telepon y

Indikator konektivitas B
• Bila  muncul di layar

Bluetooth aktif.
• Jika  ditampilkan 

Bluetooth aktif.
• Bila  ditampilkan 

Bluetooth aktif.
Saran! Untuk meng
konektivitas Blueto
buka Catatan, tulis
Via Bluetooth.
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lahpesan tidak menyimpan pesan 
kan sambungan Bluetooth.

ari telepon, beberapa telepon 
enampilkan alamat telepon 
ncari alamat khusus telepon Anda, 
2820# dalam modus siaga.

n
 pasangan berarti melakukan 
ngguna perangkat yang 
nologi nirkabel Bluetooth harus 
 sandi, lalu menggunakan kode 
ada kedua perangkat untuk 
. Perangkat yang tidak dilengkapi 
una memiliki kode sandi yang 

luetooth, tekan  untuk 
pon pasangan ( ). 

ngan, buat kode akses sendiri 
an Anda harus sepakat dengan 
untuk menggunakan kode yang 
 digunakan sekali.
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1 Buka aplikasi tempat penyimpanan item yang akan 
Anda kirim. Misalnya, untuk mengirim foto ke telepon 
yang kompatibel lainnya, buka Galeri.

2 Pilih item, misalnya foto, lalu Pilihan > Kirim > Via 
Bluetooth. Perangkat dengan teknologi nirkabel 
Bluetooth dalam jangkauan mulai muncul di tampilan 
satu per satu. Anda dapat melihat ikon perangkat, 
nama perangkat, jenis perangkat, atau nama panggilan.

Saran! Jika sebelumnya Anda sudah mencari 
telepon, maka daftar telepon yang sudah pernah 
ditemukan akan muncul terlebih dahulu. 
Untuk memulai pencarian baru, pilih Perangkat 
lain. Jika Anda menonaktifkan telepon, maka 
daftar tersebut akan terhapus.

Ikon telepon: 
—Komputer; —Telepon; —Audio atau video; 
—Headset; —Lainnya.

Untuk menghentikan pencarian, tekan Berhenti. 
Daftar telepon terhenti.

3 Pilih telepon yang akan Anda hubungkan.
4 Jika telepon lain meminta dipasangkan sebelum data 

dikirim, sebuah nada akan berbunyi, kemudian Anda 
diminta untuk memasukkan kode akses. Lihat “Telepon 
pasangan”, hal. 86.

5 Bila sudah terdapat sambungan, Mengirim data 
muncul di layar.

Folder Terkirim dalam O
yang dikirim mengguna

Saran! Saat menc
mungkin hanya m
khusus. Untuk me
masukkan kode *#

Telepon pasanga
Istilah: Membuat
otentikasi. Para pe
menggunakan tek
menyepakati kode
sandi yang sama p
memasangkannya
antarmuka pengg
diatur pabrik.

Pada tampilan utama B
membuka tampilan tele

Sebelum membuat pasa
(panjang 1-16 angka) d
pemilik telepon lainnya 
sama. Kode akses hanya



Ko
ne

kt
iv

ita
s

87

an sambungan dari telepon ini 
isah setiap waktu.

ngan, gulir ke telepon, lalu pilih 
a ingin membatalkan semua 
Hapus semua.

 Anda sedang tersambung ke 
da menghapus pasangan ke 
aka pasangan akan segera 
ngan dinonaktifkan.

enggunakan 
tooth
 menggunakan konektivitas 
r nada, kemudian Anda ditanya 
esan tersebut. Jika Anda 
 layar, dan item tersebut 
er Kotak masuk pada 

iterima menggunakan 
unjukkan dengan . 
erima pesan”, hal. 53.
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Untuk membuat pasangan telepon, pilih Pilihan > 
Perangkat baru. Perangkat dengan teknologi nirkabel 
Bluetooth dalam jangkauan mulai muncul di tampilan satu 
per satu. Pilih perangkat, lalu masukkan kode sandi. Kode 
sandi yang sama juga harus dimasukkan pada perangkat 
yang lain. Setelah pemasangan, perangkat akan disimpan 
ke tampilan perangkat yang dipasangkan.

Telepon pasangan ditandai dengan  dalam pencarian 
telepon. 

Saran! Untuk menetapkan nama pendek (nama 
panggilan atau alias) untuk telepon pasangan, gulir 
ke telepon tersebut, lalu pilih Pilihan > Beri nama 
panggilan dalam tampilan telepon pasangan. 
Nama ini akan membantu Anda mengenali telepon 
tertentu saat pencarian telepon berlangsung atau 
bila telepon akan meminta sambungan.

Untuk mengatur telepon agar diotorisasi atau tidak 
diotorisasi, gulir ke telepon, pilih Pilihan lalu dari pilihan 
berikut:

Beri otoritas—Sambungan antara telepon Anda dan 
telepon lain dapat dibuat tanpa sepengetahuan Anda. 
Tidak perlu ada konfirmasi atau otorisasi khusus. 
Gunakan status ini untuk telepon Anda sendiri, 
seperti headset atau PC yang kompatibel, atau telepon 
milik seseorang yang Anda percayai.  akan menandai 
telepon yang diotorisasi dalam tampilan telepon pasangan.

Tanpa otoritas—Perminta
harus diterima secara terp

Untuk membatalkan pasa
Pilihan > Hapus. Jika And
pasangan, pilih Pilihan > 

Saran! Jika telepon
telepon lain dan An
telepon tersebut, m
terhapus dan sambu

Menerima data m
konektivitas Blue
Bila Anda menerima data
Bluetooth, akan terdenga
apakah ingin menerima p
menerima,  muncul di
dimasukkan ke dalam fold
Olahpesan. Pesan yang d
konektivitas Bluetooth dit
Lihat “Kotak masuk—men
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r secara otomatis setelah 
rive CD-ROM pada PC yang 
emutar, lakukan berikut ini: 

, klik kanan drive CD-ROM yang 
, lalu pilih Autoplay.

bagai modem
an perangkat ini sebagai modem 
nerima e-mail, atau 
rnet dengan PC yang kompatibel 
onektivitas Bluetooth, inframerah, 
k rinci tentang instalasi dapat 
njuk untuk Nokia PC Suite dalam 
-ROM.

PC Suite digunakan untuk pertama 
uk menghubungkan telepon Anda 
tibel dan untuk menggunakan 
nakan petunjuk Get Connected 

okia PC Suite. Lihat CD-ROM yang 
 perangkat Anda.
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Menonaktifkan sambungan Bluetooth
Untuk menonaktifkan sambungan Bluetooth, 
pilih Bluetooth > Tidak Aktif.

Sambungan PC
Telepon Anda dapat digunakan dengan berbagai 
sambungan PC dan aplikasi komunikasi data. 
Melalui Nokia PC Suite, Anda dapat melakukan 
sinkronisasi kontak, kalender dan catatan agenda, 
serta mengirim foto antara telepon ini dengan PC 
yang kompatibel. 

Buat selalu sambungan dari PC untuk sinkronisasi dengan 
telepon.

Untuk informasi lebih lanjut tentang cara menginstal 
Nokia PC Suite (kompatibel dengan Windows 2000 dan 
Windows XP), lihat Buku Petunjuk untuk Nokia PC Suite 
dan petunjuk Nokia PC Suite pada bagian ”Install” di 
CD-ROM.

CD-ROM
CD-ROM harus memuta
dimasukkan ke dalam d
kompatibel. Jika tidak m
Buka Windows Explorer
berisi CD-ROM tersebut

Telepon Anda se
Anda dapat menggunak
untuk mengirim dan me
menghubungkan ke Inte
dengan menggunakan k
atau kabel data. Petunju
dilihat dalam Buku Petu
Pilihan modem pada CD

Saran! Bila Nokia 
kalinya, maka unt
ke PC yang kompa
Nokia PC Suite, gu
yang tersedia di N
disertakan dengan
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mbungan yang sedang terbuka, 
ua.

ambungan data
bungan, gulir ke salah satu 

han > Rincian.

Internet (IAP) yang digunakan, 
odem jika sambungan tersebut 
p.

 data: P'gilan data, GSM kcpt. 

n saat itu: Menyambung, K'nek 
itahan, Memutuskan, atau 

alam satuan byte) yang diterima 

alam satuan byte) yang dikirim 

u yang digunakan sambungan.

itu untuk pengiriman dan 
atuan kilobyte per detik.

ang digunakan.

yang digunakan.
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Manajer sambungan

Anda dapat memiliki beberapa sambungan data aktif pada 
saat yang bersamaan bila menggunakan telepon ini dalam 
jaringan GSM dan UMTS. Tekan , lalu pilih Koneksi > 
Mjr. konek untuk melihat status beberapa sambungan 
data, melihat rincian tentang jumlah data yang terkirim 
dan diterima, serta untuk mengakhiri sambungan. 
Bila membuka Mjr. konek, Anda dapat melihat beberapa 
hal berikut:
• Buka sambungan data: panggilan data ( ) dan 

sambungan paket data ( ) atau ( )
• Status setiap sambungan
• Jumlah data yang di-upload dan di-download untuk 

setiap sambungan (ditampilkan hanya untuk 
sambungan data paket)

• Lama setiap sambungan (ditampilkan hanya untuk 
panggilan data)

Catatan: Tagihan biaya panggilan sebenarnya dari 
operator selular Anda akan berbeda, tergantung 
dari fasilitas jaringan, pembulatan tagihan dan 
sebagainya.

Untuk mengakhiri sambungan, gulir ke sambungan, 
lalu pilih Pilihan > Putus.

Untuk menutup semua sa
pilih Pilihan > Putus sem

Melihat rincian s
Untuk melihat rincian sam
sambungan, lalu pilih Pili

Nama—Nama jalur akses 
atau nama sambungan m
adalah sambungan dial-u

P'bawa—Jenis sambungan
tg., atau Data paket.

Status—Status sambunga
(t.aktf), Konek. (aktf), D
Terputus.

Diterima—Jumlah data (d
telepon Anda.

Terkirim—Jumlah data (d
dari telepon Anda.

Lamanya—Lamanya wakt

Kcptan.—Kecepatan saat 
penerimaan data dalam s

Dial-up—Nomor dial-up y

Nama—Nama jalur akses 
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gin menggunakan nilai 
tau menyalin nilai dari profil yang 

unakan sebagai dasar profil baru.

—Tulis nama profil.
h jenis sambungan: Web atau 

itampilkan jika Pembawa data 
 jalur akses yang akan digunakan 

ata.
t IP dari server asal. 
lular atau administrator sistem 
oleh nilai yang benar.
lkan jika Pembawa data diatur ke 
rator selular atau administrator 
emperoleh nilai yang benar.
 pengguna Anda untuk server 
i operator selular atau 
 Anda untuk memperoleh ID yang 

ndi Anda. Hubungi operator selular 
istem Anda untuk memperoleh 

r.—Pilih Ya jika Anda ingin 
ver untuk memulai sinkronisasi.
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Dibagi (tidak ditampilkan jika sambungan tidak dibagi)—
Jumlah aplikasi yang menggunakan sambungan yang 
sama.

Sinkronisasi remote

Tekan , lalu pilih Koneksi > Sinkron. Sinkron berguna 
untuk melakukan sinkronisasi catatan, kalender, 
dan kontak dengan berbagai aplikasi kalender dan buku 
alamat pada komputer yang kompatibel atau pada 
Internet.

Aplikasi sinkronisasi menggunakan teknologi SyncML 
untuk sinkronisasi. Untuk informasi tentang kompatibilitas 
SyncML, hubungi pemasok aplikasi kalender atau buku 
alamat yang akan disinkronisasi dengan data telepon 
Anda.

Anda mungkin menerima pengaturan sinkronisasi dalam 
pesan teks khusus. Lihat “Data dan pengaturan”, hal. 54. 

Membuat profil sinkronisasi baru
1 Jika belum ada profil yang ditetapkan, telepon ini akan 

meminta konfirmasi Anda untuk membuat profil baru. 
Pilih Ya.
Untuk membuat profil baru sebagai tambahan profil 
yang telah ada, pilih Pilihan > Profil sinkron baru. 

Pilih apakah Anda in
pengaturan standar a
sudah ada untuk dig

2 Tetapkan berikut ini:
Nama profil sinkron
Pembawa data—Pili
Bluetooth.
Jalur akses (hanya d
diatur ke Web)—Pilih
dalam sambungan d
Alamat asal—Alama
Hubungi operator se
Anda untuk memper
Port (hanya ditampi
Web)—Hubungi ope
sistem Anda untuk m
Nama pengguna—ID
sinkronisasi. Hubung
administrator sistem
benar.
Kode sandi—Tulis sa
atau administrator s
nilai yang benar.
P'boleh p'mint. sink
memperbolehkan ser
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inkronisasi sebelum selesai, 

an bila sinkronisasi sudah 
nisasi selesai, pilih Pilihan > 
uka file log yang menampilkan 
lesai atau Tak lengkap) dan 
entri kontak, atau catatan yang 
iperbarui, dihapus, atau dibuang 
ada telepon Anda atau server.

elepon

si > Mjr. p'ankt. Anda dapat 
tuk profil server dan pengaturan 
 dari operator jaringan, operator 
anajemen informasi perusahaan 
rasi ini mungkin berisi 
tuk sambungan data dan 

digunakan oleh berbagai aplikasi 

rver dan menerima pengaturan 
nda, gulir ke salah satu profil, 

 konfigurasi.
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Terima p'mint. sinkr.—Pilih Tidak jika Anda ingin agar 
telepon ini meminta konfirmasi Anda sebelum 
sinkronisasi yang diaktifkan oleh server dimulai.
Otentikasi jaringan (hanya ditampilkan jika Pembawa 
data diatur ke Web)—Pilih Ya untuk memasukkan 
nama dan sandi pengguna jaringan. Tekan  untuk 
melihat kolom nama dan sandi pengguna.
Tekan  untuk memilih Kontak, Kalender, atau 
Catatan.
• Pilih Ya jika Anda ingin melakukan sinkronisasi 

database pilihan.
• Dalam Database jarak jauh, masukkan jalur yang 

benar untuk kalender remote, buku alamat atau 
database catatan pada server.

• Pilih Jenis sinkronisasi: Normal (sinkronisasi dua 
arah), Hanya ke server, atau Hanya ke telepon.

3 Pilih Kembali untuk menyimpan pengaturan dan 
kembali ke tampilan utama.

Sinkronisasi data
Pada tampilan utama Sinkron, Anda dapat melihat 
berbagai profil sinkronisasi dan jenis data yang akan 
disinkronisasi.
1 Pilih salah satu profil sinkronisasi, lalu Pilihan > 

Sinkronisasi. Status sinkronisasi muncul di bagian 
bawah layar.

Untuk membatalkan s
pilih Batalkan.

2 Anda akan diberitahuk
selesai. Setelah sinkro
Lihat log untuk memb
status sinkronisasi (Se
jumlah kalender atau 
sudah ditambahkan, d
(tidak disinkronisasi) p

Manajer t

Tekan , lalu pilih Konek
menerima pengaturan un
konfigurasi yang berbeda
selular atau departemen m
Anda. Pengaturan konfigu
pengaturan jalur akses un
pengaturan lainnya yang 
pada telepon Anda. 

Untuk menyambung ke se
konfigurasi bagi telepon A
lalu pilih Pilihan > Mulai
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Untuk memperbolehkan atau menolak penerimaan 
pengaturan konfigurasi dari operator selular, pilih 
Pilihan > Konfigurasi aktif atau Konfig. tidak aktif.

Pengaturan profil server
Hubungi operator selular Anda untuk memperoleh 
pengaturan yang benar. 

Nama server—Masukkan nama untuk server konfigurasi.

ID server—Masukkan ID yang unik untuk identifikasi server 
konfigurasi.

Kode sandi server—Masukkan sandi untuk identifikasi 
telepon Anda ke server.

Jalur akses—Pilih jalur akses yang akan digunakan bila 
tersambung ke server.

Alamat asal—Masukkan alamat URL server.

Port—Masukkan nomor port server.

Nama pengguna dan Kode sandi—Masukkan nama 
pengguna dan sandi Anda.

Perbolehkan konfig.—Untuk menerima pengaturan 
konfigurasi dari server, pilih Ya.

T'rm. auto sm p'mint.—Jika Anda ingin agar telepon ini 
meminta konfirmasi Anda sebelum menerima konfigurasi 
dari server, pilih Tidak.
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er

an seperti Panjang unit (Yar) ke 
n , lalu pilih Alatkantor > 

i keterbatasan akurasi dan 
ngkin dapat terjadi.

emudian tekan  untuk 
n. Gulir ke ukuran yang akan 
K.
mudian tekan . Pilih unit dari 

nversi, kemudian OK. Gulir ke 
, lalu pilih unit yang akan  

 pertama, kemudian masukkan 
ersi. Kolom Jumlah lainnya akan 
tis untuk menampilkan nilai yang 

bahkan desimal, dan  untuk 
peratur), dan E (eksponen).
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Alat kantor
Kalkulator

Untuk menjumlah, mengurangi, mengalikan, membagi, 
menghitung akar kuadrat dan persentase, tekan  lalu 
pilih Alatkantor > Kalkulator.

Catatan: Kalkulator ini memiliki keterbatasan 
akurasi dan dirancang untuk penghitungan dasar.

Untuk menyimpan angka dalam memori (ditandai dengan 
M), pilih Pilihan > Memori > Simpan. Untuk mengambil 
angka dalam memori, pilih Pilihan > Memori > Panggilan 
ulang. Untuk menghapus angka dalam memori, pilih 
Pilihan > Memori > Hapus.
Menghitung persentase
1 Masukkan angka yang akan dihitung persentasenya.
2 Pilih , , , atau .
3 Masukkan persentase.
4 Pilih .

Konvert

Untuk mengkonversi ukur
unit lainnya (Meter), teka
Konverter.

Ingat, Konverter memilik
kesalahan pembulatan mu
1 Gulir ke kolom Jenis k

membuka daftar ukura
digunakan, lalu pilih O

2 Gulir ke kolom Unit, ke
kolom yang akan diko
kolom Unit berikutnya
dikonversi.

3 Gulir ke kolom Jumlah
nilai yang akan dikonv
berubah secara otoma
dikonversi.
Tekan  untuk menam
simbol +, - (untuk tem
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ta uang dasar diganti, Anda harus 
ai yang baru karena semua nilai 
 ditetapkan sebelumnya akan 

kantor > Agenda untuk menulis 
aftar tugas.

tatan, tekan salah satu tombol 
as dalam kolom Subyek.

gal berakhirnya tugas, gulir ke 
mudian masukkan tanggal.

ritas catatan Agenda, gulir ke 
an tekan  agar dapat memilih 
dalah  (Tinggi) dan  (Rendah). 
rmal.

ang sudah selesai, gulir ke tugas 
genda, lalu pilih Pilihan > Tandai 

mbali tugas, gulir ke tugas 
genda, lalu pilih Pilihan > Tandai 
Al
at

 k
an

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

Mengatur mata uang dasar dan 
nilai tukar
Sebelum mata uang dapat dikonversi, Anda harus memilih 
mata uang dasar dan memasukkan nilai tukar. Nilai mata 
uang dasar selalu 1. Mata uang dasar akan menentukan 
nilai konversi mata uang lainnya.
1 Pilih Konverter > Pilihan > Nilai tukar. Daftar mata 

uang akan terbuka dan di bagian atas layar Anda dapat 
melihat mata uang dasar saat ini.

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

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

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

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

Catatan: Jika ma
memasukkan nil
tukar yang telah
menjadi nol.

Agenda

Tekan , lalu pilih Alat
catatan dan mengatur d

Untuk menambahkan ca
untuk mulai menulis tug

Untuk menetapkan tang
kolom Masa berlaku, ke

Untuk menentukan prio
kolom Prioritas kemudi
prioritas. Ikon prioritas a
Tidak ada ikon untuk No

Untuk menandai tugas y
tersebut dalam daftar A
selesai.

Untuk menghidupkan ke
tersebut dalam daftar A
blm. selesai.
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Catatan

Tekan , lalu pilih Alatkantor > Catatan untuk menulis 
catatan. Anda dapat mengirim catatan ke telepon lain 
yang kompatibel, kemudian menyimpan file teks biasa 
(.txt format) yang Anda terima ke Catatan. 

Perekam

Tekan , lalu pilih Alatkantor > Perekam untuk merekam 
percakapan telepon dan memo suara. Jika percakapan 
telepon direkam, maka selama rekaman tersebut 
berlangsung kedua belah pihak akan mendengar nada 
yang muncul setiap 5 detik.
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 tekan . Untuk membuat daftar 
ik, lihat “Music player”, hal. 77. 

k tetap terbuka dan musik diputar 
tekan  untuk kembali ke modus 

 tekan terus . Untuk 
n mengkonfigurasikan 
”, hal. 64. Untuk menutup 

n

turan, tekan , lalu pilih 
ulir ke salah satu grup 
ekan  untuk membukanya. 
g akan diubah, kemudian 
Pe
ra

la
ta

n
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Peralatan
Tombol media (Nokia N70 
(edisi asli))
Bagian ini menjelaskan tentang tombol media pada 
perangkat Nokia N70 (edisi asli) Anda.

Tekan  untuk membuka cara pintas yang diberikan ke 
tombol multimedia. Tekan  untuk kembali ke tampilan 
sebelumnya. Untuk memberikan cara pintas baru, tekan 

, lalu pilih Peralatan > K'nci media > Pilihan > Ubah. 
Pilih salah satu aplikasi dari daftar, lalu pilih OK.

Cara pintas akan tersedia jika Anda menekan .

Tombol akses musik (Nokia N70 
Music Edition)
Bagian ini menjelaskan tentang tombol akses musik pada 
perangkat Nokia N70 Music Edition Anda.

Dengan tombol akses musik, Anda dapat mengakses cepat 
Musik dan Radio.

Untuk membuka Musik,
putar dan memutar mus

Saran! Agar Musi
di latar belakang, 
siaga. 

Untuk membuka Radio,
mendengarkan Radio da
pengaturan, lihat “Radio
Radio, pilih Keluar.

P'atura

Untuk mengubah penga
Peralatan > P'aturan. G
pengaturan, kemudian t
Gulir ke pengaturan yan
tekan .
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da dapat mengatur ulang 
ilai awalnya. 

erlukan kode kunci. 
hal. 103. Setelah pengaturan 
n mungkin memerlukan waktu 
en dan file tidak akan berubah.

a pintas ke aplikasi dalam modus 
ihat “Mengaktifkan modus 

uk menetapkan cara pintas ke 
alam modus siaga, pilih salah 

ntuk menetapkan cara pintas 
) dalam modus siaga, pilih 

uk memilih cara pintas aplikasi 
da layar siaga aktif. 
edia jika Siaga aktif berfungsi.

kan cara pintas tombol untuk 
ang berbeda, dengan memilih 
intas tombol gulir tidak tersedia 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Pengaturan telepon

Umum
Bahasa telepon—Mengubah bahasa teks tampilan telepon 
Anda akan mempengaruhi format yang digunakan untuk 
tanggal dan waktu serta pemisah yang digunakan, 
misalnya dalam perhitungan. Otomatis akan memilih 
bahasa berdasarkan informasi pada kartu SIM Anda. 
Setelah Anda mengubah bahasa teks layar, telepon ini 
akan diaktifkan ulang.

Mengubah pengaturan untuk Bahasa telepon atau 
Bahasa tulisan akan mempengaruhi setiap aplikasi pada 
telepon Anda. Perubahan tersebut tetap berlaku sampai 
pengaturannya diubah kembali.

Bahasa tulisan—Perubahan bahasa akan mempengaruhi 
karakter dan karakter khusus yang tersedia saat menulis 
teks dan kamus teks prediksi yang digunakan.

Kamus—Anda dapat menetapkan input teks prediksi Aktif 
atau Tidak aktif untuk semu editor dalam telepon ini. 
Kamus teks prediksi tidak tersedia untuk semua bahasa.

Pesan/logo pembuka—Pesan atau logo pembuka akan 
muncul sebentar saat setiap kali telepon diaktifkan. 
Pilih Default untuk menggunakan gambar standar, 
Teks untuk menulis pesan pembuka (hingga 50 huruf), 
atau Foto untuk memilih foto atau gambar dari Galeri.

Pengaturan awal tel.—An
beberapa pengaturan ke n
Untuk melakukannya, dip
Lihat “Telepon dan SIM”, 
ulang, pengaktifan telepo
sedikit lebih lama. Dokum

Modus siaga
Siaga aktif—Gunakan car
siaga pada layar utama. L
siaga”, hal. 11.

Tombol pilihan kiri—Unt
tombol pilihan kiri ( ) d
satu aplikasi dari daftar.

Tombol pilihan kanan—U
ke tombol pilihan kanan (
aplikasi dari daftar.

Aplikasi siaga aktif—Unt
yang akan ditampilkan pa
Pengaturan ini hanya ters

Anda juga dapat menetap
penekanan tombol gulir y
aplikasi dari daftar. Cara p
jika siaga aktif berfungsi.
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minta jaringan agar mengaktifkan 
l untuk meminta jaringan agar 
n tunggu, atau Periksa status 
h fungsi diaktifkan atau tidak.

ilih Ya untuk mengirim pesan 
san Anda tidak dapat menjawab 
wab atau menolak panggilan”, 

ang akan dikirim dalam pesan 
panggilan.

nda dapat menolak pengiriman 
ggilan video. Pilih foto untuk 
gganti video.

Pilih Aktif, kemudian telepon 
mbuat panggilan yang belum 
ntuk menghentikan panggil ulang 

Aktifkan pengaturan ini jika Anda 
mpilkan sebentar perkiraan lama 

h Aktif, kemudian nomor-nomor 
mbol panggilan cepat ( - ) 
 menekan terus tombol tersebut. 
cepat nomor telepon”, hal. 14.
Pe
ra

la
ta

n
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Logo operator—Pengaturan ini dapat terlihat jika logo 
operator telah diterima dan disimpan. Anda dapat memilih 
untuk menampilkan atau tidak menampilkan logo operator 
tersebut.

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

P'hmat daya hbs wkt—Penghemat daya pada layar akan 
diaktifkan jika batas waktu telah tercapai. 

Batas waktu lampu—Pilih batas waktu setelah lampu latar 
pada layar utama mati.

Pengaturan panggilan

Kirim nomor ID saya—Anda dapat mengatur nomor 
telepon agar ditampilkan ke (Ya) atau disembunyikan 
dari (Tidak) orang yang Anda panggil, atau nilai tersebut 
mungkin diatur oleh operator jaringan atau operator 
selular saat Anda mendaftar (Diatur jaringan) 
(layanan jaringan).

Panggilan tunggu—Jika panggilan tunggu sudah 
diaktifkan (layanan jaringan), jaringan akan 
memberitahukan kepada Anda tentang panggilan 
masuk yang baru saat Anda berbicara di telepon. 

Pilih Aktifkan untuk me
panggilan tunggu, Bata
menonaktifkan panggila
untuk memeriksa apaka

Tolak pgl. dgn. SMS—P
teks pemberitahuan ala
panggilan. Lihat “Menja
hal. 19.

Teks pesan—Tulis teks y
teks bila Anda menolak 

Foto di p'gilan video—A
video bila menerima pan
ditampilkan sebagai pen

Samb. ulang otomatis—
Anda akan mencoba me
berhasil hingga 10 kali. U
otomatis, tekan .

Ringkasan panggilan—
ingin agar telepon mena
panggilan terakhir.

Sambungan cepat—Pili
yang diberikan untuk to
dapat dipanggil dengan
Lihat juga “Memanggil 
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ket radio service (GPRS) 
ologi data paket yang mengirim 
a paket singkat melalui jaringan 

an data, diperlukan jalur akses. 
erbagai jenis jalur akses, seperti: 
k mengirim dan menerima pesan 

asi Web agar dapat melihat 
HTML
P) untuk mengirim dan 

Anda untuk memastikan jenis 
n pada layanan yang akan 
an dan berlangganan layanan 
ubungi operator jaringan atau 

et dalam jaringan GSM 

 dalam jaringan GSM dan UMTS, 
a dapat diaktifkan pada saat 
 dapat berbagi sambungan data. 
bungan data tetap aktif saat 
ng. Untuk memeriksa 

at “Manajer sambungan”, hal. 89.
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Tbl. penjawab bebas—Pilih Aktif, kemudian Anda dapat 
menjawab panggilan masuk dengan menekan sebentar 
tombol apa saja, kecuali , , , dan .

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

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

Ganti saluran—Untuk mencegah pemilihan saluran 
(layanan jaringan), pilih Nonaktif jika didukung oleh kartu 
SIM. Untuk mengubah pengaturan ini, Anda memerlukan 
kode PIN2.

Pengaturan koneksi

Sambungan data dan jalur akses
Telepon Anda mendukung sambungan data paket ( ), 
seperti GPRS dalam jaringan GSM.

Istilah: General pac
menggunakan tekn
informasi dalam dat
bergerak.

Untuk membuat sambung
Anda dapat menetapkan b
• Jalur akses MMS untu

multimedia
• Jalur akses untuk aplik

halaman WML atau X
• Jalur akses Internet (IA

menerima e-mail

Hubungi operator selular 
jalur akses yang diperluka
diakses. Untuk ketersedia
sambungan data paket, h
operator selular Anda.

Sambungan data pak
dan UMTS
Jika telepon ini digunakan
beberapa sambungan dat
bersamaan dan jalur akses
Pada jaringan UMTS, sam
panggilan suara berlangsu
sambungan data aktif, lih



10

ndungi ( ) oleh operator jaringan 
da. Jalur akses yang dilindungi 

dihapus.

“Menerima pengaturan MMS dan 
E-mail”, hal. 61, dan “Mengakses 

rikan oleh operator selular Anda.

 nama sambungan.

g pada sambungan data yang 
olom pengaturan tertentu. Isi 
n Harus ditentukan atau yang 
. Kolom lain dapat dikosongkan, 
a melakukan hal sebaliknya oleh 

apat digunakan, operator selular 
ng fitur ini, dan jika perlu, 
 kartu SIM Anda.

a untuk data paket)—Nama jalur 
membuat sambungan ke jaringan 
ama jalur akses diperoleh dari 
perator selular Anda.
Pe
ra

la
ta

n
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Berikut adalah indikator yang mungkin muncul di bawah 
indikator sinyal, tergantung pada jaringan yang 
digunakan:

 Jaringan GSM, data paket tersedia dalam jaringan.

 Jaringan GSM, sambungan data paket aktif, data 
sedang dikirim.

 Jaringan GSM, sambungan beberapa data paket aktif.

 Jaringan GSM, sambungan data paket tertahan. (Hal ini 
dapat terjadi, misalnya saat panggilan suara berlangsung.)

 Jaringan UMTS, data paket tersedia dalam jaringan.

 Jaringan UMTS, sambungan data paket aktif, data 
sedang ditransfer.

 Jaringan UMTS, sambungan beberapa data paket aktif.

 Jaringan UMTS, sambungan data paket ditahan.

Menerima pengaturan jalur akses
Anda mungkin menerima pesan teks untuk pengaturan 
jalur akses dari operator selular, atau pengaturan jalur 
akses sudah tersedia dalam telepon Anda. Lihat “Data dan 
pengaturan”, hal. 54.

Untuk membuat jalur akses baru, tekan , lalu pilih 
Peralatan > Pengaturan > Koneksi > Jalur akses.

Jalur akses mungkin dili
atau operator selular An
tidak dapat diedit atau 

Jalur akses
Saran! Lihat juga 
e-mail”, hal. 53, “
Web”, hal. 70.

Ikuti petunjuk yang dibe

Nama koneksi—Berikan

Media data—Tergantun
dipilih, hanya tersedia k
semua kolom bertuliska
bertanda bintang merah
kecuali jika Anda dimint
operator selular.

Agar sambungan data d
jaringan harus menduku
mengaktifkannya untuk

Nama jalur akses (hany
akses diperlukan untuk 
data paket dan UMTS. N
operator jaringan atau o
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 Anda untuk memperoleh alamat 

e service (DNS) adalah layanan 
rjemahkan nama domain seperti 
m ke dalam alamat IP seperti 

tapkan alamat untuk server 

kkan nomor port proxy.

an mempengaruhi semua jalur 
 sambungan data paket.

 Anda memilih Jika ada dan 
ang mendukung data paket, 
ndaftar ke jaringan data paket. 

ta paket aktif juga berjalan lebih 
engirim dan menerima e-mail). 
perlukan, maka telepon ini akan 
 data paket hanya jika Anda 
u aktivitas yang memerlukan 
 tidak ada jangkauan data paket 
a, maka secara berkala telepon 
at sambungan data paket.

kses diperlukan agar telepon ini 
modem data paket ke komputer.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Nama pengguna—Nama pengguna mungkin diperlukan 
untuk membuat sambungan data dan biasanya diberikan 
oleh operator selular. Perhatikan penulisan huruf besar dan 
huruf kecil untuk nama pengguna.

Minta kode akses—Jika Anda harus memasukkan sandi 
baru setiap kali masuk ke server, atau jika Anda tidak ingin 
menyimpan sandi ke telepon ini, pilih Ya.

Kode akses—Sandi mungkin diperlukan untuk membuat 
sambungan data, dan biasanya diperoleh dari operator 
selular. Perhatikan penulisan huruf besar dan huruf kecil 
untuk sandi.

Otentikasi—Pilih Normal atau Proteksi.

Homepage—Tergantung pada pengaturan yang dibuat, 
tulis alamat Web atau alamat pusat pesan multimedia.

Pilih Pilihan > P'aturan lanjutan untuk mengubah 
pengaturan berikut:

Jenis jaringan—Pilih jenis protokol Internet yang akan 
digunakan: Pengaturan IPv4 atau Pengaturan IPv6. 
Pengaturan lain tergantung pada jenis jaringan yang 
dipilih.

Alamat IP telepon (untuk IPv4)—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
tersebut.

Istilah: Domain nam
Internet yang mene
www.nokia-asia.co
192.100.124.195.

Alamat server proxy—Te
proxy.

Nomor port proxy—Masu

Data paket
Pengaturan data paket ak
akses yang menggunakan

Koneksi data paket—Jika
Anda berada di jaringan y
maka telepon ini akan me
Selain itu, sambungan da
cepat (misalnya, untuk m
Jika Anda memilih Jika di
menggunakan sambungan
mengaktifkan aplikasi ata
sambungan tersebut. Jika
dan Anda memilih Jika ad
ini akan mencoba membu

Jalur akses—Nama jalur a
dapat digunakan sebagai 
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an Kode kunci—Anda dapat 
ode PIN dan kode PIN2. 

nya dapat berisi angka 0 hingga 9. 
de kunci”, hal. 103.

e akses yang mirip dengan nomor 
h pemanggilan nomor darurat 

sebut, hubungi operator selular.

Anda dapat mengatur jangka 
atis, telepon ini akan terkunci 

 batas waktu tersebut habis dan 
 jika kode kunci yang benar sudah 
angka untuk batas waktu dalam 
 Kosong untuk menonaktifkan 
n otomatis.

cian perangkat, masukkan kode 

nggilan masih dapat dibuat ke 
ah diprogram di dalam telepon.

gunci telepon secara manual, 
perintah akan terbuka. Pilih Kunci 
Pe
ra

la
ta

n
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Konfigurasi
Anda mungkin menerima pengaturan server terpercaya 
dari operator jaringan atau operator selular dalam pesan 
konfigurasi, atau pengaturan tersebut mungkin tersimpan 
pada kartu SIM atau USIM. Anda dapat menyimpan 
pengaturan ini di telepon, melihat atau menghapusnya 
dalam Konfigurasi.

Tanggal dan waktu

Lihat “Pengaturan jam”, hal. 4.

Lihat juga pengaturan bahasa dalam “Umum” hal. 97.

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 didukung pada sejumlah kartu SIM. 
Lihat “Istilah PIN dan kode kunci”, hal. 103.

Kode PIN, Kode PIN2 d
mengubah kode kunci, k
Ketiga kode tersebut ha
Lihat “Istilah PIN dan ko

Hindari penggunaan kod
darurat untuk mencega
tanpa disengaja.

Jika Anda lupa kode ter

Periode kunci otoma.—
waktu penguncian otom
secara otomatis setelah
hanya dapat digunakan
dimasukkan. Masukkan 
satuan menit atau pilih
jangka waktu penguncia

Untuk membuka pengun
kunci.

Jika telepon terkunci, pa
nomor darurat yang sud

Saran! Untuk men
tekan . Daftar 
telepon.
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103

gkin diberikan bersama kartu 
 versi kartu SIM yang 
ung oleh telepon selular UMTS. 
rtu USIM dari penggunaan yang 

gga 8 angka) diberikan bersama 
iperlukan untuk mengakses 
lepon Anda.

sebagai kode pengamanan)—
digunakan untuk mengunci 
ar dari penggunaan yang tidak 
uk kode kunci adalah 12345. 
 agar terhindar dari penggunaan 
ga kerahasiaan kode baru 
pat yang aman terpisah dari 

cking Key) dan kode PUK2—
asing-masing diperlukan untuk 

kode PIN2 yang terblokir. 
kan bersama kartu SIM, 
 kartu SIM telepon Anda.

ngka) diperlukan untuk 
g terblokir. Jika kode ini tidak 
USIM, mintalah kepada operator 
.
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Kunci jika SIM diubah—Anda dapat mengatur telepon ini 
agar meminta kode kunci bila kartu SIM tak dikenal 
dimasukkan ke dalam telepon. Telepon ini akan 
menyimpan daftar kartu SIM yang dikenali sebagai kartu 
pemilik telepon.

Grup tertentu—Anda dapat menentukan grup 
orang-orang yang dapat Anda panggil dan memanggil 
Anda (layanan jaringan).

Bila panggilan dibatasi untuk grup pengguna tertentu, 
panggilan masih dapat dilakukan ke nomor darurat resmi 
yang sudah diprogram dalam telepon ini.

Konfirmasi lay. SIM—Anda dapat mengatur telepon ini 
agar menampilkan pesan konfirmasi bila menggunakan 
layanan kartu SIM (layanan jaringan).

Istilah PIN dan kode kunci

Jika Anda lupa kode tersebut, hubungi operator selular.

Kode Nomor Pengenal Pribadi (PIN)—Kode ini melindungi 
kartu SIM Anda dari penggunaan yang tidak sah. Kode PIN 
(4 hingga 8 angka) biasanya diberikan bersama kartu SIM. 
Jika salah memasukkan kode PIN hingga 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 mun
USIM. Kartu USIM adalah
disempurnakan dan diduk
Kode UPIN melindungi ka
tidak sah.

Kode PIN2—Kode ini (4 hin
sejumlah kartu SIM dan d
beberapa fungsi dalam te

Kode kunci (juga disebut 
Kode ini (5 angka) dapat 
telepon Anda agar terhind
sah. Pengaturan awal unt
Ganti kode kunci tersebut
telepon yang tidak sah. Ja
tersebut dan catat di tem
telepon Anda.

Kode PUK (Personal Unblo
Kedua kode ini (8 angka) m
mengubah kode PIN dan 
Jika kode ini tidak diserta
mintalah kepada operator

Kode UPUK—Kode ini (8 a
mengubah kode UPIN yan
disertakan bersama kartu 
kartu USIM telepon Anda
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un penggunaan sertifikat akan 
gi risiko pada sambungan remote 

angkat lunak, namun sertifikat 
gunakan secara benar agar Anda 
h manfaat pengamanan canggih 
ertifikat tidak menawarkan 
gan sendirinya, manajer sertifikat 

fikat yang benar, asli, atau 
 pengamanan canggih yang 
tifikat tidak berlaku atau 
 berlaku muncul di layar sekalipun 
nya masih berlaku, pastikan 
al dan waktu pada telepon Anda.

at—memeriksa keaslian

 hanya dapat dipastikan bila tanda 
u sertifikat server sudah diperiksa. 

n melalui layar telepon jika 
li atau sertifikat pengaman tidak 

n sertifikat, gulir ke sertifikat 
n > Rincian sertifikat. Bila Anda 

kat, validitas sertifikat tersebut 
 satu catatan berikut mungkin 

ercaya—Anda belum memiliki 
k menggunakan sertifikat. 
Pe
ra

la
ta

n
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Manajemen sertifikat
Sertifikat jaringan tidak menjamin keamanan; namun 
digunakan untuk membuktikan keaslian perangkat lunak.

Istilah: Sertifikat digital digunakan untuk 
membuktikan keaslian halaman XHTML atau WML 
dan perangkat lunak yang diinstal. Namun hal ini 
hanya dapat dipercaya jika sertifikat terbukti asli. 

Dalam tampilan utama manajemen sertifikat, Anda dapat 
melihat daftar sertifikat otoritas yang disimpan dalam 
telepon Anda. Tekan  untuk melihat daftar sertifikat 
pribadi, jika tersedia.

Sertifikat digital harus digunakan jika Anda ingin 
terhubung ke bank secara online, 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
sangat menguran
dan instalasi per
tersebut harus di
dapat memperole
ini. Keberadaan s
perlindungan den
harus berisi serti
terpercaya untuk
tersedia. Jika Ser
Sertifikat belum
sertifikat seharus
kebenaran tangg

Melihat rincian sertifik

Keaslian identitas server
tangan dan masa berlak

Anda akan diberitahuka
identitas server tidak as
benar.

Untuk memeriksa rincia
tersebut, lalu pilih Piliha
membuka rincian sertifi
akan diperiksa dan salah
muncul di layar:
• Sertifikat tidak dip

aplikasi apapun untu
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ran trust untuk mengubah nilai.

n panggilan

ntuk mengalihkan panggilan 
u nomor telepon lain. 
ungi operator selular Anda.

ralatan > Pengaturan > Alih 

kan dialihkan: Panggilan suara 
dan video.
alihan yang dikehendaki. Untuk 
n suara saat nomor telepon sibuk 
enolak panggilan masuk, pilih 

lih pada (Aktifkan) atau 
tau periksa apakah pilihan 
kan (Periksa status). 
alihan dapat diaktifkan pada 

ihkan,  akan muncul dalam 

n pengalihan panggilan tidak 
t bersamaan.
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Lihat “Mengubah pengaturan trust (kepercayaan)”, 
hal. 105.

• 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 penyedia sertifikat.

Mengubah pengaturan trust (kepercayaan)

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

Gulir ke sertifikat otoritas, lalu pilih Pilihan > Pengaturan 
trust. Daftar aplikasi yang dapat menggunakan sertifikat 
yang dipilih akan muncul di layar, namun hal ini 
tergantung pada sertifikat tersebut. Misalnya:
• Instalasi Symbian: Ya—Sertifikat ini dapat memeriksa 

keaslian aplikasi sistem pengoperasian Symbian yang 
baru.

• Internet: Ya—Sertifikat ini dapat memeriksa server. 
• Instalasi aplikasi: Ya—Sertifikat ini dapat memeriksa 

keaslian aplikasi Java.
• Periksa sertif. online—Pilih jika hendak memeriksa 

sertifikat online sebelum aplikasi diinstal.

Pilih Pilihan > Edit p’atu

Pengaliha

Alih panggilan berguna u
masuk ke kotak suara ata
Untuk informasi rinci, hub
1 Tekan , lalu pilih Pe

panggilan.
2 Pilih panggilan yang a

atau Panggilan data 
3 Tentukan pilihan peng

mengalihkan panggila
atau jika Anda ingin m
Bila sibuk.

4 Aktifkan pilihan penga
nonaktifkan (Batal), a
tersebut sudah diaktif
Beberapa pilihan peng
waktu bersamaan. 

Bila semua panggilan dial
modus siaga.

Pembatasan panggilan da
dapat diaktifkan pada saa
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S secara otomatis sesuai dengan 
 kesepakatan jelajah (roaming) 
. Untuk informasi lebih lanjut, 

an Anda.

Otomatis untuk mengatur telepon 
milih salah satu dari jaringan yang 
ntuk secara manual memilih 

ngan. Jika sambungan ke jaringan 
al terputus, maka telepon ini akan 

alahan dan meminta Anda untuk 
 Jaringan yang dipilih harus 
ah dengan jaringan lokal Anda, 
 pada telepon Anda.

 jelajah merupakan perjanjian 
eberapa jaringan operator selular 
lah satu operator selular tersebut 
an layanan yang diberikan oleh 
innya.

 Aktif untuk mengatur telepon ini 
 digunakan dalam jaringan selular 
an mikroselular (MCN) dan untuk 

an info sel.
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P'batasan pgl.

P'batasan pgl. (layanan jaringan) berguna untuk 
membatasi panggilan yang dibuat atau diterima melalui 
telepon ini. Untuk mengubah pengaturan, Anda 
memerlukan sandi pembatas dari operator selular. 
Pilih pilihan blokir yang dikehendaki, kemudian aktifkan 
pada (Aktifkan) atau nonaktifkan (Batal), atau periksa 
apakah pilihan tersebut sudah diaktifkan (Periksa status). 
P'batasan pgl. akan mempengaruhi semua panggilan, 
termasuk panggilan data. 

Pembatasan panggilan dan pengalihan panggilan tidak 
dapat diaktifkan pada saat bersamaan.

Bila panggilan dibatasi, Anda masih dapat membuat 
panggilan ke beberapa nomor darurat resmi tertentu.

Jaringan

Telepon Anda dapat beralih antara jaringan GSM dan 
UMTS secara otomatis. Jaringan GSM ditandai dengan  
dalam modus siaga. Jaringan UMTS ditandai dengan .

Modus jaringan (hanya ditampilkan jika didukung oleh 
operator). Pilih jaringan yang akan digunakan. Jika Anda 
memilih Modus ganda, telepon ini akan menggunakan 

jaringan GSM atau UMT
parameter jaringan dan
antara operator jaringan
hubungi operator jaring

Pilihan operator—Pilih 
ini agar mencari dan me
tersedia, atau Manual u
jaringan dari daftar jari
yang dipilih secara manu
mengeluarkan nada kes
memilih ulang jaringan.
memiliki perjanjian jelaj
yakni operator kartu SIM

Istilah: Perjanjian
antara dua atau b
agar pengguna sa
dapat menggunak
operator selular la

Tampilan info sel—Pilih
agar memberi tanda bila
berbasis teknologi jaring
mengaktifkan penerima
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tah suara yang disempurnakan 
asi atau profil, Anda harus 
ara dan folder Profil. Tekan , 
. suara > Profil; telepon ini akan 
 aplikasi dan profil. 

ntah suara yang disempurnakan, 
 ucapkan perintah suara. 
a aplikasi atau profil yang 

.

kasi baru ke daftar, pilih 
ntuk menambah perintah suara 

kan mengaktifkan aplikasi, gulir 
Pilihan > Ubah perintah, 
tah suara yang baru sebagai 
ingkat, singkatan dan akronim.

ran perintah suara, pilih Pilihan 
nonaktifkan synthesizer yang 
ali dan perintah dalam bahasa 
hesizer > Tidak aktif. 
latihan pengenalan suara, 
tama telepon ini berubah, 
a.
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P'aturan perangkat tmb.

Indikator yang ditampilkan dalam modus siaga:
 Headset tersambung. 
 Loopset tersambung.
 Headset tidak tersedia, atau sambungan Bluetooth ke 

headset terputus.

Pilih Headset, Loopset atau Handsfree Bluetooth, 
kemudian tersedia pilihan berikut:

Profil default—Untuk mengatur profil yang akan 
diaktifkan setiap kali perangkat tambahan tertentu 
disambungkan ke telepon Anda. Lihat “Profil—menetapkan 
nada”, hal. 9. 

Jawab otomatis—Untuk mengatur telepon Anda agar 
secara otomatis menjawab panggilan masuk setelah 
5 detik. Jika jenis dering diatur ke Bunyi sekali atau Diam, 
maka fitur jawab otomatis akan dinonaktifkan.

Perintah suara

Anda dapat menggunakan perintah suara untuk 
mengontrol telepon ini. Untuk informasi tentang perintah 
suara yang disempurnakan yang didukung telepon ini, 
lihat “Panggilan melalui suara”, hal. 14. 

Untuk mengaktifkan perin
agar dapat memulai aplik
membuka aplikasi Per. su
lalu pilih Peralatan > Per
membuat tag suara untuk
Untuk menggunakan peri
tekan terus , kemudian
Perintah suara adalah nam
ditampilkan dalam daftar

Untuk menambahkan apli
Pilihan > Aplikasi baru. U
kedua yang dapat diguna
ke aplikasi tersebut, pilih 
kemudian masukkan perin
teks. Hindari nama yang s

Untuk mengubah pengatu
> Pengaturan. Untuk me
memutar tag suara diken
telepon pilihan, pilih Synt
Untuk mengatur ulang pe
misalnya, jika pengguna u
pilih Reset adaptasi suar
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a menerima file instalasi sebagai 
anjutkan ke kotak surat, buka 
ilan lampiran, gulir ke file 
n tekan  untuk mulai 

asi dan 

 dapat menggunakan Nokia 
ler yang tersedia pada Nokia PC 
instal aplikasi. Lihat CD-ROM yang 
 perangkat Anda.

kasi:  aplikasi .sis;  Aplikasi 
 selesai diinstal;  aplikasi 
ori.

erta gunakan aplikasi dan 
 lain hanya dari sumber yang 
lindungan memadai terhadap 
 berbahaya.

tikan hal berikut:
plikasi, nomor versi, dan pemasok 
si, pilih Pilihan > Lihat rincian.

 rincian sertifikat pengaman 
 > Lihat sertifikat. 
rtifikat”, hal. 104.
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Manajer aplikasi

Tekan , lalu pilih Peralatan > Manajer. Anda dapat 
menginstal 2 jenis aplikasi dan perangkat lunak pada 
telepon ini:
• Aplikasi J2ME™ berbasis teknologi Java™ dengan 

ekstensi .jad atau .jar ( ).
• Aplikasi dan perangkat lunak lain yang sesuai untuk 

sistem pengoperasian Symbian ( ). File instalasi 
memiliki ekstensi. sis. Instal hanya perangkat lunak 
yang khusus dirancang untuk Nokia N70. 
Penyedia perangkat lunak akan selalu merujuk pada 
nomor model resmi produk ini: Nokia N70-1.

File instalasi 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 menggunakan konektivitas 
Bluetooth. Anda dapat menggunakan Nokia Application 
Installer pada Nokia PC Suite untuk menginstal aplikasi 
ke perangkat atau kartu memori yang kompatibel. 
Jika Anda menggunakan Microsoft Windows Explorer 
untuk mentransfer file, simpan file tersebut ke kartu 
memori yang kompatibel (disk lokal).

Contoh: Jika And
lampiran e-mail, l
e-mail, buka tamp
instalasi, kemudia
menginstal.

Menginstal aplik
perangkat lunak

Saran! Anda juga
Application Instal
Suite untuk meng
disertakan dengan

Berikut adalah ikon apli
Java;  aplikasi belum
diinstal pada kartu mem

Penting: Instal s
perangkat lunak
menawarkan per
perangkat lunak

Sebelum diinstal, perha
• Untuk melihat jenis a

atau produsen aplika
• Untuk menampilkan

aplikasi, pilih Pilihan
Lihat “Manajemen se
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.
ung, telepon ini akan 
si tentang kemajuan proses 
 Anda menginstal aplikasi tanpa 
tifikat digital, telepon ini akan 
eringatan. Lanjutkan instalasi 
kini keaslian dan konten aplikasi 

si yang sudah diinstal, cari 
enu, kemudian tekan .

n jaringan dan melihat informasi 
si, gulir ke aplikasi tersebut lalu 
 web, jika tersedia.

ket perangkat lunak sudah 
 kapan hal tersebut dilakukan, 

lasi Anda ke divisi bantuan agar 
hat apa yang sudah diinstal atau 
irim log > Via pesan singkat 
 hanya jika terdapat pengaturan 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

• Jika Anda menginstal file yang berisi pembaruan atau 
perbaikan aplikasi yang sudah ada, maka aplikasi asli 
hanya dapat dikembalikan jika dilengkapi file instalasi 
asli atau salinan data cadangan lengkap paket 
perangkat lunak yang telah dihapus tersebut. Untuk 
mengembalikan aplikasi asli, hapus terlebih dahulu 
aplikasi, kemudian pasang kembali aplikasi tersebut 
dari file instalasi asli atau dari salinan data cadangan.

• File .jar diperlukan untuk menginstal aplikasi Java. 
Jika file tersebut tidak ada, maka telepon ini 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 kode akses ke server 
harus dimasukkan. Keduanya diperoleh dari pemasok 
atau produsen aplikasi tersebut.

1 Buka Manajer, lalu gulir ke salah satu file instalasi. 
Atau dapat juga, cari memori perangkat atau kartu 
memori pada Mjr. file, atau buka pesan dalam 
Olahpesan > Kotak masuk yang berisi file instalasi.
Pilih aplikasi, kemudian tekan  untuk mulai 
menginstal.

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

2 Pilih Pilihan > Pasang
Saat instalasi berlangs
menampilkan informa
instalasi tersebut. Jika
tanda tangan atau ser
menampilkan pesan p
hanya jika Anda meya
tersebut.

Untuk menjalankan aplika
aplikasi tersebut dalam m

Untuk memulai sambunga
tambahan tentang aplika
pilih Pilihan > Ke alamat

Untuk melihat apakah pa
diinstal atau dihapus dan
pilih Pilihan > Lihat log.

Untuk mengirim log insta
divisi tersebut dapat meli
dihapus, pilih Pilihan > K
atau Via e-mail (tersedia
e-mail yang benar).
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etapkan alamat standar yang akan 
t online diperiksa.

ungkin memerlukan panggilan 
irim atau sambungan jaringan ke 
 men-download data atau 
alam tampilan utama Manajer, 
si, lalu pilih Pilihan > Pengaturan 

pengaturan terkait ke aplikasi 

ivasi—menangani 
dilindungi hak cipta
mungkin membuat beberapa 
k nada dering), dan konten lain 
odifikasi, dikirim, atau diteruskan.

latan > Kunci aktivasi untuk 
ak digital yang tersimpan dalam 

) terkait ke satu atau beberapa 

ku ( ), Anda tidak dapat 
edia, atau jangka waktu untuk 
dah lewat. Untuk melihat kunci 
arsa, tekan . 
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Menghapus aplikasi dan 
perangkat lunak
Gulir ke paket perangkat lunak, lalu pilih Pilihan > Hapus. 
Pilih 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 dokumen yang 
dibuat dengan perangkat lunak tersebut tidak dapat 
dibuka kembali.

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
Pilih Pilihan > Pengaturan dan dari berikut ini:

Instal. p'rangk. lunak—Pilih jika perangkat lunak Symbian 
dapat diinstal: Aktif, Hanya ditandai, atau Tidak aktif.

Periksa sertif. online—Pilih jika hendak memeriksa 
sertifikat online sebelum aplikasi diinstal.

Alamat web default—T
digunakan saat sertifika

Beberapa aplikasi Java m
telepon, pesan yang dik
jalur akses khusus untuk
komponen tambahan. D
gulir ke salah satu aplika
suite untuk mengubah 
khusus.

Kunci akt
file yang 

Perlindungan hak cipta 
gambar, musik (termasu
tidak dapat disalin, dim

Tekan , lalu pilih Pera
melihat kunci aktivasi h
telepon Anda:
• Kunci yang berlaku (

file media.
• Bila kunci tidak berla

menggunakan file m
menggunakan file su
aktivasi yang Kadalu
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Untuk membeli waktu penggunaan lain atau 
memperpanjang masa penggunaan file media, pilih kuncil 
aktivasi, lalu Pilihan > Aktifkan isi. Tombol aktivasi tidak 
dapat diperbarui jika penerimaan pesan layanan Web tidak 
aktif. Lihat “Pesan layanan Web”, hal. 62.

Untuk melihat kunci yang tidak digunakan saat itu 
(Tak dipakai), tekan  dua kali. Kunci aktivasi tak 
terpakai tidak memiliki file media yang terkait dengan 
kunci yang tersimpan dalam telepon ini. 

Untuk melihat informasi rinci, misalnya status keabsahan 
dan kemampuan untuk mengirim file, pilih kunci aktivasi, 
kemudian tekan .
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 besar memori yang digunakan oleh 
ekan , lalu pilih Peralatan > Mjr. 
ian memori.

san muncul sebentar di layar. 

 mengambil pesan multimedia dari 
dia.
 pesan multimedia sudah ditetapkan 
ga tidak ada kesalahan pada nomor 
 Tekan , lalu pilih Olahpesan > 
n > Pesan multimedia.

at mengakhiri sambungan data bila 
erus membuat sambungan? 

 telepon agar tidak membuat 
an , lalu pilih Olahpesan > Pilihan 
an multimedia. Untuk mengabaikan 
edia yang masuk, pilih Pembukaan 
tif. Setelah perubahan ini, telepon 
 sambungan jaringan yang berkaitan 
edia. 
M
en

ga
ta

si
 m

as
al

ah
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Mengatasi masalah
Tanya Jawab (T & J)
Sambungan Bluetooth

T: Mengapa perangkat teman saya tidak bisa ditemukan?

J: Pastikan sambungan Bluetooth pada kedua telepon telah 
diaktifkan.
Pastikan jarak antara kedua telepon tidak lebih dari 
10 meter (32 kaki) dan tidak terhalang dinding atau 
benda apapun di antara kedua telepon tersebut.
Pastikan telepon lain tidak dalam modus sembunyi.
Pastikan kedua telepon kompatibel.

T: Mengapa sambungan Bluetooth tidak dapat diakhiri?

J: Jika telepon lain terhubung ke telepon Anda, sambungan 
Bluetooth dapat diakhiri dengan menggunakan telepon 
lain atau dinonaktifan. Tekan , lalu pilih Koneksi > 
Bluetooth > 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 muncul dalam pesan 
error: Memori tidak cukup untuk mengambil pesan. 
Hapus beberapa data dulu. Untuk melihat jenis data 

yang Anda miliki dan
berbagai grup data, t
file > Pilihan > Rinc

T: Tulisan Membuka pe
Apa yang terjadi? 

J: Telepon ini mencoba
pusat pesan multime
Pastikan pengaturan
dengan benar sehing
telepon atau alamat.
Pilihan > Pengatura

T: Bagaimana saya dap
telepon ini terus men

J: Untuk menghentikan
sambungan data, tek
> Pengaturan > Pes
semua pesan multim
m. media > Tidak ak
Anda tidak membuat
dengan pesan multim
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g?

engaktifkan saringan, namun 
unikasi sesuai saringan tersebut 
g. Untuk menghapus semua 
u pilih Pribadi > Log. Gulir ke tab 
> Saringan > Semua komunikasi.

s informasi log saya?

 tekan , lalu pilih Pribadi > Log. 
ilih Pilihan > Hapus log. 

og, register panggilan terakhir dan 
san secara permanen, pilih , 

> Pilihan > Pengaturan > Lama 

ah pada sambungan telepon ke PC 

e diinstal dan berjalan di PC Anda. 
tuk Nokia PC Suite pada CD-ROM. 
instal dan berfungsi, Anda dapat 
et connected wizard yang tersedia 
ntuk menghubungkannya dengan 
asi lebih lanjut tentang cara 
C Suite, lihat fungsi petunjuk pada 
njungi halaman pendukung di 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Pesan

T: Mengapa saya tidak dapat memilih kontak?

J: Kartu kontak tersebut mungkin tidak memiliki nomor 
telepon atau alamat e-mail. Tambahkan informasi yang 
kurang lengkap dalam Kontak.

Entri yang hanya disimpan pada kartu SIM tidak 
ditampilkan dalam direktori kontak. Untuk menyalin 
kontak dari kartu SIM ke Kontak, lihat “Menyalin kontak”, 
hal. 25.

Kamera

T: Mengapa foto terlihat kotor?

J: Periksa apakah jendela pelindung lensa kamera dalam 
keadaan bersih. 

Kalender

T: Mengapa jumlah minggu hilang?

J: Bila Anda telah mengubah pengaturan kalender sehingga 
minggu dimulai pada hari selain Senin maka jumlah 
minggu tidak akan muncul di layar.

Layanan browser

T: Apa yang harus dilakukan jika pesan berikut muncul 
dilayar: 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 m
tidak ada aktivitas kom
yang tercatat dalam lo
aktivitas, tekan , lal
Log, lalu pilih Pilihan 

T: Bagaimana menghapu

J: Untuk menghapus log,
Gulir ke tab Log, lalu p
Untuk menghapus isi l
laporan pengiriman pe
lalu pilih Pribadi > Log
log > Tidak ada log.

Sambungan PC

T: Mengapa timbul masal
saya?

J: Pastikan Nokia PC Suit
Lihat Buku Petunjuk un
Jika Nokia PC Suite ter
menggunakan Nokia G
pada Nokia PC Suite u
PC Anda. Untuk inform
menggunakan Nokia P
Nokia PC Suite atau ku
www.nokia-asia.com.

http://www.nokia.co.id
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us pilihan berikut secara teratur 
ekurangan memori:

k masuk, Konsep, dan Terkirim pada 

ah diambil dari memori telepon

impan

m Galeri

asi kontak, catatan kalender, 
ilan, pencatat biaya panggilan, 
 lainnya, buka aplikasi yang sesuai 
rsebut. Jika Anda menghapus 
atu catatan berikut muncul di layar: 
k operasi. Hapus sebagian data 
 cukup. Hapus beberapa data., 
 satu (mulai dari item terkecil).

at menyimpan data sebelum 

enggunakan salah satu cara berikut:

ite untuk membuat salinan data 
r yang kompatibel.

at e-mail Anda, kemudian simpan 
mputer.

kan konektivitas Bluetooth ke 
atibel.

tu memori yang kompatibel.
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Kode akses

T: Apa sandi saya untuk kode kunci, PIN, atau PUK?

J: Kode kunci standar adalah 12345. Jika Anda lupa atau 
kehilangan kode kunci, hubungi agen telepon Anda. 

Jika Anda lupa atau kehilangan kode PIN atau PUK, 
atau jika Anda belum menerima kode tersebut, 
hubungi operator selular. 
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

T: Mengapa tidak ada gambar, warna, 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 
normal dan bukan merupakan suatu kesalahan. 

Memori rendah

T: Apa yang dapat dilakukan jika memori telepon kurang?

J: Anda dapat menghap
untuk menghindari k

• Pesan dari folder Kota
Olahpesan

• Pesan e-mail yang tel

• Halaman browser ters

• Gambar dan foto dala

Untuk menghapus inform
penghitung waktu pangg
nilai permainan atau data
untuk menghapus data te
beberapa item dan salah s
Tak cukup memori untu
dulu. atau Memori tidak
coba hapus item satu per

T: Bagaimana saya dap
menghapusnya?

J: Simpan data Anda m

• Gunakan Nokia PC Su
cadangan di kompute

• Kirim gambar ke alam
gambar tersebut ke ko

• Kirim data mengguna
perangkat yang komp

• Simpan data pada kar
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ami hubungan arus pendek. 
g tidak disengaja dapat terjadi jika 
ogam, klip, atau pena 
ngsung ke terminal positif (+) dan 
 seperti baris logam pada baterai.) 
ya jika Anda membawa baterai 
 tas. Terminal yang mengalami 
at merusak baterai atau telepon 

at yang panas atau dingin, misalnya 
musim kemarau atau dingin, akan 

asa pakai baterai. Usahakan agar 
temperatur antara 15°C dan 25°C 
ngan baterai yang panas atau 
i untuk sementara, meskipun daya 
h. Kinerja baterai menjadi terbatas 
ratur di bawah titik beku.

lam api karena dapat meledak. 
 jika rusak. Buang baterai sesuai 
ntuan yang berlaku. 
n daur ulang baterai. 
gai limbah rumah tangga.

 rusak sel baterai. 
an baterai, jangan sampai kulit 
rsebut. Jika terjadi kebocoran atau 
ntuan medis.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Informasi baterai
Pengisian dan pemakaian daya
Perangkat Anda mendapatkan daya dari baterai yang dapat 
diisi ulang. Baterai dapat diisi dan dipakai hingga ratusan kali, 
namun pada akhirnya baterai akan usang. Jika waktu bicara 
dan waktu siaga terasa lebih singkat dari biasanya, ganti 
baterai. Gunakan hanya baterai Nokia asli, dan isi daya baterai 
hanya dengan pengisi daya Nokia asli yang ditujukan untuk 
perangkat ini.

Jika baterai pengganti digunakan untuk pertama kalinya atau 
baterai tidak digunakan dalam waktu lama, Anda mungkin 
perlu menyambungkan kemudian melepaskan dan 
menyambungkan kembali pengisi daya untuk mulai mengisi 
daya baterai.

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

Jika daya baterai sudah benar-benar habis, diperlukan 
beberapa menit sebelum indikator pengisian daya muncul di 
layar atau sebelum panggilan dapat dibuat.

Gunakan baterai hanya untuk tujuan yang telah ditentukan. 
Jangan gunakan pengisi daya atau baterai yang sudah rusak.

Baterai tidak boleh mengal
Hubungan arus pendek yan
benda logam seperti uang l
menyebabkan hubungan la
negatif (-) baterai. (Terlihat
Hal ini dapat terjadi, misaln
cadangan di saku baju atau
hubungan arus pendek dap
penghubungnya.

Meletakkan baterai di temp
di dalam mobil tertutup di 
mengurangi kapasitas dan m
baterai selalu berada pada 
(59°F dan 77°F). Telepon de
dingin tidak dapat berfungs
baterai dalam keadaan penu
terutama sekali pada tempe

Jangan buang baterai ke da
Baterai juga dapat meledak
dengan peraturan dan kete
Bila memungkinkan, lakuka
Jangan buang baterai seba

Jangan bongkar, buka atau
Seandainya terjadi kebocor
atau mata terkena cairan te
kecelakaan segera minta ba
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Bila mengamati stiker hologram, 
go Nokia connecting hands harus 
rlihat dari salah satu sudut dan logo 
okia Original Enhancements terlihat 
ari sudut yang lain.

Bila Anda memiringkan hologram 
e kiri, kanan, bawah, dan atas, maka 
nda akan melihat 1, 2, 3, dan 4 titik 
ada setiap sisinya.
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Panduan otentikasi baterai Nokia
Gunakan selalu baterai Nokia asli untuk keselamatan Anda. 
Untuk mengetahui keaslian baterai Anda, beli dari agen resmi 
Nokia, kemudian periksa stiker hologram menggunakan 
langkah-langkah sebagai berikut:

Namun, menjalankan langkah-langkah ini belum menjamin 
keaslian baterai. Jika karena alasan tertentu Anda merasa 
bahwa baterai tersebut tidak otentik, bukan baterai Nokia asli, 
sebaiknya hentikan penggunaan baterai tersebut. Jika 
keasliannya tidak dapat dipastikan, kembalikan baterai 
tersebut ke tempat pembelian.

Hologram otentikasi

1
lo
te
N
d

2
k
A
p
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Bagaimana jika baterai Anda tidak asli?

Jika Anda tidak dapat memastikan keaslian baterai Nokia Anda 
melalui stiker hologram, jangan gunakan baterai tersebut. 
Penggunaan baterai yang tidak disetujui produsen dapat 
berbahaya dan mengakibatkan performa yang 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.nokia.co.id/batterycheck. 

http://www.nokia.co.id/batterycheck
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BHF-3

HF-3

ndsfree HF-6W

CK-1W

CK-7W

CR-39

DC-4

CP-70

CP-71

CP-69

LD-1W

CA-53

ultiMediaCard MU-2

ultiMediaCard MU-9

ultiMediaCard MU-12
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Perangkat tambahan asli Nokia

Rangkaian perangkat tambahan baru terlengkap tersedia 
untuk telepon Anda. Pilih perangkat tambahan yang sesuai 
dengan kebutuhan komunikasi Anda. Daftar perangkat 
tambahan yang kompatibel:

Audio

Headset HS-5

Stereo Headset HDS-3

Boom Headset HDB-4

Inductive Loopset LPS-4

Wireless Headset HDW-3

Wireless Clip-on Headset HS-21W

Wireless Headset HS-11W

Wireless Image Headset HS-13W

Wireless Headset HS-36W

Wireless Headset HS-37W

Audio Adapter AD-15

Music Stand MD-1

Mobil

Headrest Handsfree

Plug-in Car Handsfree

Wireless Plug-in Car Ha

Wireless Car Kit

Advanced Car Kit

Universal holder

Mobile Charger

Tas

Carrying Case

Carrying Case

Carrying Case

Data

Wireless GPS Module

Connectivity Cable

128 MB Reduced Size M

256 MB Reduced Size M

512 MB Reduced Size M
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apat berbeda, tergantung pada 
engaturan pemakaian, serta cara 

 bicara# Waktu siaga#

3 jam 30 
(WCDMA)
3 jam 35 
(GSM)

Maks. 250 jam 
(WCDMA)
Maks. 210 jam 
(GSM)
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Olah gambar

Nokia Remote Camera PT-6

Pesan

Wireless Keyboard SU-8W

Digital Pen SU-1B

Daya

Travel Charger AC-4

Beberapa perangkat tambahan dijelaskan secara rinci di 
bawah ini.

Untuk ketersediaan perangkat tambahan, hubungi agen 
Nokia di tempat Anda. Pedoman praktis mengenai aksesori 
dan perangkat tambahan:

• Jauhkan semua aksesori dan perangkat tambahan dari 
jangkauan anak-anak.

• Ketika melepaskan kabel listrik aksesori atau perangkat 
tambahan apa pun, pegang dan tarik steker, jangan 
kabelnya.

• Periksa pemasangan dan fungsi perangkat tambahan di 
dalam kendaraan secara teratur.

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 d
kartu SIM, jaringan dan p
dan kondisi pemakaian.

Jenis Tekn. Waktu

BL-5C Li-Ion

Maks. 
menit 
Maks. 
menit 
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 ke telepon yang kompatibel 
kabel Bluetooth

mbicaraan berguna untuk 
sing di latar belakang

wab dan diakhiri serta volume 
ari tombol terpadu

satu langkah: pasang ke soket 
aan

arik untuk mengisi daya telepon 
t bepergian
Pe
ra

ng
ka

t 
ta

m
ba

ha
n 

as
li 

N
ok

ia

0 Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Nokia Wireless Plug-in Car 
Handsfree HF-6W

Bepergian dengan Nokia Wireless Plug-in Car Handsfree. 
Unit kompak ini berkomunikasi dengan telepon Anda yang 
kompatibel melalui teknologi nirkabel Bluetooth dalam 
jarak 10 meter. “Pelacak pembicaraan” menggunakan 
4 mikrofon, memilih dari 19 arah untuk mengunci arah 
ucapan yang datang dan menyaring suara bising tidak 
dikehendaki yang datang dari tempat lain. Perangkat ini 
juga mudah dipasang & cukup pasang ke soket pemantik 
api kendaraan.

Fitur-Fitur Utama:

• Sambungan nirkabel
melalui teknologi nir

• Teknologi pelacak pe
mengurangi suara bi

• Panggilan dapat dija
suara dapat diubah d

• Pemasangan dalam 
pemantik api kendar

• Kabel yang dapat dit
yang kompatibel saa
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g dapat dilipat dan ringan

dan penonaktifan otomatis bila 

intas untuk pesan dan menu 
lepon yang kompatibel

e telepon yang kompatibel 
etooth)

ilkan: Aktif/nonaktif, status 
tatus baterai

 oleh baterai 2 x AAA
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

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 yan

• Tombol aktif/nonaktif 
dilipat

• Tombol-tombol cara p
aplikasi utama pada te

• Sambungan nirkabel k
(teknologi nirkabel Blu

• 3 lampu LED menamp
sambungan nirkabel, s

• Didukung sepenuhnya
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n kimia, larutan pembersih atau 
embersihkan telepon.

apisan cat dapat menyumbat 
ang dapat dilepas dan menghambat 
emestinya.
ring, lembut, dan bersih untuk 
seperti lensa untuk kamera, sensor 
ya).
a pengganti yang sudah disediakan 
n. Antena, modifikasi antena, atau 
ang tidak direkomendasikan dapat 
melanggar peraturan tentang 

 di dalam ruangan.
kirim ke pusat layanan, buat salinan 
kan Anda simpan (seperti kontak dan 

 perangkat dari waktu ke waktu agar 
al, matikan perangkat, lalu 
t salinan cadangan dari semua data 

ku untuk telepon, baterai, pengisi 
bahan apapun. Jika salah satu 

 berfungsi sebagaimana mestinya, 
 resmi terdekat.
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Perawatan dan pemeliharaan
Produk Anda merupakan simbol keunggulan dalam desain dan 
pembuatan, dan karenanya harus dirawat dengan benar. Saran 
di bawah akan membantu Anda memenuhi ketentuan 
jaminan.
• Pastikan telepon dalam keadaan kering. Air hujan, 

kelembaban dan segala jenis cairan atau uap air dapat 
mengandung mineral yang akan menimbulkan korosi pada 
sirkuit elektronik. Jika telepon terkena air, lepaskan baterai 
dan biarkan telepon ini kering sepenuhnya sebelum baterai 
dipasang kembali.

• Jangan gunakan atau jangan simpan telepon di tempat 
yang berdebu dan kotor. Komponen yang dapat dilepas dan 
komponen elektronik dapat mengalami kerusakan.

• Jangan simpan telepon ini di tempat yang panas. 
Temperatur yang tinggi dapat mempersingkat masa pakai 
telepon elektronik, merusak baterai, dan melelehkan 
komponen yang terbuat dari plastik.

• Jangan simpan telepon ini di tempat dingin. 
Ketika temperatur kembali normal, embun dapat terbentuk 
di dalam telepon dan merusak panel sirkuit elektronik.

• Jangan buka telepon selain yang diperbolehkan dalam 
buku petunjuk ini.

• Pastikan agar telepon tidak terjatuh, terbentur atau 
terguncang. Penanganan yang tidak tepat dapat 
mematahkan panel sirkuit internal dan komponen yang 
halus.

• Jangan gunakan baha
deterjen keras untuk m

• Jangan cat telepon. L
berbagai komponen y
pengoperasian yang s

• Gunakan kain yang ke
membersihkan lensa (
jarak, dan sensor caha

• Gunakan hanya anten
atau direkomendasika
peralatan tambahan y
merusak telepon dan 
telepon radio.

• Gunakan pengisi daya
• Sebelum perangkat di

data cadangan yang a
catatan kalender).

• Untuk mengatur ulang
kinerjanya tetap optim
keluarkan baterai. Bua
yang penting.

Semua saran di atas berla
daya, atau perangkat tam
komponen tersebut tidak
bawalah ke pusat layanan
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ansmisi radio, termasuk perangkat 
 fungsi peralatan medis yang tidak 
 Konsultasikan dengan dokter atau 
 mengetahui apakah peralatan 

dung dari energi RF eksternal atau 
aan lainnya. Nonaktifkan telepon 
watan kesehatan, bila terdapat 
umah sakit atau fasilitas 
kin menggunakan peralatan 
gi RF eksternal.

ganjurkan agar jarak antara 
 pacu jantung minimal 
rak ini untuk menghindari 
ngguan pada alat pacu jantung. 
gan penelitian independen yang 
sikan oleh Lembaga Penelitian 
i alat pacu jantung harus:
epon ini lebih dari 15,3 centimeter 
ntung.

on ini di dalam saku baju.
i telinga yang berlawanan dengan 
 untuk memperkecil potensi 
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Informasi keselamatan tambahan
Telepon Anda dan perangkat tambahan mungkin memiliki 
beberapa komponen kecil. Jauhkan komponen tersebut dari 
jangkauan anak-anak.

Kondisi pengoperasian

Patuhi semua peraturan khusus setempat yang berlaku dan 
selalu nonaktifkan telepon ini jika terdapat larangan atau jika 
dapat menimbulkan gangguan atau bahaya. Gunakan telepon 
hanya dalam posisi pengoperasian normal. Telepon ini telah 
memenuhi peraturan untuk hubungan frekuensi radio (RF) bila 
digunakan dalam posisi normal di dekat telinga atau 
bila berada sedikitnya 1,5 centimeter (5/8 inci) dari badan. 
Jangan gunakan aksesori berbahan logam seperti tas jinjing, 
pengait ikat pinggang atau kantung telepon yang dikenakan di 
badan, dan telepon harus berada pada jarak yang disebutkan 
di atas dari badan Anda. 

Beberapa bagian perangkat bersifat magnetis. Benda logam 
mungkin tertarik ke perangkat. Jangan letakkan kartu kredit 
atau media penyimpan yang bersifat magnetis di dekat 
telepon, karena informasi yang tersimpan di media tersebut 
mungkin akan terhapus.

Beberapa bagian telepon bersifat magnetis. Benda logam 
mungkin dapat menempel ke telepon. Jangan letakkan kartu 
kredit atau media penyimpan yang bersifat magnetis di dekat 
telepon, karena informasi yang tersimpan di media tersebut 
dapat terhapus.

Peralatan medis

Pengoperasian peralatan tr
selular, dapat mengganggu
dilindungi secara memadai.
produsen pembuatnya guna
medis tersebut cukup terlin
jika Anda memiliki pertany
saat berada di tempat pera
larangan penggunaannya. R
perawatan kesehatan mung
yang sensitif terhadap ener

Alat pacu jantung

Produsen alat tersebut men
telepon selular dengan alat
15,3 centimeter (6 inci). Ja
kemungkinan terjadinya ga
Rekomendasi ini sesuai den
dilakukan dan direkomenda
Teknologi Nirkabel. Pemaka
• Selalu menjaga jarak tel

(6 inci) dari alat pacu ja
• Tidak menyimpan telep
• Memegang telepon ini d

posisi alat pacu jantung
gangguan.
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 nirkabel yang portabel di sekitar 
mpat mengembangnya kantong 
abel di dalam kendaraan tidak 
dan kantong udara mengembang, 
akibatkan cedera berat.

lepon ini saat berada di pesawat 
pon Anda sebelum naik ke pesawat 
angkat selular di dalam pesawat 
akan pengoperasian pesawat 
ngan telepon selular, dan melanggar 

i ledakan

a berada di wilayah dengan 
pat menyebabkan ledakan serta 

an larangan. Kawasan berpotensi 
mpat yang biasanya meminta agar 
n. Percikan api di wilayah seperti ini 

akan atau kebakaran yang dapat 
 kematian. Nonaktifkan telepon ini 
n bakar seperti di dekat pompa 
ngan tentang penggunaan peralatan 
, penyimpanan dan distribusi bahan 
 atau di tempat yang sedang terjadi 
yang berpotensi ledakan sering kali 
 jelas. Termasuk bagian bawah dek 
 atau gudang penyimpanan bahan 
enggunakan bahan bakar gas cair 
ane); tempat yang udaranya 
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Jika Anda mencurigai adanya gangguan, nonaktifkan dan 
jauhkan telepon ini.

Alat bantu dengar

Beberapa perangkat nirkabel digital mungkin akan terganggu 
dengan sejumlah alat bantu dengar. Jika terjadi gangguan, 
hubungi operator selular Anda.

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, dan sistem kantong udara. 
Untuk informasi lebih lanjut, tanyakan kepada produsen 
pembuat atau perwakilannya mengenai kendaraan Anda 
atau perangkat tambahan di dalamnya.

Hanya teknisi ahli yang diperbolehkan memperbaiki atau 
memasang telepon di dalam kendaraan. Pemasangan atau 
perbaikan yang keliru dapat membahayakan dan membatalkan 
jaminan yang berlaku untuk telepon ini. Periksa secara teratur 
untuk memastikan bahwa semua peralatan untuk telepon 
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 telepon ini, komponen atau perangkat 
tambahannya. Untuk kendaraan yang dilengkapi kantong 
udara, ingat bahwa kantong udara akan mengembang dengan 
kuat. Jangan letakkan benda, termasuk peralatan yang 

terpasang atau peralatan
kantong udara atau di te
udara. Jika peralatan nirk
terpasang dengan benar 
maka hal ini dapat meng

Dilarang menggunakan te
terbang. Nonaktifkan tele
terbang. Penggunaan per
terbang dapat membahay
terbang, mengganggu jari
hukum.

Kawasan berpotens

Nonaktifkan telepon ketik
kandungan udara yang da
patuhi semua petunjuk d
ledakan juga termasuk te
mesin kendaraan dimatika
dapat mengakibatkan led
menimbulkan cedera atau
di tempat pengisian baha
bensin. Patuhi semua lara
radio di tempat pengisian
bakar, pabrik bahan kimia
ledakan. Tempat-tempat 
tidak diberi tanda dengan
kapal; tempat pengiriman
kimia; kendaraan yang m
(seperti propane atau but
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 sedang digunakan, nonaktifkan 
nggilan darurat dapat dibuat. 
t, baca buku petunjuk ini atau 
nda.

arurat, berikan semua informasi 
ngkin. Telepon nirkabel Anda 
atunya alat komunikasi di tempat 
ggilan sebelum diperbolehkan.

n (SAR)

UHI PERATURAN INTERNASIONAL 
ELOMBANG RADIO.

akan pemancar sekaligus penerima 
 dan diproduksi untuk tidak 
 ke frekuensi radio (RF) yang 

aturan internasional (ICNIRP). 
ian dari peraturan menyeluruh dan 
 RF yang diperbolehkan untuk 
an tersebut dikembangkan oleh 
en melalui evaluasi studi ilmiah 
erta mencakup marjin keamanan 
tuk menjamin keselamatan semua 
gkan usia dan kesehatan.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

mengandung bahan kimia atau partikel seperti butiran, debu, 
atau serbuk logam.

Panggilan darurat

Penting: Telepon selular, termasuk telepon ini, 
beroperasi menggunakan sinyal radio, jaringan selular, 
jaringan darat, dan berbagai fungsi yang diprogram 
untuk pengguna. Karenanya, jaminan sambungan di 
segala kondisi tidak dapat dipenuhi. Sebaiknya Anda 
jangan hanya mengandalkan telepon selular untuk 
komunikasi penting seperti darurat medis.

Untuk membuat panggilan darurat:

1 Jika telepon ini tidak aktif, aktifkanlah. Pastikan kekuatan 
sinyal memadai.
Beberapa jaringan mungkin akan meminta kartu SIM yang 
berlaku dimasukkan dengan benar ke dalam telepon ini.

2 Menekan tombol putus seperlunya untuk menghapus layar 
dan mempersiapkan telepon untuk panggilan. 

3 Masukkan nomor darurat resmi yang berlaku di lokasi 
Anda. Nomor darurat untuk setiap lokasi berbeda.

4 Menekan tombol panggil.

Jika beberapa fitur tertentu
terlebih dahulu sebelum pa
Untuk informasi lebih lanju
hubungi operator selular A

Saat membuat panggilan d
yang diperlukan sejelas mu
mungkin merupakan satu-s
kejadian. Jangan akhiri pan

Informasi Pengesaha

TELEPON INI TELAH MEMEN
UNTUK SAMBUNGAN KE G

Telepon selular Anda merup
radio. Telepon ini dirancang
melampaui batas hubungan
direkomendasikan oleh per
Batasan ini merupakan bag
menetapkan tingkat energi
masyarakat umum. Peratur
organisasi ilmiah independ
yang cermat dan berkala, s
penting yang dirancang un
orang, tanpa memperhitun
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kat selular yang digunakan oleh 
/kg atau setara dengan lebih dari 
buh manusia. Batasan ini mencakup 
ng untuk memberikan perlindungan 
at dan untuk memperhitungkan 
. Nilai SAR dapat bervariasi, 
ebutuhan nasional dan gelombang 
i tentang SAR di wilayah lain, 
uk di www.nokia.com.
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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 telepon 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 telepon yang 
sebenarnya ketika beroperasi dapat berada di bawah nilai 
maksimal. Ini karena telepon dirancang untuk beroperasi pada 
level daya yang beragam, sehingga telepon hanya akan 
menggunakan daya yang diperlukan untuk mencapai jaringan. 
Secara umum, jika Anda semakin mendekati stasiun pangkalan 
antena, maka semakin rendah output daya.

Nilai SAR tertinggi untuk model telepon ini saat diuji untuk 
penggunaan di telinga adalah 0,95 W/kg.

Nilai SAR dapat bervariasi, tergantung perkiraan kebutuhan 
nasional, persyaratan pengujian, dan gelombang jaringan. 
Menggunakan aksesori telepon utama dan tambahannya 
dapat menghasilkan nilai SAR yang berbeda. Informasi SAR 
tambahan mungkin tersedia pada informasi produk di 
www.nokia-asia.com.

* Batas SAR untuk perang
masyarakat adalah 2,0 W
sepuluh gram jaringan tu
marjin keselamatan penti
tambahan bagi masyarak
setiap variasi pengukuran
tergantung persyaratan k
jaringan. Untuk informas
lihat pada informasi prod

http://www.nokia.com
http://www.nokia.co.id
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Nokia Care Online
ih lanjut mengenai 

n kenali lebih lanjut fitur-
langkah mengenai ponsel 

ponsel Anda. Ingatlah 

nak untuk ponsel dan PC 
 Anda dapat mengatur 
n yang melengkapi 

wsing ponsel dan email*, 
inta pengaturan tersebut 

PER

B

ng.
Dukungan web Nokia Care memberi Anda informasi leb
layanan online kami.

DEMO INTERAKTIF
Pelajari cara mengatur ponsel Anda untuk pertama kali, da
fiturnya. Demo Interaktif memberi petunjuk langkah demi 
Anda.

BUKU PETUNJUK
Buku Petunjuk online berisi informasi terperinci mengenai 
untuk secara berkala memeriksa apakah ada pembaruan.

PERANGKAT LUNAK
Manfaatkan sepenuhnya ponsel Anda dengan perangkat lu
Anda. Nokia PC Suite menghubungkan ponsel dan PC agar
kalender, kontak, musik dan foto Anda, dengan aplikasi lai
penggunaanya.

PENGATURAN
Beberapa fungsi ponsel, seperti olahpesan multimedia, bro
mungkin memerlukan pengaturan agar dapat digunakan. M
dikirim ke ponsel Anda secara gratis.

*Tidak tersedia pada semua ponsel.

DEMO INTERAKTIF

ANGKAT LUNAK

UKU PETUNJUK

PENGATURAN

Hak cipta © 2006 Nokia. Semua hak dilindungi undang-unda



persiapkan ponsel Anda sebelum 
mbuka bagian Guides and Demos 

PC Suite yang diperlukan dari 

t Lunak) di www.nokia.co.id/software.

aan mengenai ponsel Anda dan 

ahui tentang produk terbaru dan 
tau berita tentang ponsel dan 
 eksklusif mengenai pengumuman 
i berbagai acara mendatang.

.id/contactus.

ww.nokia.co.id/repair.

 informasi lebih terperinci.

ng.
BAGAIMANA MENGGUNAKAN PONSEL SAYA?
Bagian Set Up (Pengaturan Awal), di www.nokia.co.id/setup, membantu Anda mem
digunakan. Biasakan diri Anda dengan berbagai fungsi dan fitur ponsel dengan me
(Panduan dan Demo) di www.nokia.co.id/guides.

BAGAIMANA MENSINKRONISASI PONSEL DAN PC SAYA?
Dengan menghubungkan ponsel Anda ke PC yang kompatibel dengan versi Nokia 
www.nokia.co.id/pcsuite, Anda dapat mensinkronkan kalender dan kontak Anda.

DI MANA SAYA DAPAT MEMPEROLEH PERANGKAT LUNAK UNTUK PONSEL SAYA?
Manfaatkan sepenuhnya ponsel Anda dengan download dari bagian Software (Perangka

DI MANA SAYA DAPAT MEMPEROLEH JAWABAN UNTUK PERTANYAAN UMUM?
Buka bagian FAQ di www.nokia.co.id/faq untuk memperoleh jawaban atas pertany
produk dan layanan Nokia lainnya.

BAGAIMANA MENDAPATKAN BERITA NOKIA TERBARU?
Berlangganan online di www.nokia.co.id/signup dan jadilah yang pertama menget
promosi. Daftarkan di “Nokia Connections” untuk menerima pembaruan bulanan a
teknologi terbaru. Daftarkan di “Be The First To Know” untuk mendapatkan ulasan
ponsel baru atau berlangganan “Promotional Communications” untuk mengetahu

Jika Anda masih memerlukan bantuan lebih lanjut, silahkan kunjungi www.nokia.co

Untuk informasi tambahan mengenai layanan perbaikan, silahkan kunjungi w

Silahkan kunjungi www.nokia.co.id/support untuk memperoleh
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