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N SAAT PENGISIAN BAHAN 
n gunakan perangkat di tempat 
an bakar, di dekat bahan bakar 
mia.

N DI DEKAT LEDAKAN Patuhi 
an. Jangan gunakan perangkat di 
sedang terjadi ledakan.

NGAN WAJAR Gunakan 
dengan posisi normal sesuai 
lam dokumentasi produk. Bila 
ngan sentuh antena.

SMI Hanya teknisi ahli yang 
 memasang atau memperbaiki 

TAMBAHAN DAN BATERAI 
ya perangkat tambahan dan 
ngan gunakan produk yang 
bel.

rangkat ini tidak kedap air. Jaga 
ring.
Hak cipta © 2007 Nokia.

Untuk keselamatan Anda
Bacalah petunjuk ringkas ini. Mengabaikannya dapat 
membahayakan atau melanggar hukum. Untuk 
memperoleh informasi lebih lanjut, baca buku petunjuk.

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

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

GANGGUAN Semua perangkat nirkabel dapat 
menerima gangguan yang mungkin 
mempengaruhi kinerja.

NONAKTIFKAN BILA BERADA DI RUMAH 
SAKIT Patuhi semua larangan. Nonaktifkan 
perangkat saat berada di dekat peralatan 
medis.

NONAKTIFKAN DI DALAM PESAWAT 
TERBANG Patuhi semua larangan. Perangkat 
nirkabel dapat menimbulkan gangguan di 
dalam pesawat terbang.

NONAKTIFKA
BAKAR Janga
pengisian bah
atau bahan ki

NONAKTIFKA
semua larang
tempat yang 

GUNAKAN DE
ponsel hanya 
penjelasan da
tidak perlu, ja

LAYANAN RE
diperbolehkan
produk ini.

PERANGKAT 
Gunakan han
baterai asli. Ja
tidak kompati

KEDAP AIR Pe
agar tetap ke
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 pada perangkat, patuhi semua 
adat istiadat setempat, kebebasan 
 orang lain. 

 mungkin melarang penyalinan, 
atau pengalihan beberapa gambar, 
ering), dan materi lain. 

kung koneksi internet dan metode 
perti halnya komputer, perangkat 
 virus, pesan dan aplikasi yang 
merugikan lainnya. Hati-hati dan 
a permintaan koneksi, download 

alasi dari sumber yang dapat 
gkatkan pengamanan perangkat, 
ra teratur memperbarui perangkat 
 serta perangkat lunak terkait 
telepon Anda maupun komputer 

k menggunakan semua fitur pada 
arm, perangkat harus diaktifkan. 
kat bila penggunaan perangkat 
lkan gangguan atau bahaya.

ndukung fitur-fitur umum 
oint, dan Excel (Microsoft Office 
 semua format file dapat dilihat 
Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.
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untuk membuat salinan data cadangan atau 
mencatat semua informasi penting yang 
tersimpan pada perangkat Anda.

HUBUNGAN KE PERANGKAT LAIN Sebelum 
perangkat dihubungkan ke perangkat lain, 
baca buku petunjuknya untuk rincian 
petunjuk keselamatan. Jangan gunakan 
produk yang tidak kompatibel.

PANGGILAN DARURAT Pastikan fungsi 
telepon pada perangkat dalam keadaan aktif 
dan berada dalam jangkauan layanan. Tekan 
tombol putus sebanyak yang diperlukan untuk 
menghapus layar dan kembali ke modus siaga. 
Masukkan nomor darurat, kemudian tekan 
tombol panggil. Beritahukan lokasi Anda. 
Jangan akhiri panggilan sebelum 
diperbolehkan.

Perangkat Anda
Perangkat nirkabel yang dijelaskan dalam buku petunjuk 
ini telah disetujui untuk digunakan dalam jaringan 
(E)GSM 850, 900, 1800, dan 1900 dan UMTS 2100. 
Hubungi operator selular Anda untuk informasi lebih 
lanjut tentang jaringan.

Jika menggunakan fitur
peraturan dan hormati 
pribadi serta hak hukum

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

Perangkat Anda mendu
konektivitas lainnya. Se
Anda mungkin terpapar
berbahaya, dan konten 
hanya buka pesan, terim
konten, dan terima inst
dipercaya. Untuk menin
menggunakan, dan seca
lunak antivirus, firewall
lainnya yang ada pada 
yang tersambung.

Peringatan: Untu
perangkat selain jam al
Jangan aktifkan perang
nirkabel dapat menimbu

Aplikasi alat kantor me
Microsoft Word, PowerP
97, 2000, dan XP). Tidak
atau diubah.
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berapa jaringan mungkin 
ng mempengaruhi bagaimana 
an jaringan. Misalnya, beberapa 
endukung semua layanan dan 

ngkin meminta agar beberapa 
gkat diblokir atau tidak 
 beberapa fitur tersebut tidak 
erangkat Anda. Perangkat Anda 
konfigurasi khusus, misalnya 
, dan ikon yang berbeda. Untuk 

bungi operator selular Anda. 

 protokol WAP 2.0 (HTTP dan 
 protokol TCP/IP. Beberapa fitur 

browsing, dan e-mail 
ringan untuk teknologi tersebut.

mbahan, 
pengisi daya 

 dan putuskan pengisi daya 
luarkan baterai.

gisi daya sebelum digunakan 
rangkat ini ditujukan untuk 
Hak cipta © 2007 Nokia.

Selama pengoperasian perluasan, misalnya saat sesi 
berbagi video aktif atau koneksi data kecepatan tinggi, 
perangkat mungkin terasa hangat. Pada hampir semua 
kasus, ini adalah kondisi normal. Jika Anda menduga 
perangkat tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bawa ke 
pusat layanan resmi terdekat.

Dalam perangkat ini mungkin sudah terinstal penanda dan 
penghubung untuk situs internet pihak ketiga. Anda juga 
dapat mengakses situs pihak ketiga lainnya dengan 
menggunakan perangkat ini. Situs pihak ketiga tidak 
berhubungan dengan Nokia, dan Nokia tidak 
merekomendasikan atau bertanggung jawab atas situs 
tersebut.  Jika ingin mengaksesnya, maka lakukan tindakan 
untuk pengamanan atau konten situs.

Gambar dalam buku petunjuk ini mungkin berbeda dari 
tampilan pada perangkat Anda.

Layanan jaringan
Untuk menggunakan telepon, Anda harus memiliki layanan 
dari operator selular. Banyak fitur tersebut yang 
memerlukan fitur jaringan khusus. Fitur-fitur ini tidak 
tersedia pada semua jaringan; beberapa jaringan lain 
mungkin meminta Anda untuk membuat perjanjian 
tersendiri dengan operator selular Anda sebelum dapat 
menggunakan layanan jaringan tersebut. Operator selular 
Anda dapat memberi petunjuk dan penjelasan mengenai 

biaya yang dikenakan. Be
memiliki keterbatasan ya
Anda menggunakan layan
jaringan mungkin tidak m
karakter bahasa.

Operator selular Anda mu
fitur tertentu pada peran
diaktifkan. Jika demikian,
akan tampil pada menu p
mungkin juga dilengkapi 
nama menu, urutan menu
informasi lebih lanjut, hu

Perangkat ini mendukung
SSL) yang beroperasi pada
perangkat, seperti MMS, 
memerlukan dukungan ja

Perangkat ta
baterai, dan 
(charger)
Selalu matikan perangkat
(charger) sebelum menge

Periksa nomor model pen
dengan perangkat ini. Pe
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ke

se
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m
at

an
 A

nd
a penggunaan dengan mendapatkan daya dari pengisi daya 

AC-3 atau AC-4, serta dari pengisi daya AC-1, ACP-8, 
ACP-9, ACP-12, atau LCH-12 apabila digunakan dengan 
adaptor pengisi daya CA-44.

Untuk penggunaan dengan perangkat ini, gunakan baterai 
BL-4B.

Peringatan: Gunakan hanya baterai, pengisi daya 
dan perangkat tambahan Nokia asli untuk digunakan 
dengan model khusus ini. Penggunaan jenis lain dapat 
membatalkan semua persetujuan atau garansi, dan 
mungkin berbahaya.

Untuk ketersediaan perangkat tambahan asli, hubungi 
agen Nokia Anda. Ketika Anda memutuskan kabel daya 
dari perangkat tambahan apa saja, pegang dan tarik 
steker, jangan kabelnya.
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Terhubung

Menggunakan telepon Anda pada jaringan 2G dan 3G. 
Lihat ’Perangkat Anda’, hal. 10.

Gunakan teknologi Bluetooth untuk mentransfer file dan 
menghubung ke perangkat tambahan yang kompatibel. 
Lihat ’Konektivitas Bluetooth’, hal. 67.

Gunakan Konektor AV Nokia (3,5 mm) untuk menghubung 
ke headset dan headphone. Lihat ’Headset’, hal. 23.

Gunakan kabel data yang kompatibel, misalnya Nokia 
Connectivity Cable DKE-2, untuk menghubung ke 
perangkat yang kompatibel, misalnya printer dan PC. Lihat 
’USB’, hal. 71.

Gunakan kartu microSD yang kompatibel untuk 
mentransfer data atau membuat salinan cadangan 
informasi. Lihat ’Peralatan kartu memori’, hal. 24.
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ses petunjuk untuk tampilan yang 

tunjuk tersebut, untuk beralih di 
likasi yang aktif di latar belakang, 

uk dari menu utama, pilih 
Petunjuk. Pilih aplikasi yang 
at topik petunjuk.

ntuk informasi tombol dan bagian 
n perangkat sebelum digunakan.
Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.
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an Dukungan

Nomor model: Nokia N76-1

Selanjutnya disebut sebagai Nokia N76.

Informasi dukungan dan kontak 
Nokia
Kunjungi www.nseries.com/support atau situs web Nokia 
setempat untuk mengecek versi terbaru dari panduan ini, 
informasi tambahan, download dan layanan terkait 
produk Nokia.

Di situs web, Anda bisa mendapatkan informasi tentang 
cara menggunakan produk dan layanan Nokia. Jika perlu 
menghubungi bagian layanan pelanggan, lihatlah daftar 
pusat kontak Nokia setempat di 
www.nokia.com/customerservice.

Untuk servis pemeliharaan, carilah pusat servis Nokia 
terdekat di tempat Anda di www.nokia.co.id/repair.

Petunjuk
Perangkat Anda dilengkapi petunjuk untuk masing-
masing fungsi. Saat aplikasi terbuka, pilih Pilihan > 

Petunjuk untuk mengak
aktif.

Saat Anda membaca pe
antara petunjuk dan ap
tekan terus .

Untuk membuka petunj
Peralatan > Utilitas > 
diinginkan untuk melih

Persiapan
Lihat panduan ringkas u
dan petunjuk pengatura

www.nseries.com/support
www.nokia.com/customerservice
www.nokia.co.id/repair
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Aplikasi tambahan
Nokia dan pengembang perangkat lunak pihak ketiga 
menyediakan berbagai aplikasi yang dapat membantu 
Anda berbuat lebih banyak dengan Nokia N76. Aplikasi ini 
diuraikan dalam buku petunjuk yang tersedia di halaman 
dukungan Nokia N76 di www.nseries.com/support atau 
situs web lokal Nokia Anda.

www.nseries.com/support
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ari operator selular Anda. 
r selular Anda mungkin telah 

t, atau Anda dapat menerima atau 
rsebut dari operator jaringan 

turan umum perangkat Anda, 
iaga dan pengaturan layar, lihat 

ng
pkan perangkat untuk pertama 
g terbuka. Tentukan pilihan 

mengkonfigurasi berbagai 

nsfer konten, misalnya entri 
ri perangkat Nokia yang 
ansfer konten dari perangkat lain’, 

at datang di lain kali, tekan , 
tilitas > Selamat dtg.. Anda juga 
Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.
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Pembaruan perangkat lunak
Nokia dapat sewaktu-waktu mengeluarkan pembaruan 
perangkat lunak yang mungkin berisi fitur baru, fungsi 
yang disempurnakan, atau kinerja yang ditingkatkan. 
Anda mungkin dapat meminta pembaruan tersebut 
melalui aplikasi Nokia Software Updater pada PC. Untuk 
memperbarui perangkat lunak perangkat, Anda 
memerlukan Nokia Software Updater dan PC yang 
kompatibel dengan sistem operasi Microsoft Windows 
2000 atau XP, akses internet broadband, dan kabel data 
yang kompatibel untuk menyambungkan perangkat Anda 
ke PC.

Untuk informasi lebih lanjut dan untuk men-download 
aplikasi Nokia Software Updater, kunjungi 
www.nokia.co.id/softwareupdate atau situs web lokal 
Nokia Anda.

Pengaturan
Perangkat Anda umumnya dilengkapi dengan pengaturan 
MMS, GPRS, streaming, dan Internet ponsel yang telah 
dikonfigurasi secara otomatis pada perangkat, 

berdasarkan informasi d
Pengaturan dari operato
terinstal pada perangka
meminta pengaturan te
sebagai pesan khusus.

Untuk mengubah penga
seperti bahasa, modus s
’Telepon’, hal.119.

Selamat Data
Apabila Anda menghidu
kalinya, Selamat datan
berikut:

Setting wizard—untuk 
pengaturan. 

Transfer—untuk mentra
kontak dan kalender, da
kompatibel Lihat ’Mentr
hal. 20.

Untuk membuka Selam
lalu pilih Peralatan > U

www.nokia.co.id/softwareupdate
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up, layar depan 
m dan status. 
t ditampilkan 
 dan baterai, 
ikator status. 

Pemutar musik 
 suara, baris 
asi trek akan 
tar, 
, atau memutar 
u sebelumnya, 
ntuk mengatur volume, gunakan 

Visual Radio dengan flip 
ara dan informasi stasiun akan 
alakan atau mematikan radio 
mpan berikutnya atau 
bol cover cepat. Untuk 

an tombol volume.

Kamera dengan flip tertutup, 
 arah lansekap. Layar bagian 

k. Untuk mengaktifkan kamera, 
k memperbesar atau 
ol volume ke atas atau bawah. 
r, tekan . Untuk beralih 
odus video, tekan . 
Hak cipta © 2007 Nokia.

dapat mengakses aplikasi secara terpisah di lokasi 
menunya sendiri.

Untuk informasi lebih lanjut tentang Setting wizard, lihat 
petunjuk untuk perangkat Anda di 
www.nseries.com/support atau situs web lokal Nokia 
Anda.

Modus
Perangkat Anda memiliki dua modus operasi: Dengan flip 
tertutup untuk mengakses fitur-fitur tertentu di antaranya 
Pemutar musik, Radio, Kamera dan Olahpesan, dan 
dengan flip terbuka untuk penggunaan telepon selular 
biasa dan untuk mengakses semua fitur pada perangkat 
Anda.

Flip tertutup—tampilan cover
Jika flip tertutup, layar utama tidak aktif dan layar depan 
menyala. Panggilan yang sedang berlangsung akan 
terputus, kecuali jika loudspeaker digunakan atau headset 
yang kompatibel tersambung. Untuk mengubah 
pengaturan, lihat ’Layar depan’, hal.58. Jika Anda 
menggunakan Pemutar musik atau Visual Radio untuk 
mendengarkan klip suara, maka klip akan diputar terus.

Dengan modus flip tertut
menyediakan informasi ja
Dalam modus siaga, dapa
indikator kekuatan sinyal
informasi waktu, dan ind

Jika Anda menggunakan 
untuk mendengarkan klip
volume suara dan inform
ditampilkan. Untuk memu
menghentikan sementara
klip suara berikutnya ata
gunakan tombol media. U
tombol volume.

Jika Anda menggunakan 
tertutup, baris volume su
ditampilkan. Untuk meny
dan memilih stasiun tersi
sebelumnya, gunakan tom
mengatur volume, gunak

Jika Anda menggunakan 
pegang perangkat dengan
luar menjadi jendela bidi
tekan terus . Untu
memperkecil, tekan tomb
Untuk mengambil gamba
antara Modus foto dan M

www.nseries.com/support
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ayar utama
lip, 
ala, 

ang 

 

a 
ihat 
ba memaksa flip agar terbuka 

avigasi
ntuk melihat daftar lengkap semua 
m perangkat Anda.

nda dapat mengakses menu 
ang sedang terbuka, tekan  
i tersebut aktif di latar belakang.  
 aplikasi yang terbuka, tekan terus 
Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.
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a Untuk mengatur pencahayaan dan warna sebelum 

mengambil gambar, tekan  untuk mengaktifkan 
toolbar, dan gunakan tombol volume untuk menelusuri 
toolbar yang aktif. Lihat ’Pengaturan setup—warna dan 
cahaya’, hal. 39 dan ’Modus bidik’, hal. 40.

Kalender dan alarm jam, catatan panggilan tidak terjawab 
dan pesan yang baru diterima juga akan ditampilkan. 
Untuk melihat pesan teks yang diterima dan teks serta 
gambar dari pesan multimedia, buka flip dan lihat pesan 
pada layar utama. Lihat ’Kotak masuk—menerima pesan’, 
hal. 82.

Panggilan masuk ditunjukkan oleh nada biasa dan 
catatan. Dalam pengaturan layar depan, pilih Jwb. jika 
lipatan dibuka untuk menjawab panggilan saat Anda 
membuka flip. Jika headset yang kompatibel tersambung 
ke perangkat, tekan . Untuk mengubah pengaturan 
berbagi, lihat ’Layar depan’, hal.58.

Untuk membuat panggilan atau menggunakan menu, 
buka flip.

Untuk mengunci tombol, lihat ’Kunci tombol (pengaman 
tombol)’, hal. 23.

Flip terbuka—l
Ketika Anda membuka f
layar utama akan meny
Anda dapat mengakses 
menu dengan tombol y
telah tersedia. Untuk 
mengakses menu, tekan

.

Flip dapat dibuka hingg
165 derajat, seperti terl
pada gambar. Jangan co
lebih lebar.

Tombol dan n
Lihat panduan ringkas u
tombol dan bagian dala

Tombol menu
Dengan tombol menu, A
utama. Dalam aplikasi y
untuk membuat aplikas
Untuk beralih di antara

.
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yisipkan teks, tekan terus  
 kata. Tekan  atau  untuk 
nyalin teks ke clipboard, sambil 
. Untuk memasukkan teks ke 
rus , lalu pilih Tempel. 

ar
 satu item dalam daftar, gulir ke 
an  dan  bersamaan.
rapa item dalam daftar, tekan 
ekan  atau . Untuk 

, lepaskan , lalu lepaskan .

an tombol edit untuk 
tif, memasukkan modus angka, 
mengubah bahasa tulisan. Lihat 

bol multifungsi yang 
gan mudah beralih di antara 
ampilan dalam aplikasi tertentu 

n  untuk membuka foto 
Hak cipta © 2007 Nokia.

Tombol gulir Navi™
Selanjutnya disebut tombol gulir.

Gunakan tombol gulir untuk bergerak di antara menu ( , 
, , ), dan untuk memilih item ( ).

Tip! Saat menggunakan menu, selain tombol gulir, 
Anda juga dapat menggunakan tombol angka, , dan 

 untuk mengakses aplikasi dengan cepat. Misalnya, 
dalam menu utama, tekan  untuk membuka 
Kalender.

Tombol multimedia
Dengan tombol multimedia, Anda punya akses cepat ke 
konten multimedia dan aplikasi yang telah ditetapkan.

Untuk membuka cara pintas yang ditetapkan untuk kunci 
multimedia, tekan terus . Untuk membuka daftar 
aplikasi multimedia, tekan . Untuk membuka aplikasi 
yang diinginkan, gunakan tombol gulir. Untuk membuka 
daftar tanpa memilih aplikasi, tekan .

Untuk mengubah cara pintas, tekan  dan . Untuk 
mengubah aplikasi yang muncul ketika Anda menekan , 
pilih Atas, Kiri, Tengah, dan Kanan dan aplikasinya.

Beberapa cara pintas mungkin sudah ditetapkan dan Anda 
tak dapat mengubahnya.

Tombol edit
Untuk menyalin dan men
untuk memilih huruf dan
menyorot teks. Untuk me
menahan , pilih Salin
dalam dokumen, tekan te

Mengedit teks dan daft
• Untuk menandai salah

item tersebut, lalu tek
• Untuk menandai bebe

terus , sambil men
mengakhiri pemilihan

Dalam Olahpesan, gunak
mengaktifkan teks predik
menyisipkan simbol, dan 
’Olahpesan’, hal. 79.

Tombol modus
Tombol modus adalah tom
memungkinkan Anda den
aplikasi, dan mengubah t
ketika flip tertutup.

Dengan flip terbuka, teka
terbaru di dalam Galeri.
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cepat untuk mengunci tombol 
t ’Kunci tombol (pengaman 

aktifkan toolbar ketika 
alam modus flip tertutup. Lihat 

me suara, lihat ’Kontrol volume 
 hal. 23.

e untuk menggulir ke atas atau ke 
dus flip tertutup.

e untuk memperbesar atau 
tika menggunakan kamera. Anda 
n tombol volume untuk menggulir 
lip tertutup. Lihat ’Toolbar aktif’, 

onten dari 

r konten, misalnya kontak, dari 
ompatibel ke Nokia N76 Anda 
ambungan Bluetooth. Perangkat 
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a Dengan flip terbuka, dalam Galeri, tekan  untuk 

beralih antara tampilan Foto & videodan gambar kecil.

Dengan flip terbuka, di dalam Kamera, tekan  
untuk beralih antara Modus foto dan Modus video.

Dengan flip tertutup, dalam Pemutar musik, tekan 
 untuk beralih antara Putar sekrg. dan 

Perpustakaan musik.

Dengan flip tertutup, dalam Visual Radio, tekan  
untuk beralih antara tampilan saluran dan daftar saluran.

Tip! Dalam modus siaga, untuk menampilkan hanya 
wallpaper pada layar depan, tekan tombol modus dua kali.

Tombol ambil
Tekan terus  untuk mengaktifkan kamera utama 
dalam modus flip tertutup. Tekan  untuk 
mengambil gambar. Lihat ’Mengambil gambar’, hal. 35.

Dalam modus video, tekan  untuk merekam klip 
video. Lihat ’Merekam video’, hal. 41.

Tombol cover cepat
Gunakan tombol cover cepat ( , , dan ) 
untuk mengontrol pemutaran. Lihat ’Pemutar musik’, 
hal.26, dan ’Visual Radio’, hal. 30.

Gunakan tombol cover 
ketika flip tertutup. Liha
tombol)’, hal. 23.

Tekan untuk meng
menggunakan kamera d
’Toolbar aktif’, hal. 37.

Tombol volume
Untuk mengontrol volu
suara dan loudspeaker’,

Gunakan tombol volum
bawah daftar dalam mo

Gunakan tombol volum
memperkecil gambar ke
juga dapat menggunaka
ke toolbar aktif ketika f
hal. 37.

Mentransfer k
perangkat lain
Anda dapat mentransfe
perangkat Nokia yang k
dengan menggunakan s
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erangkat lain, buka pesan, lalu 
yar.
 pilih konten yang akan disalin 

r dari memori perangkat lain ke 
a Nokia N76 Anda. Waktu 
mlah data yang akan ditransfer. 
lkan transfer dan 
n waktu.

ukung sinkronisasi, Anda dapat 
 kedua perangkat. Untuk 
gan perangkat Nokia yang 
, gulir ke perangkat tersebut, lalu 
nkan. Ikuti petunjuk pada layar.

 arah. Jika satu item dihapus 
a item tersebut akan dihapus 
da tidak dapat mengembalikan 

 dengan sinkronisasi.

ansfer sebelumnya, pilih Log 

ng
unakan dalam jaringan GSM.

igunakan dalam jaringan UMTS 
Hak cipta © 2007 Nokia.

Anda akan memberi tahu jika perangkat lain tidak 
kompatibel.

Jenis konten yang dapat ditransfer tergantung model 
perangkat yang akan ditransfer kontennya. Jika perangkat 
lain mendukung sinkronisasi, Anda juga dapat 
menyinkronkan data antara perangkat lain tersebut dan 
Nokia N76 Anda.

Jika perangkat lain tidak dapat dihidupkan tanpa kartu 
SIM, Anda dapat memasukkan kartu SIM Anda di sana. Bila 
Nokia N76 dihidupkan tanpa kartu SIM, profil offline akan 
diaktifkan secara otomatis.
Mentransfer konten
1 Untuk menggunakan aplikasi ini untuk pertama 

kalinya, pada Nokia N76 Anda, pilih Selamat Datang, 
atau tekan , lalu pilih Peralatan > Utilitas > 
Transfer. Jika Anda telah menggunakan aplikasi ini 
sebelumnya dan ingin memulai transfer baru, pilih 
M'transfer data.

2 Agar Nokia N76 mencari perangkat dengan 
konektivitas Bluetooth, pilih Lanjutkan. Pilih perangkat 
yang akan Anda gunakan untuk mentransfer konten. 
Pada Nokia N76 Anda, masukkan kode (1–16 angka), 
kemudian pilih OK. Masukkan kode yang sama pada 
perangkat lain, lalu pilih OK. Kedua perangkat telah 
dipasangkan. Lihat ’Memasangkan perangkat’, hal. 69.
Pada beberapa model ponsel, aplikasi transfer dikirim 
ke perangkat lain sebagai pesan. Untuk menginstal 

Transfer data pada p
ikuti petunjuk pada la

3 Dari Nokia N76 Anda,
dari perangkat lain.
Konten akan ditransfe
lokasi yang sesuai pad
transfer tergantung ju
Anda dapat membata
melanjutkannya di lai

Jika perangkat lain mend
selalu memperbarui data
memulai sinkronisasi den
kompatibel, pilih Telepon
pilih Pilihan > Mensinkro
Sinkronisasi berjalan dua
pada satu perangkat, mak
pada kedua perangkat. An
item yang sudah dihapus

Untuk melihat log dari tr
transfer.

Indikator penti
 Perangkat sedang dig

 Perangkat sedang d
(layanan jaringan).
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PRS aktif.  menunjukkan 
n dan  koneksi tersedia.

ktif di bagian jaringan yang 
enunjukkan bahwa koneksi 
 koneksi tersedia. Ikon 
PRS tersedia dalam jaringan, 
ti perangkat Anda menggunakan 
ata.

MTS aktif.  menunjukkan 
n dan  koneksi tersedia.

th aktif.

im melalui konektivitas Bluetooth. 
 perangkat Anda sedang mencoba 
angkat lain.

ktif.

at daya
enghemat daya baterai setelah 

u LED warna biru di bagian atas 
ip untuk menunjukkan bahwa 

lam modus tidur. 

u menonaktifkan modus tidur, 
115.
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a  Anda memiliki satu atau lebih pesan yang belum 

dibaca dalam folder Kotak masuk pada Olahpesan.

 Anda menerima e-mail baru dalam kotak surat jauh.

 Beberapa pesan sedang menunggu untuk dikirim 
dalam folder Kotak keluar.

 Anda memiliki panggilan tidak terjawab.

 Ditampilkan jika Jenis dering diatur ke Diam.

 Tombol perangkat terkunci.

 Alarm jam aktif.

 Saluran telepon kedua sedang digunakan (layanan 
jaringan).

 Semua panggilan ke perangkat ini dialihkan ke 
nomor lain. Jika Anda memiliki dua saluran telepon 
(layanan jaringan), angka menunjukkan saluran yang 
aktif.

 Headset yang kompatibel terhubung ke perangkat. 
 menunjukkan bahwa koneksi telah terputus.

 Loopset yang kompatibel terhubung ke perangkat.

 Telepon teks yang kompatibel terhubung ke 
perangkat.

 Panggilan data aktif. 

 Koneksi data paket G
koneksi tersebut ditaha

 Koneksi data paket a
mendukung EGPRS  m
tersebut ditahan dan 
menunjukkan bahwa EG
tetapi tidak selalu berar
EGPRS dalam transfer d

 Koneksi data paket U
koneksi tersebut ditaha

 Konektivitas Bluetoo

 Data sedang dikir
Bila indikator berkedip,
menghubungkan ke per

 Sambungan USB a

LED penghem
Layar dimatikan untuk m
screensaver aktif. Lamp
layar depan akan berked
perangkat aktif, tapi da

Untuk mengaktifkan ata
baca ’Layar depan’, hal.
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ketika flip terbuka, tekan , 
ifkan tombol, tekan , lalu 

anggilan masih dapat dilakukan 
ang sudah diprogram dalam 

kan 
yang 
V Nokia 
Anda. Anda 
odus kabel.

k yang 
 karena 
. Jangan 
ngan apa 

a.

erangkat eksternal atau headset 
ujui oleh Nokia untuk digunakan 
onektor AV Nokia, berikan 

vel volumenya.

adset digunakan, kemampuan 
uara di sekitar mungkin akan 
Hak cipta © 2007 Nokia.

Kontrol volume suara dan 
loudspeaker
Untuk mengeraskan atau 
mengecilkan volume suara 
saat Anda berbicara di 
telepon atau ketika mendengarkan suara, tekan tombol 
volume.

Loudspeaker terpadu memungkinkan Anda berbicara dan 
mendengarkan dari jarak dekat tanpa harus memegang 
perangkat di dekat telinga.

Peringatan: Jangan pegang perangkat di dekat 
telinga bila loudspeaker sedang digunakan, karena volume 
suara yang keluar mungkin sangat keras. 

Untuk menggunakan loudspeaker saat panggilan 
berlangsung, pilih Pilihan > Aktifkan loudsp..
Untuk menonaktifkan loudspeaker, pilih Pilihan > 
Aktifkan handset.

Kunci tombol (pengaman tombol)
Untuk mengunci tombol ketika flip tertutup, tekan , 
lalu . Untuk mengaktifkan tombol, tekan , lalu 

. 

Untuk mengunci tombol 
lalu . Untuk mengakt

.

Bila kunci tombol aktif, p
ke nomor darurat resmi y
perangkat Anda.

Headset
Anda dapat menyambung
headset atau headphone 
kompatibel ke Konektor A
(3,5 mm) pada perangkat 
mungkin perlu memilih m

Jangan hubungkan produ
membuat sinyal keluaran
dapat merusak perangkat
sambungkan sumber tega
pun ke Konektor AV Noki

Ketika menyambungkan p
apa saja selain yang diset
dengan perangkat ini ke K
perhatian khusus pada le

Peringatan: Bila he
Anda untuk mendengar s
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n merusak data yang tersimpan 

ari jangkauan anak-anak.

 memori
ralatan > Utilitas > Memori.
 cadangan informasi dari memori 
ori yang kompatibel (jika 
> Cadangan mem telp.. 

ri tahu Anda jika ruang kosong 
up untuk membuat salinan 

informasi dari kartu memori yang 
erangkat, pilih Pilihan > Ambil 

mat ulang, semua data pada kartu 
cara permanen. Sebagian kartu 
 terformat, dan sebagian lain harus 
da penjualnya apakah Anda harus 

ori sebelum menggunakannya.

 memori, pilih Pilihan > Format 
tuk konfirmasi.
Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.
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a terpengaruh. Jangan gunakan headset jika dapat 

membahayakan keselamatan Anda.

Untuk menggunakan headset atau headphone dengan 
unit remote control yang kompatibel, misalnya, Nokia 
Audio Controller AD-43, sambungkan unit ke konektor 
pada perangkat, kemudian sambungkan headset atau 
headphone ke unit tersebut.

Beberapa headset tidak dilengkapi mikrofon. Untuk 
panggilan telepon, gunakan headset tersebut dengan unit 
remote control atau mikrofon pada perangkat.

Ketika menggunakan perangkat tambahan headset, 
misalnya Nokia Audio Controller AD-43, untuk mengatur 
volume saat panggilan berlangsung, gunakan tombol 
volume pada perangkat tambahan tersebut. Nokia Audio 
Controller AD-43 dilengkapi kontrol volume multimedia 
yang digunakan untuk mengatur hanya volume musik 
atau pemutaran video.

Kartu memori
Gunakan hanya kartu microSD 
kompatibel yang diakui Nokia untuk 
digunakan dengan perangkat ini. 
Nokia menggunakan standar yang 
diakui industri untuk kartu memori, tetapi beberapa 
merek mungkin tidak kompatibel sepenuhnya dengan 
perangkat ini. Kartu yang tidak kompatibel dapat merusak 

kartu dan perangkat da
pada kartu.

Jauhkan kartu memori d

Peralatan kartu
Tekan , lalu pilih Pe
Untuk membuat salinan
perangkat ke kartu mem
terpasang), pilih Pilihan
Perangkat akan membe
kartu memori tidak cuk
cadangan.

Untuk mengembalikan 
kompatibel ke memori p
dari kartu.

Bila kartu memori difor
tersebut akan hilang se
memori diberikan sudah
diformat. Tanyakan kepa
memformat kartu mem

Untuk memformat kartu
kartu mem.. Pilih Ya un



 Semua hak dilindungi undang-undang.

N
ok

ia
 N

76
 A

nd
a

25

ori perangkat, transfer data ke 
atibel (jika tersedia) atau ke PC 

ntuk membebaskan memori, 
tuk menghapus file yang tidak 
buka aplikasi yang terkait. 

nghapus sebagai berikut:
ahpesan dan pesan e-mail yang 
at
an

lkan dalam Manajer aplik. yang 

i aplikasi yang telah diinstal ke 
mpatibel; terlebih dahulu buat 
instalasi ke PC yang kompatibel
Hak cipta © 2007 Nokia.

Manajer file
Untuk mencari file dan folder dalam memori perangkat 
atau pada kartu memori yang kompatibel (jika terpasang) 
tekan , lalu pilih Peralatan > Mjr. file. Tampilan 
memori perangkat ( ) akan terbuka. Tekan untuk 
membuka tampilan kartu memori ( ), jika tersedia.

Untuk menandai beberapa file, tekan terus  sambil 
menekan , , atau . Untuk memindahkan atau 
menyalin file ke salah satu folder, pilih Pilihan > Pindah 
ke folder atau Salin ke folder.
Untuk mencari file, pilih Pilihan > Cari lalu memori yang 
akan dicari. Masukkan teks pencarian sesuai dengan nama 
file.

Untuk melihat jenis data yang tersedia dalam perangkat 
dan jumlah memori yang digunakan oleh berbagai data, 
pilih Pilihan > Rincian memori. Jumlah memori bebas 
yang tersedia ditampilkan pada Memori bebas.

Memori tidak cukup—bebaskan 
memori
Beberapa fitur ponsel menggunakan memori untuk 
menyimpan data. Perangkat ini akan memberi tahu Anda 
jika memori perangkat atau kartu memori hampir habis.

Untuk membebaskan mem
kartu memori yang komp
yang kompatibel.

Untuk menghapus data u
gunakan Manajer file, un
diperlukan lagi, atau mem
Misalnya, Anda dapat me
• Pesan dalam folder Ol

diambil dari kotak sur
• Halaman web tersimp
• Informasi kontak
• Catatan kalender
• Aplikasi yang ditampi

tidak diperlukan
• File instalasi (.sis) dar

kartu memori yang ko
salinan cadangan file 
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k
engan flip terbuka, lakukan hal 

 Musik > Pemutar musik.
ilih kategori seperti Semua lagu 

n diputar.

akan tombol gulir dan tombol 
engontrol pemutaran lagu.
mutar atau menunda pemutaran 

mundurkan trek atau untuk 
belumnya.
mpercepat trek atau untuk 
erikutnya.
nghentikan pemutaran.

engan flip tertutup, lakukan hal 

 tekan  untuk membuka 

n diputar, kemudian tekan .
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Pemutar musik
Pemutar musik mendukung format file seperti AAC, eAAC, 
eAAC+, MP3, dan WMA. Pemutar musik mungkin tidak 
mendukung semua fitur format file tertentu atau semua 
variasi format file. 

Peringatan: Dengarkan musik pada tingkat volume 
suara sedang. Mendengarkan musik dengan volume suara 
tinggi secara terus-menerus dapat merusak pendengaran 
Anda. Jangan pegang perangkat di dekat telinga bila 
loudspeaker sedang digunakan, karena volume suara yang 
keluar mungkin sangat keras.

Anda dapat mendengarkan musik dengan flip terbuka 
maupun tertutup. Jika Anda sedang mendengarkan musik 
ketika panggilan masuk, musik akan berhenti sementara 
ketika Anda menjawab panggilan dan berputar kembali 
setelah panggilan berakhir.

Untuk cara menambahkan lagu ke perangkat Anda, lihat 
’Mentransfer musik’, hal. 28.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai perlindungan hak 
cipta, lihat ’Manajemen hak digital’, hal. 110.

Memutar musi
Untuk memutar musik d
berikut:
1 Tekan , lalu pilih
2 Pada Menu musik, p

atau Album.
3 Pilih musik yang aka

Pada Putar sekrg., gun
pilihan tengah untuk m
• Tekan  untuk me

lagu.
• Tekan  untuk me

melompat ke lagu se
• Tekan  untuk me

melompat ke lagu b
• Tekan  untuk me

Untuk memutar musik d
berikut:
1 Dalam modus siaga,

Menu musik.
2 Pilih musik yang aka
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 yang berisi lagu yang sedang 

 beralih antara Putar sekrg. dan 
. Gunakan tombol cover cepat 

ih musik lain yang akan diputar. 
ubah pengaturan pemutaran 

aylist)
tur playlist, dalam menu musik, 

 berikut ini ditampilkan secara 
utar, Trek saat ini, dan Tamb. 

ylist, pilih Pilihan > Rincian 

laylist.
k playlist tersebut, lalu pilih OK.
mukan lagu yang akan 
 playlist. Tekan  untuk 
ntuk menampilkan daftar lagu 
ekan . Untuk 
tar lagu, tekan .
ilihan Anda, pilih Selesai. Jika 
mpatibel dimasukkan, playlist 
mori.
Hak cipta © 2007 Nokia.

Dalam tampilan Putar sekrg., gunakan tombol cover cepat 
untuk mengontrol pemutaran:
• Tekan  untuk memutar atau menunda pemutaran 

lagu.
Ketika Anda menunda pemutaran lagu, daftar trek yang 
sedang Anda dengarkan akan ditampilkan.

• Tekan  untuk memundurkan trek atau untuk 
melompat ke lagu sebelumnya.

• Tekan  untuk mempercepat trek atau untuk 
melompat ke lagu berikutnya.

• Untuk beralih antara Putar sekrg. dan Menu musik, 
tekan .

Menu musik
Ketika flip terbuka, untuk memilih musik lain untuk diputar 
dalam tampilan Putar sekrg., pilih Pilihan > Ke menu 
Musik.

Menu musik menampilkan musik yang tersedia dalam 
perangkat dan kartu memori yang kompatibel (jika 
terpasang). Semua lagu memuat daftar semua musik. 
Untuk melihat lagu sesuai urutan, pilih Album, Artis, 
Genre, atau Penggubah. Untuk melihat daftar putar, pilih 
Daftar trek.

Untuk memperbarui perpustakaan setelah Anda 
memperbarui pilihan lagu pada perangkat Anda, pilih 
Pilihan > Refresh Perpust. musik.

Untuk membuka tampilan
diputar, tekan terus .

Ketika flip terbuka, untuk
Menu musik, tekan 
dan volume untuk memil
Pilih Pilihan untuk meng
standar.

Daftar Putar (Pl
Untuk melihat dan menga
pilih Daftar trek. Playlist
otomatis: Trek sering dip
yang t'akhir.
Untuk melihat rincian pla
daftar trek.
Membuat playlist
1 Pilih Pilihan > Buat p
2 Masukkan nama untu
3 Pilih artis untuk mene

dimasukkan ke dalam
menambahkan item. U
di bawah judul artis, t
menyembunyikan daf

4 Setelah menentukan p
kartu memori yang ko
disimpan ke kartu me
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 pilihan pada layar untuk mencari, 
ilih nada dering.

usik
lan pengaturan toko musik 
 Pengaturan ini mungkin juga telah 
pat diedit.

t belum ditentukan, Anda mungkin 
kkan pengaturan berikut:

enentukan alamat web dari 

 jalur akses yang akan digunakan 
ko musik.

kkan nama pengguna Anda untuk 

 Anda untuk toko musik.

an Sandi dibiarkan kosong, Anda 
kkannya saat login.

ngkin dapat mengedit pengaturan 
 > Pengaturan.

usik
r musik dari PC yang kompatibel 
g kompatibel menggunakan kabel 
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menampilkan playlist, pilih Pilihan > Tambah lagu.

Untuk menambahkan lagu, album, artis, genre, dan 
penggubah ke playlist dari tampilan musik menu yang 
berbeda, pilih salah satu item lalu Pilihan > Tambah ke 
daft. trek > Daftar trek disimpan atau Daftar trek baru.

Untuk menghapus lagu dari playlist, pilih Pilihan > Hapus 
dari daftar trek. Penghapusan ini tidak menghapus lagu 
dari perangkat, hanya mengeluarkannya dari playlist.

Untuk menyusun ulang lagu dalam daftar putar, gulir ke 
lagu yang akan dipindahkan, lalu pilih Pilihan > Daftar 
perekam. Untuk menggeser lagu dan melepaskannya di 
posisi baru, gunakan tombol gulir.

Toko musik 
Di toko musik (layanan jaringan) Anda dapat mencari, 
browsing, dan membeli musik untuk di-download ke 
perangkat Anda. Keragaman layanan musik dan 
ketersediaan dan tampilan toko musik mungkin berbeda-
beda.

Anda harus memiliki pengaturan dan koneksi Internet 
yang berlaku untuk menggunakan layanan ini. Untuk 
rincian lebih lanjut, lihat ’Pengaturan Toko musik’, hal.28 
dan ’Jalur akses’, hal. 122.
Ke toko musik
1 Dalam Menu musik, pilih Pilihan > Ke Toko musik.

2 Tentukan salah satu
browsing, atau mem

Pengaturan Toko m
Ketersediaan dan tampi
mungkin berbeda-beda.
ditetapkan dan tidak da

Jika pengaturan tersebu
diminta untuk memasu

Alamat—Anda harus m
layanan toko musik.

Jlr akses default—Pilih
bila menyambung ke to

Nama pengguna—Masu
toko musik.

Sandi—Masukkan sandi

Jika Nama pengguna d
mungkin perlu memasu

Di toko musik, Anda mu
dengan memilih Pilihan

Mentransfer m
Anda dapat mentransfe
atau perangkat lain yan
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 dimasukkan ke dalam 

Nokia Music Manager pada 
e, sambungkan kabel USB lalu 
i modus koneksi.

koneksi USB standar, tekan , 
ivitas > USB > Modus USB.

er maupun Nokia Music 
ries PC Suite telah dioptimalkan 
usik. Untuk informasi tentang 
n Nokia Music Manager, lihat 
ries PC Suite.

an Windows Media Player
si musik mungkin bervariasi di 
ows Media Player yang berbeda. 
jut, lihat buku petunjuk dan 
 Player yang terkait.

perangkat Anda dengan PC yang 
dia Player akan memilih 
idak tersedia cukup memori 
nda. Dengan sinkronisasi 
ilih lagu dan playlist yang akan 
apus.
Hak cipta © 2007 Nokia.

USB yang kompatibel atau konektivitas Bluetooth. Untuk 
informasi terperinci, lihat ’Konektivitas Bluetooth’, hal. 67.

Untuk memperbarui perpustakaan setelah Anda mengubah 
pilihan lagu pada perangkat, dalam Menu musik, pilih 
Pilihan > Refresh Perpust. musik.

Persyaratan PC untuk transfer musik:
• Sistem operasi Microsoft Windows XP (atau yang lebih 

baru)
• Versi aplikasi Windows Media Player yang kompatibel. 

Anda dapat memperoleh informasi lebih terperinci 
mengenai kompatibilitas Windows Media Player dari 
bagian Nokia N76 di situs web Nokia.

• Nokia Nseries PC Suite

Mentransfer musik dari PC
Anda dapat menggunakan tiga metode yang berbeda 
untuk mentransfer musik:
• Untuk melihat perangkat Anda pada PC yang 

kompatibel sebagai hard drive eksternal untuk 
mentransfer file data apa saja, buat koneksi dengan 
kabel USB yang kompatibel atau konektivitas 
Bluetooth. Jika Anda menggunakan kabel USB, pilih 
Transfer data sebagai modus koneksi. Kartu memori 
yang kompatibel perlu dimasukkan ke dalam perangkat.

• Untuk mensinkronisasikan musik dengan Windows 
Media Player, sambungkan kabel USB lalu pilih 
Pemutar media sebagai modus koneksi. Kartu memori 

yang kompatibel perlu
perangkat.

• Untuk menggunakan 
Nokia Nseries PC Suit
pilih PC Suite sebaga

Untuk mengubah modus 
pilih Peralatan > Konekt
Baik Windows Media Play
Manager pada Nokia Nse
untuk mentransfer file m
mentransfer musik denga
buku petunjuk Nokia Nse

Transfer musik deng
Fungsionalitas sinkronisa
antara versi aplikasi Wind
Untuk informasi lebih lan
petunjuk Windows Media

Sinkronisasi manual
Setelah menghubungkan 
kompatibel, Windows Me
sinkronisasi manual jika t
kosong pada perangkat A
manual, Anda dapat mem
dipindah, disalin, atau dih
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tis berdasarkan playlist yang telah 
s Media Player.

ang dipilih, seluruh perpustakaan 
k sinkronisasi. Perhatikan bahwa 
mungkin berisi lebih banyak file 
ung oleh memori perangkat dan 
patibel pada perangkat Anda. Lihat 
ia Player untuk informasi lebih 

 Anda tidak disinkronkan dengan 
 Player.

sik > Radio. Anda dapat 
ni sebagai radio FM biasa dengan 
matis dan stasiun tersimpan, atau 
 yang mirip serta berkaitan dengan 
ar, jika Anda mencari stasiun yang 
sual Radio. Layanan Visual Radio 
et (layanan jaringan). Anda dapat 
ain sambil mendengarkan radio 

i akses ke layanan Visual Radio, 
dio di area Anda tidak dapat 
o.
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memasukkan nama yang digunakan sebagai nama 
perangkat pada Windows Media Player.
Untuk mentransfer pilihan manual:
1 Setelah perangkat Anda terhubung dengan Windows 

Media Player, pilih perangkat Anda pada panel 
navigasi, jika ada lebih dari satu perangkat yang 
terhubung.

2 Geser lagu atau album yang akan disinkronisasikan ke 
panel daftar. Untuk menghapus lagu atau album, pilih 
salah satu item dalam daftar, lalu klik Hapus dari 
daftar.

3 Periksa apakah panel daftar berisi file yang akan 
disinkronisasikan dan tersedia cukup memori kosong 
pada perangkat. Klik Mulai Sinkron untuk memulai 
sinkronisasi.

Sinkronisasi otomatis
Untuk mengubah pilihan transfer file standar pada 
Windows Media Player, klik tanda panah di bawah 
Sinkron, pilih perangkat Anda, lalu klik Atur Sinkron. 
Hapus atau pilih kotak penanda Sinkron perangkat ini 
secara otomatis.
Jika kotak penanda Sinkron perangkat ini secara 
otomatis dipilih dan Anda menyambungkan perangkat 
Anda, perpustakaan musik pada perangkat Anda akan 

diperbarui secara otoma
Anda pilih pada Window

Jika tidak ada playlist y
musik akan dipilih untu
perpustakaan PC Anda 
dari yang dapat ditamp
kartu memori yang kom
petunjuk Windows Med
lanjut.

Playlist pada perangkat
playlist Windows Media

Visual Radio
Tekan , lalu pilih Mu
menggunakan aplikasi i
pencarian frekuensi oto
dengan informasi visual
program radio pada lay
memberikan layanan Vi
menggunakan data pak
menggunakan aplikasi l
FM.

Jika Anda tidak memilik
operator dan stasiun ra
mendukung Visual Radi
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 tekan tombol volume. 

io menggunakan loudspeaker, 
loudspeaker. 
kan musik pada tingkat volume 
kan musik dengan volume suara 
rus dapat merusak pendengaran 
angkat di dekat telinga bila 
akan, karena volume suara yang 
ras.

io yang tersedia sesuai lokasi, 
stasiun (layanan jaringan).

n yang telah dicari ke daftar 
mpan stasiun. Untuk membuka 
 pilih Pilihan > Stasiun.

siaga dan membiarkan radio FM 
 pilih Pilihan > Putar di latar 

 visual
ediaan dan biaya, dan untuk 
 ini, hubungi operator selular 

ual yang tersedia pada stasiun 
> Aktifkan layar visual. Jika ID 
mpan untuk stasiun tersebut, 
Hak cipta © 2007 Nokia.

Anda dapat menjawab panggilan masuk seperti biasa saat 
mendengarkan radio. Radio akan dimatikan saat terdapat 
panggilan aktif.

Jika Anda memulai pemutar musik saat radio aktif, suara 
radio akan dimatikan. Bila pemutaran musik jeda atau 
dihentikan, tekan , lalu pilih Musik > Radio untuk 
mendengarkan kembali.

Ketika flip tertutup, gunakan tombol cover cepat dan 
tombol volume serta tombol modus untuk mengontrol 
radio FM.

Mendengarkan radio
Perhatikan bahwa kualitas siaran radio tergantung 
jangkauan stasiun radio di wilayah tersebut.

Penerimaan radio FM tergantung antena selain antena 
perangkat nirkabel. Headset atau perangkat tambahan 
yang kompatibel harus terpasang ke perangkat agar radio 
FM berfungsi dengan benar.

Tekan , lalu pilih Musik > Radio. Untuk mulai mencari 
stasiun, pilih  atau , atau tekan terus tombol cover 
cepat  atau . Untuk mengubah frekuensi secara 
manual, pilih Pilihan > Cari gelomb. manual.
Jika Anda telah menyimpan stasiun radio, untuk ke stasiun 
tersimpan berikutnya atau sebelumnya, pilih  atau 

, atau tekan tombol cover cepat  atau .

Untuk mengatur volume,

Untuk mendengarkan rad
pilih Pilihan > Aktifkan 

Peringatan: Dengar
suara sedang. Mendengar
tinggi secara terus-mene
Anda. Jangan pegang per
loudspeaker sedang digun
keluar mungkin sangat ke

Untuk melihat stasiun rad
pilih Pilihan > Direktori 
Untuk menyimpan stasiu
stasiun, pilih Pilihan > Si
daftar stasiun tersimpan,

Untuk kembali ke modus 
diputar di latar belakang,
belakang.

Melihat konten
Untuk memastikan keters
berlangganan ke layanan
Anda. 

Untuk melihat konten vis
yang dicari, pilih Pilihan
layanan visual belum disi
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Pilih Ya untuk meminta agar 
tif secara otomatis bila Anda 
iun tersimpan yang menawarkan 

akses yang digunakan untuk 
idak memerlukan jalur akses untuk 
ebagai radio FM biasa.

 wilayah Anda saat ini. Pengaturan 
ka tidak tersedia jangkauan 
iaktifkan.

msangan > Media > RealPlayer. 
a dapat memutar klip video, atau 

ui udara tanpa disimpan terlebih 
 

 file dengan ekstensi misalnya .3gp, 
RealPlayer mungkin tidak 
at file atau semua variasi format 

ideo
dia yang tersimpan, pilih Pilihan > 
an berikut:
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direktori stasiun (layanan jaringan).

Setelah sambungan ke layanan visual didapatkan, layar 
menampilkan konten visual yang aktif.

Stasiun tersimpan
Ketika flip terbuka, untuk membuka daftar stasiun 
tersimpan, pilih Pilihan > Stasiun.

Untuk mendengarkan salah satu stasiun tersimpan, pilih 
Pilihan > Stasiun > Dengarkan. Untuk menampilkan 
konten visual salah satu stasiun dengan layanan Visual 
Radio, pilih Pilihan > Stasiun > Aktifkan layar visual.
Untuk beralih di antara daftar stasiun tersimpan dan 
untuk mendengarkan stasiun ketika flip tertutup, tekan 

.

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

 Tip! Anda dapat menambahkan cara pintas ke stasiun 
tersimpan dalam menu multimedia. Lihat ’Tombol 
multimedia’, hal. 19.

Pengaturan
Pilih Pilihan > Pengaturan lalu tentukan pilihan berikut:

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

Layar mulai otomatis—
layanan Visual Radio ak
memilih salah satu stas
layanan Visual Radio.

Jalur akses—Pilih jalur 
sambungan data. Anda t
menggunakan aplikasi s

Daerah sekarang—Pilih
ini hanya ditampilkan ji
jaringan saat aplikasi d

RealPlayer
Tekan , lalu pilih P'
Dengan RealPlayer, And
stream file media melal
dahulu pada perangkat.

RealPlayer mendukung
.mp4 atau .rm. Namun, 
mendukung semua form
file.

Memutar klip v
Untuk memutar file me
Buka lalu tentukan pilih
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aturan
 pengaturan RealPlayer dalam 
erator selular Anda Lihat ’Data 

 Untuk informasi lebih lanjut, 
Anda.

n dan dari berikut ini:

ecara otomatis mengulang klip 
tar

ih apakah akan menggunakan 
alur akses standar, dan 
ort yang digunakan saat 
i operator selular Anda untuk 
yang benar.

ayer
 dan berinteraksi dengan file 
uk perangkat selular, tekan , 
edia > Pmutr Flash. Gulir ke 
tekan .
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• Klip terakhir—untuk memutar salah satu dari 6 file 
terakhir yang diputar dalam RealPlayer

• Klip disimpan—untuk memutar file yang disimpan 
dalam Galeri.

Gulir ke salah satu file lalu tekan .

Untuk mengatur volume, gunakan tombol volume.

Streaming konten melalui udara
Banyak operator selular meminta Anda untuk 
menggunakan jalur akses internet (IAP) sebagai jalur akses 
default Anda. Operator selular lainnya memperbolehkan 
Anda menggunakan jalur akses WAP.

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

Untuk melakukan streaming konten melalui udara, pilih 
link streaming yang tersimpan dalam Galeri, di halaman 
web, atau yang diterima dalam pesan teks atau pesan 
multimedia. Sebelum streaming konten langsung dimulai, 
perangkat Anda akan menghubungi situs tersebut dan 
mulai memuat konten. Konten tersebut tidak disimpan 
dalam perangkat Anda.

RealPlayer, peng
Anda mungkin menerima
pesan teks khusus dari op
dan pengaturan’, hal. 82.
hubungi operator selular 

Pilih Pilihan > Pengatura
Video—agar RealPlayer s
video setelah selesai dipu

Streaming—untuk memil
server proxy, mengubah j
menetapkan jangkauan p
menghubungkan. Hubung
memperoleh pengaturan 

Adobe Flash Pl
Untuk melihat, memutar,
flash yang kompatibel unt
lalu pilih P'msangan > M
salah satu file flash, lalu 
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ia Nokia Lifeblog

Untuk memulai Lifeblog pada perangkat Anda, tekan , 
lalu pilih Lifeblog.

Nokia Lifeblog adalah kombinasi antara perangkat lunak 
untuk ponsel dan PC yang membuat buku harian 
multimedia dari pengumpulan item oleh perangkat Anda. 
Nokia Lifeblog memantau secara otomatis item 
multimedia Anda dan mengatur foto, video, suara, pesan 
teks, pesan multimedia, dan posting weblog Anda secara 
otomatis ke dalam suatu kronologi yang dapat Anda 
telusuri, cari, bagi, terbitkan, dan dibuat salinan 
cadangannya.

Untuk informasi lebih lanjut tentang Nokia Lifeblog, lihat 
petunjuk untuk perangkat Anda di 
www.nseries.com/support atau situs web lokal Nokia 
Anda.

www.nseries.com/support
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bar
 perhatikan hal berikut:
n untuk menstabilkan kamera.
 diperbesar secara digital lebih 
bar yang tidak diperbesar.

e modus hemat baterai jika tidak 
an setelah beberapa waktu. 
ngambilan gambar, tekan 

tup
r dengan menggunakan layar 
ik, lakukan langkah berikut:

amera 
. 

odus 

bar, 
 
um 
n. 
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Kamera
Perangkat Anda ini dilengkapi dua kamera, dengan resolusi 
tinggi di bagian belakang perangkat (kamera utama dalam 
modus lansekap) dan dengan resolusi lebih rendah di sudut 
kanan atas layar utama (kamera kedua dalam modus 
tegak). Anda dapat menggunakan kedua kamera tersebut 
untuk memotret dan merekam video. 

Perangkat Anda mendukung pengambilan gambar dengan 
resolusi 1600x1200 piksel menggunakan kamera utama. 
Resolusi gambar dalam buku petunjuk ini mungkin tampak 
berbeda.

Foto dan klip video otomatis disimpan di dalam folder Foto 
& video dalam Galeri. Kamera menghasilkan gambar .jpeg. 
Klip video direkam dalam format MPEG-4 dengan ekstensi 
file .mp4, atau dalam format file 3GPP dengan ekstensi file 
.3gp (kualitas berbagi). Lihat ’Pengaturan video’, hal. 43.

Anda juga dapat mengirim foto dan klip video dalam pesan 
multimedia, sebagai lampiran e-mail atau melalui 
konektivitas Bluetooth. Anda juga dapat meng-uploadnya 
ke album online yang kompatibel Anda. Lihat ’Berbagi 
online’, hal. 49.

Mengambil gam
Saat mengambil gambar,
• Gunakan kedua tanga
• Kualitas gambar yang

rendah dibanding gam
• Kamera akan beralih k

ada tombol yang ditek
Untuk melanjutkan pe

.

Modus flip tertu
Untuk mengambil gamba
depan sebagai jendela bid
1 Untuk mengaktifkan k

utama, tekan terus 
Jika kamera dalam M
video, tekan .

2 Untuk mengambil gam
tekan . Jangan
gerakkan ponsel sebel
foto tersebut disimpa
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tuk mengambil gambar, tekan 

era terbuka di latar belakang, dan 
ain, tekan . Untuk kembali ke 
bol ambil.

era gambar diam
mbar diam (layar utama) 
i:
gambilan yang aktif.
ang dapat Anda telusuri sebelum 
untuk memilih item dan 
rbeda (toolbar yang aktif tidak 
ngambil gambar). Lihat ’Toolbar 

o yang dapat diambil 
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Untuk mengambil gambar dengan menggunakan layar 
utama sebagai jendela bidik, lakukan langkah berikut:
1 Buka flip.
2 Untuk mengaktifkan kamera utama, tekan . 

Jika kamera dalam Modus video, pilih Pilihan > 
Modus foto. 

3 Untuk mengambil gambar, tekan . Jangan 
gerakkan ponsel sebelum foto tersebut disimpan.

Untuk memperbesar atau memperkecil, gunakan tombol 
volume pada perangkat Anda.

Pada layar utama, untuk mengatur pencahayaan dan 
warna sebelum mengambil gambar, tekan  atau  
untuk menggulir ke item pada toolbar yang aktif. Dalam 
layar depan, tekan  untuk mengaktifkan toolbar, dan 
tombol volume untuk menggulir ke item. Lihat 
’Pengaturan setup—warna dan cahaya’, hal. 39 dan 
’Modus bidik’, hal. 40.

Untuk mengosongkan memori sebelum mengambil 
gambar, pilih Pilihan > Ke memori bebas pada layar 
utama (hanya tersedia jika Anda telah menyalin foto atau 
klip video ke lokasi lain dengan menggunakan Nokia PC 
Suite). Lihat ’Membebaskan memori’, hal. 48.

Untuk mengaktifkan kamera depan, pilih Pilihan > Pakai 
kamera kedua. Untuk memperbesar atau memperkecil, 

tekan  atau . Un
tombol gulir.

Untuk membiarkan kam
menggunakan aplikasi l
kamera, tekan terus tom

Indikator kam
Jendela bidik kamera ga
menampilkan berikut in
1 Indikator modus pen
2 Toolbar yang aktif, y

mengambil gambar 
pengaturan yang be
ditampilkan saat me
aktif’, hal. 37.

3 Indikator resolusi 
foto menunjukkan 
apakah kualitas 
foto Cetak 2M - 
Besar, Cetak 1M 
- Medium, atau 
MMS 0.3M - 
Kecil.

4 Penghitung foto 
menampilkan 
perkiraan jumlah fot
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bil yang muncul di layar. Untuk 
if, tekan . Toolbar aktif akan 
a 5 detik.

bar atau merekam video, pada 
rikut ini:

s bidik

s lampu kilat (hanya foto)

 otomatis (hanya foto). Lihat 
timer otomatis’, hal. 41.

odus urutan (hanya foto). Lihat 
rutan’, hal. 40.

arna

eimbang putih

pensasi pencahayaan (hanya 

kaan terhadap cahaya (hanya 

erminkan status pengaturan 

ariasi tergantung modus ambil 

aktif tidak tersedia pada kamera 
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menggunakan pengaturan kualitas foto yang aktif dan 
memori yang digunakan (penghitung tidak ditampilkan 
pada saat mengambil gambar).

5 Indikator memori perangkat ( ) dan kartu memori 
( ) menunjukkan tempat penyimpanan foto.

Toolbar aktif
Toolbar aktif memberi Anda cara pintas ke berbagai item 
dan pengaturan sebelum dan sesudah mengambil gambar 
atau merekam video.

Jika Anda menggunakan layar depan sebagai jendela bidik, 
tekan  untuk menampilkan toolbar aktif. Gunakan 
tombol volume untuk menggulir ke item yang Anda 
kehendaki. Untuk memilihnya, tekan .

Jika Anda menggunakan layar utama sebagai jendela bidik, 
gulir ke item yang Anda kehendaki. Untuk memilihnya, 
tekan .

Pilihan yang tersedia bervariasi tergantung modus kamera. 
Anda juga dapat menentukan toolbar aktif agar selalu 
terlihat pada tampilan atau diaktifkan dengan menekan 
tombol.

Jika Anda ingin toolbar aktif ditampilkan sebelum dan 
setelah mengambil gambar atau merekam video, pilih 
Pilihan > Tampilkan ikon. Untuk melihat toolbar aktif 
hanya bila diperlukan, pilih Pilihan > Sembunyikan ikon. 

Hanya indikator modus am
mengaktifkan toolbar akt
terlihat pada layar selam

Sebelum mengambil gam
toolbar aktif, pilih dari be

 untuk memilih modu

 untuk memilih modu

 untuk memilih timer
’Anda di dalam gambar—

 untuk mengaktifkan m
’Mengambil gambar beru

 untuk memilih efek w

 untuk mengatur peny

 untuk mengatur kom
foto)

 untuk mengatur kepe
foto)

Ikon berubah untuk menc
yang aktif.

Pilihan yang tersedia berv
dan tampilan yang aktif.

Pengaturan toolbar yang 
kedua.
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ndela bidik untuk mengambil foto 
 atau pilih Kembali.

mbar sebagai wallpaper dalam 
 > Tetapkan sbg. wallpaper.
bagai foto panggilan untuk kontak, 
ntak.

amera untuk 

turan untuk kamera gambar diam: 
uran utama. Untuk mengubah 
, lihat ’Pengaturan setup—warna 
ngaturan setup akan kembali ke 
elah kamera ditutup, namun 
 tetap sama hingga Anda 

 Untuk mengubah pengaturan 
engaturan lalu tentukan pilihan 

M - Besar (resolusi 1600x1200), 
esolusi 1152x864) atau MMS 
40x480) Jika Anda ingin mencetak 
k 2M - Besar. Jika Anda ingin 
mail, pilih Cetak 1M - Medium. 
elalui MMS, pilih MMS 0.3M - 
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gambar’, hal. 38, ’Setelah merekam video’, hal. 43, dan 
’Toolbar aktif’, hal. 46 pada Galeri.

Setelah mengambil gambar
Setelah mengambil gambar, ada beberapa hal yang dapat 
Anda lakukan pada gambar tersebut dengan 
menggunakan toolbar aktif pada layar utama (tersedia 
hanya jika Lihat foto yg. ditangkap diatur ke Aktif dalam 
pengaturan kamera gambar diam).
• Jika Anda tidak ingin menyimpan foto tersebut, pilih 

Hapus.
• Untuk mengirim foto menggunakan multimedia, 

e-mail, konektivitas Bluetooth, atau meng-upload ke 
album online Anda, tekan tombol panggil, atau pilih 
Kirim. Untuk informasi lebih lanjut, lihat ’Olahpesan’, 
hal. 79, ’Konektivitas Bluetooth’, hal. 67, dan ’Berbagi 
online’, hal. 49. Pilihan ini tidak tersedia selama 
panggilan aktif. Anda juga dapat mengirim foto ke 
penerima panggilan selama panggilan aktif. Pilih 
Kirim ke pemanggil (hanya tersedia selama panggilan 
aktif).

• Untuk menandai foto ke Keranjang Cetak untuk 
dicetak kemudian, pilih Tambah ke Keranjang Cetak.

• Untuk mencetak gambar, pilih Cetak. Lihat ’Mencetak 
foto’, hal. 48.

• Untuk kembali ke je
baru, tekan ,

Untuk menggunakan ga
siaga aktif, pilih Pilihan
Untuk mengatur foto se
pilih Sbg. foto pgln. ko

Pengaturan k
gambar diam
Tersedia dua jenis penga
Setup foto dan pengat
pengaturan Setup foto
dan cahaya’, hal. 39. Pe
pengaturan standar set
pengaturan utama akan
mengubahnya kembali.
utama, pilih Pilihan > P
berikut:

Kualitas foto—Cetak 2
Cetak 1M - Medium (r
0.3M - Kecil (resolusi 6
foto tersebut, pilih Ceta
mengirimnya melalui e-
Untuk mengirim foto m
Kecil.



 Semua hak dilindungi undang-undang.

Ka
m

er
a

39

ia pada kamera utama.

an bila menggunakan lampu 
pu kilat terlalu dekat dengan 

n tutupi lampu kilat saat 

 kilat LED untuk kondisi cahaya 
mpu kilat berikut ini untuk 

omatis ( ), Aktif ( ), Red. 
tif ( ).

lampu kilat, pada toolbar yang 
kilat yang diinginkan.

up—warna dan 

roduksi warna dan pencahayaan 
menambah efek ke gambar atau 
bol gulir untuk menelusuri 
ri beberapa pilihan berikut:

ondisi pencahayaan saat itu dari 
ar kamera menghasilkan warna 
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Pilihan resolusi ini hanya tersedia pada kamera utama. 
Pada kamera kedua. resolusi foto selalu MMS 0.3M - 
Kecil.
Tambah ke album—Pilih apakah Anda ingin menyimpan 
foto ke album tertentu ke galeri. Jika Anda memilih Ya, 
daftar album yang tersedia akan terbuka.

Lihat foto yg. ditangkap—Pilih Aktif jika Anda ingin 
melihat foto setelah diambil, atau Nonaktif jika Anda 
ingin melanjutkan pengambilan gambar.

Nama foto default—Menetapkan nama standar untuk 
foto yang diambil.

Zoom digital yg diperluas (hanya kamera utama)—Pilih 
Aktif untuk memungkinkan peningkatan zoom secara 
halus dan kontinyu antara zoom digital dan perluasan 
zoom digital. Jika Anda ingin membatasi pembesaran 
untuk menjaga kualitas gambar, pilih Nonaktif.
Nada tangkap—Pilih nada yang Anda ingin dengar saat 
mengambil gambar.

Memori sedang dipakai—Pilih tempat penyimpanan foto 
Anda.

Kembalik. p'aturan kam.—Pilih Ya untuk kembali ke nilai 
standar pengaturan kamera.

Lampu kilat
Lampu kilat hanya tersed

Perhatikan jarak yang am
kilat. Jangan gunakan lam
orang atau hewan. Janga
mengambil gambar.

Kamera dilengkapi lampu
rendah. Tersedia modus la
kamera gambar diam: Ot
mt mrh ( ), dan Nonak
Untuk mengubah modus 
aktif, pilih modus lampu 

Pengaturan set
cahaya
Agar kamera dapat merep
secara lebih akurat, atau 
video Anda, gunakan tom
toolbar aktif, lalu pilih da

Pengatur cahaya—Pilih k
daftar. Hal ini berguna ag
yang lebih akurat.
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edia pada kamera utama.

 dari berikut ini:

) dan Malam ( )

itentukan p'guna ( ), Tegak 
alam ( ), dan Potret malam 

il gambar, modus bidik standar 

odus bidikan Anda dengan 
da layar utama, gulir ke 
 pilih Pilihan > Ubah. Pada modus 
 pengguna Anda dapat mengubah 
arna. Untuk menyalin pengaturan 
'dasar. modus pemand. lalu 

. Pada layar depan, pilih P'atur. > 
. Untuk menyalin pengaturan dari 
r pmand..

mbar berurutan
rsedia pada kamera utama.

amera mengambil enam gambar 
urutan (jika memori yang tersedia 
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a Kompensasi pemaparan (hanya foto)—Mengatur waktu 

bukaan kamera.

Lampu kilat—Pilih modus lampu kilat yang diinginkan. 
Lihat ’Lampu kilat’, hal. 39.

Nada warna—Pilih salah satu efek warna dari daftar.

Sensitivitas cahaya (hanya foto)—Pilih kepekaan cahaya 
kamera. Semakin gelap lingkungannya, kepekaan cahaya 
harus semakin tinggi.

Tampilan layar akan berubah untuk menyesuaikan 
pengaturan yang dibuat, menunjukkan kepada Anda hasil 
perubahan gambar atau video.

Pengaturan warna dan lampu yang tersedia berbeda-beda 
tergantung kamera dan mode yang dipilih. Pengaturan ini 
akan kembali ke pengaturan standar bila Anda menutup 
kamera.

Jika Anda memilih modus bidik baru, pengaturan warna 
dan lampu akan diganti dengan modus yang dipilih. Lihat 
’Modus bidik’, hal. 40. Bila perlu Anda dapat mengubah 
pengaturan setup setelah memilih modus bidik.

Modus bidik
Modus bidik membantu Anda mendapatkan pengaturan 
warna dan pencahayaan yang tepat untuk kondisi saat 
itu. Pengaturan setiap modus bidik telah diatur sesuai 
dengan gaya atau lingkungan tertentu. 

Modus bidik hanya ters

Pada toolbar aktif, pilih

Modus bidik video

Otomatis ( )(standar

Modus bidik foto

Auto ( ) (standar), D
( ), Lansekap ( ), M
( ).

Apabila Anda mengamb
adalah Auto. 

Untuk menyesuaikan m
lingkungan tertentu, pa
Ditentukan p'guna, lalu
bidikan yang ditentukan
pengaturan lampu dan w
modus bidik lain, pilih B
modus yang diinginkan
Pemand. p'gun > Ubah
modus lain, pilih B'dasa

Mengambil ga
Modus urutan hanya te

Untuk mengatur agar k
atau lebih dalam suatu 
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 berkedip dan perangkat 
sedang berjalan. Kamera 
h waktu tunda yang dipilih 

f timer, pada toolbar aktif, pilih 

tif, pilih Self timer > 2 detik 
 tangan Anda saat mengambil 

ngan menggunakan layar depan 
 tertutup), lakukan langkah 

odus foto, tekan  untuk 
o. 
ulai merekam. Ikon rekam  

ngar nada, yang menunjukkan 
lai. 
am, tekan  atau pilih 
an disimpan secara otomatis ke 
ideo pada Galeri. Lihat ’Galeri’, 

imal video adalah 60 menit (jika 
ri).
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cukup), dalam toolbar aktif pilih Beralih ke modus urutan. 
Jumlah gambar yang diambil tergantung memori yang 
tersedia.

Untuk mengambil gambar, tekan tombol ambil. Untuk 
berhenti mengambil gambar, tekan Batalkan. Untuk 
mengambil lebih dari enam gambar, tekan terus tombol 
ambil. Untuk berhenti mengambil gambar, lepaskan 
tombol ambil. 

Setelah Anda selesai mengambil gambar, gambar 
ditampilkan dalam kotak pada tampilan. Untuk melihat 
salah satu gambar, tekan  untuk membukanya. 

Anda juga dapat menggunakan modus urutan dengan 
timer otomatis. Bila menggunakan timer otomatis, jumlah 
gambar maksimal adalah enam.

Untuk kembali ke jendela bidik modus urutan, tekan 
tombol ambil.

Anda di dalam gambar—timer 
otomatis
Timer otomatis hanya tersedia pada kamera utama.

Gunakan timer otomatis untuk menunda pengambilan, 
sehingga Anda dapat masuk ke dalam gambar. Untuk 
mengatur waktu tunda timer otomatis, pada toolbar aktif, 
pilih Self timer > 2 detik, 10 detik, atau 20 detik. Untuk 
mengaktifkan timer otomatis, pilih Aktifkan. Indikator 

timer otomatis ( ) akan
berbunyi 'bip' saat timer 
mengambil gambar setela
tercapai. 

Untuk menonaktifkan Sel
Self timer > Nonaktif.

 Tip! Pada toolbar ak
untuk menjaga kestabilan
gambar.

Merekam video
Untuk merekam video de
sebagai jendela bidik (flip
berikut:
1 Jika kamera dalam M

beralih ke Modus vide
2 Tekan  untuk m

ditampilkan dan terde
perekaman telah dimu

3 Untuk berhenti merek
B'henti. Klip video ak
dalam folder Foto & v
hal. 45. Panjang maks
tersedia cukup memo
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emori sebelum merekam video, 
ri bebas (hanya tersedia jika Anda 
cadangan foto atau klip video). 
emori’, hal. 48.

mera depan, pilih Pilihan > Pakai 

aman video
ampilkan berikut ini:

n (toolbar tidak ditampilkan saat 
lbar aktif’, hal. 37.
an video. Ketika Anda merekam, 

deo yang aktif juga menunjukkan 
 dan tersisa.
rangkat ( ) dan kartu memori 
empat penyimpanan video.
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sebagai jendela bidik (flip terbuka), lakukan langkah 
berikut:
1 Jika kamera dalam Modus foto, pilih Beralih ke 

modus video dari toolbar yang aktif. 
2 Untuk mulai merekam, tekan . Ikon rekam 

warna merah  ditampilkan dan terdengar nada, 
yang menunjukkan perekaman telah dimulai. 

3 Untuk berhenti merekam, tekan  atau pilih 
Berhenti. Klip video akan disimpan secara otomatis ke 
dalam folder Foto & video pada Galeri. Lihat ’Foto dan 
klip video’, hal. 45. Panjang maksimal video adalah 60 
menit (jika tersedia cukup memori).

Untuk sewaktu-waktu menunda proses rekaman ini, pilih 
Tunda. Ikon jeda ( ) akan berkedip pada layar. 
Perekaman video akan otomatis dihentikan jika 
perekaman dihentikan sementara dan tidak ada tombol 
yang ditekan dalam satu menit. Pilih Lanjutkan untuk 
melanjutkan perekaman.

Untuk memperbesar atau memperkecil subjek, tekan 
tombol volume di samping perangkat.

Untuk mengatur pencahayaan dan warna sebelum 
merekam video, gunakan tombol gulir untuk menelusuri 
toolbar yang aktif. Lihat ’Pengaturan setup—warna dan 
cahaya’, hal. 39 dan ’Modus bidik’, hal. 40.

Untuk mengosongkan m
pilih Pilihan > Ke memo
telah membuat salinan 
Lihat ’Membebaskan m

Untuk mengaktifkan ka
kamera kedua.

Indikator perek
Jendela bidik video men
1 Indikator modus 

pengambilan 
yang aktif.

2 Indikator audio 
diam diaktifkan.

3 Toolbar aktif, 
yang dapat Anda 
telusuri sebelum 
merekam untuk 
memilih berbagai 
item dan pengatura
merekam). Lihat ’Too

4 Total waktu perekam
indikator panjang vi
waktu yang berjalan

5 Indikator memori pe
( ) menunjukkan t
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 panggilan selama panggilan 
emanggil.
ideo baru, pilih Video baru.

o
uran untuk perekam video: 
dan pengaturan utama. Untuk 
tup video, lihat ’Pengaturan 

’, hal. 39. Pengaturan setup akan 
andar setelah kamera ditutup, 
a akan tetap sama hingga Anda 
ntuk mengubah pengaturan 
ngaturan lalu tentukan pilihan 

litas klip video ke Tinggi 
nggunaan jangka panjang dan 
C dan telepon yang kompatibel), 
 untuk pemutaran melalui 
gi (ukuran klip video terbatas 

nggunakan pesan multimedia). 
ideo pada TV atau PC yang 
ang memiliki resolusi QVGA 

e .mp4. Untuk mengirim klip 
 Berbagi (resolusi QCIF, format 
eo yang direkam dengan setelan 
ngga 300 KB (durasi sekitar 20 
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6 Indikator kualitas video menunjukkan apakah kualitas 
video Tinggi, Normal atau Berbagi.

7 Jenis file klip video.

Untuk menampilkan semua indikator jendela bidik, pilih 
Pilihan > Tampilkan ikon. Pilih Sembunyikan ikon untuk 
hanya menampilkan indikator status video, dan selama 
merekam, waktu perekaman yang tersedia, baris zoom 
ketika memperbesar, dan tombol pilihan.

Setelah merekam video
Setelah merekam klip video, pilih berikut ini dari toolbar 
aktif (hanya tersedia jika Lihat video yg. ditangkap diatur 
ke Aktif pada pengaturan Video):
• Untuk segera memutar klip video yang baru direkam, 

pilih Putar.
• Jika Anda tidak ingin menyimpan video tersebut, pilih 

Hapus.
• Untuk mengirim klip video menggunakan multimedia, 

e-mail, konektivitas Bluetooth, atau meng-upload ke 
album online Anda, tekan tombol panggil, atau pilih 
Kirim. Untuk informasi lebih lanjut, lihat ’Olahpesan’, 
hal. 79, ’Konektivitas Bluetooth’, hal. 67, dan ’Berbagi 
online’, hal. 49. Pilihan ini tidak tersedia selama 
panggilan aktif. Anda mungkin tidak dapat mengirim 
klip video yang tersimpan dalam format file .mp4 
dalam pesan multimedia. Anda juga dapat mengirim 

klip video ke penerima
aktif. Pilih Kirim ke p

• Untuk merekam klip v

Pengaturan vide
Tersedia dua jenis pengat
pengaturan Setup video 
mengubah pengaturan Se
setup—warna dan cahaya
kembali ke pengaturan st
namun pengaturan utam
mengubahnya kembali. U
utama, pilih Pilihan > Pe
berikut:

Kualitas video—Setel kua
(kualitas terbaik untuk pe
pemutaran pada TV atau P
Normal (kualitas standar
telepon Anda) atau Berba
untuk dikirim dengan me
Jika Anda ingin melihat v
kompatibel, pilih Tinggi y
(320x240) dan format fil
video melalui MMS, pilih
file .3gp). Ukuran klip vid
Berbagi, akan dibatasi hi
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Ka
m

er
a detik) agar mudah dikirim sebagai pesan multimedia ke 

telepon yang kompatibel.

Perekaman audio—Pilih Diam jika Anda tidak ingin 
merekam suara.

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

Lihat video yg. ditangkap—Pilih apakah Anda ingin 
menampilkan bingkai pertama dari klip video yang 
direkam pada layar setelah perekaman berhenti. Pilih 
Putar dari toolbar aktif (kamera utama) atau Pilihan > 
Putar (kamera kedua) untuk melihat klip video tersebut.

Nama video default—Menetapkan nama standar untuk 
klip video yang direkam.

Memori sedang dipakai—Menetapkan penyimpanan 
memori standar: memori perangkat atau kartu memori 
(jika terpasang).

Kembalik. p'aturan kam.—Pilih Ya untuk kembali ke nilai 
standar pengaturan kamera.
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artu memori yang kompatibel 
dengan .

n . Klip video, file ram, dan 
 diputar pada aplikasi 

k dan suara pada aplikasi P'mtr. 
 hal. 32 dan ’Pemutar musik’, 

indahkan file ke kartu memori 
emori telepon, pilih file dan 
 salin > Salin ke kartu mem. 
m. atau Salin ke memori telp. 

l.. 

deo
p video yang direkam 
impan dalam folder Foto & 
an klip video juga dapat dikirim 
n multimedia, sebagai lampiran 
ktivitas Bluetooth. Agar foto 
ima di Galeri atau pemutar 
 harus menyimpannya terlebih 

 perangkat atau pada kartu 
 (jika terpasang).
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Galeri
Untuk menyimpan dan mengatur foto, klip video, klip 
suara, dan link streaming, tekan , lalu pilih Galeri.

 Tip! Jika Anda sedang berada dalam aplikasi lain, 
untuk melihat gambar yang terakhir disimpan dalam 
Galeri, tekan terus . Untuk membuka tampilan 
utama folder Foto & video, tekan kembali .

Melihat dan menelusuri file
Pilih Foto & video , Trek 

, Lifeblog , Klip suara 
, Link streaming , 

Presentasi , atau Semua 
file  dan tekan  untuk 
membukanya.

Anda dapat mengakses dan 
membuka folder; serta 
menandai, menyalin, dan 
memindahkan item ke folder. 
Anda juga dapat membuat 
album; serta menandai, 
menyalin dan menambahkan item ke album. Lihat ’Album’, 
hal. 47.

File yang disimpan pada k
(jika terpasang) ditandai 

Untuk membuka file, teka
link streaming dibuka dan
RealPlayer, dan klip musi
musik. Lihat ’RealPlayer’,
hal.26.

Untuk menyalin atau mem
(jika terpasang) atau ke m
Pilihan > Pindahkan dan
atau Pindah ke kartu me
atau Pindah ke mem. te

Foto dan klip vi
Foto yang diambil dan kli
menggunakan kamera dis
video pada Galeri. Foto d
kepada Anda dalam pesa
e-mail, atau melalui kone
atau klip video yang diter
media dapat dilihat, Anda
dahulu ke dalam memori
memori yang kompatibel
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to atau klip video ke salah satu 
h Pilihan > Album > Tambah ke 
al. 47.

mbar sebagai latar belakang, pilih 
lihan > Gunakan foto > Tetapkan 

atau klip video, dari toolbar aktif, 
ar aktif’, hal. 46.

ri ke kamera, tekan terus .

deo, Anda dapat menggunakan 
a pintas untuk memilih tugas yang 
anya tersedia bila Anda telah 
ideo. 

 ke atas atau bawah ke berbagai 
enekan tombol . Pilihan yang 
pilan yang aktif dan apakah Anda 
 klip video. Anda juga dapat 
lbar aktif selalu terlihat pada layar 

 menekan tombol.

 aktif terlihat pada layar, pilih 
on.
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ri Pilih Galeri > Foto & video. File foto dan klip video berada 
dalam satu lingkaran, dan disusun menurut tanggal dan 
waktu. Jumlah file ditampilkan. Untuk menelusuri file 
satu per satu, tekan  atau . Untuk menelusuri file 
per grup, tekan  atau . Untuk beralih antara modus 
tampilan lansekap dan potret, pilih Pilihan > Putar 
tampilan. Isi folder Foto & video ditampilkan dalam 
modus yang dipilih.

Bila foto dibuka, untuk memperbesar foto, tekan tombol 
zoom di samping perangkat. Rasio pembesaran tidak 
disimpan secara permanen.

Untuk memutar foto yang dipilih ke kiri atau kanan, pilih 
Pilihan > Putar > Kiri atau Kanan.

Untuk mencetak foto Anda pada printer yang kompatibel, 
atau menyimpannya pada kartu memori (jika terpasang) 
untuk dicetak, pilih Pilihan > Cetak. Lihat ’Mencetak 
foto’, hal. 48. Anda juga dapat menandai foto untuk 
dicetak kemudian ke Keranjang Cetak dalam Galeri. Lihat 
’Keranjang Cetak’, hal. 47.

Untuk mengedit klip video atau foto, pilih Pilihan > Edit. 
Editor foto akan terbuka. Lihat ’Mengedit klip video’, hal. 
51. Lihat ’Mengedit foto’, hal. 50. 

Untuk membuat klip video seperti yang dikehendaki, pilih 
satu atau beberapa klip video dalam galeri, lalu pilih 
Pilihan > Edit. Lihat ’Mengedit klip video’, hal. 51.

Untuk menambahkan fo
album dalam galeri, pili
album. Lihat ’Album’, h

Untuk menggunakan ga
gambar tersebut, lalu Pi
sbg wallpap..
Untuk menghapus foto 
pilih Hapus. Lihat ’Toolb

Untuk beralih dari Gale

Toolbar aktif
Dalam folder Foto & vi
toolbar aktif sebagai car
berbeda. Toolbar aktif h
memilih foto atau klip v

Pada toolbar aktif, gulir
item, lalu pilih dengan m
tersedia tergantung tam
telah memilih foto atau
menentukan apakah too
atau diaktifkan dengan

Jika Anda ingin toolbar
Pilihan > Tampilkan ik
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uk dicetak kemudian, pilih salah 
kranj. Cetak dari toolbar aktif.

anjang Cetak, pilih Lihat 
lbar aktif, atau pilih  dari 

ya tersedia bila Anda telah 
 Keranjang Cetak).

ari Keranjang Cetak, pilih salah 
to & video atau dalam album, 
an dari toolbar aktif.

da dapat mengatur foto dan klip 
tuk melihat daftar album, pilih 
 Album > Lihat album. 

bar atau klip video ke salah satu 
 ke salah satu gambar atau klip 
 Album > Tambah ke album. 
a. Pilih album yang akan 

r atau klip video. Foto dan klip 
tidak dihapus dari folder Foto & 

atu file dari album, tekan . File 
ari folder Foto & video dalam 
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Jika Anda ingin agar toolbar aktif hanya terlihat apabila 
diperlukan, pilih Pilihan > Sembunyikan ikon. Untuk 
mengaktifkan toolbar aktif, tekan .

Tentukan pilihan berikut:

 untuk memutar klip video yang dipilih

 untuk mengirim foto atau klip video yang dipilih

 /  untuk menambah atau menghapus foto dari 
Keranjang Cetak. Lihat ’Keranjang Cetak’, hal. 47. 

 untuk melihat foto dalam Keranjang Cetak

 untuk memulai tayangan slide foto Anda

 untuk menghapus foto atau klip video yang dipilih

 untuk mencetak foto yang ditampilkan

 untuk mengurangi resolusi foto yang dipilih untuk 
mengosongkan memori untuk foto baru. Lihat 
’Membebaskan memori’, hal. 48.

Pilihan yang tersedia mungkin berbeda-beda tergantung 
tampilan yang aktif.

Keranjang Cetak
Anda dapat menandai foto ke Keranjang Cetak, lalu 
mencetaknya kemudian dengan printer yang kompatibel 
atau di gerai cetak yang kompatibel, jika tersedia. Lihat 
’Mencetak foto’, hal. 48. Foto yang ditandai ditunjukkan 
dengan  dalam folder Foto & video dan album.

Untuk menandai foto unt
satu foto, lalu Tmbh. ke 
Untuk melihat foto di Ker
Keranjang Cetak dari too
folder Foto & video (han
menambahkan gambar ke

Untuk menghapus foto d
satu foto dalam folder Fo
lalu Hapus dari pencetak

Album
Menggunakan album, An
video dengan mudah. Un
Foto & video > Pilihan >

Untuk menambahkan gam
album dalam galeri, gulir
video, lalu pilih Pilihan >
Daftar album akan terbuk
ditambah dengan gamba
video yang ditambahkan 
video.

Untuk menghapus salah s
tersebut tidak terhapus d
Galeri.
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cetak foto dalam format .jpeg. 
engan kamera akan disimpan 
format .jpeg.

ter yang kompatibel dengan 
 kabel data sebelum Anda memilih 
a apakah modus kabel data diatur 
ya saat sambung. Lihat ’USB’, 

ter
n Cetak foto untuk pertama 
ang kompatibel yang tersedia akan 
foto dipilih. Pilih salah satu printer. 
tetapkan sebagai printer standar.

bungkan printer yang kompatibel 
ggunakan kabel data USB, printer 

k tersedia, daftar perangkat 
ia akan muncul di layar.

r standar, pilih Pilihan > 
efault.

rinter, foto yang dipilih 
an tata letak yang telah 
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ri Untuk membuat album baru, ada tampilan daftar album, 
pilih Pilihan > Album baru.

Membebaskan memori
Untuk mengurangi resolusi dan ukuran file foto yang 
tersimpan dalam Galeri dan mengosongkan memori 
untuk gambar baru, pilih Pilihan > Kecilkan. Untuk 
menyalin foto terlebih dahulu, salin ke PC yang 
kompatibel atau ke lokasi lain. Memilih Kecilkan 
mengurangi resolusi gambar ke 640x480.

Untuk menambah memori bebas setelah Anda menyalin 
item ke lokasi atau perangkat lain, pilih Pilihan > Memori 
bebas. Anda dapat menelusuri daftar file yang telah 
disalin. Untuk menghapus file yang disalin dari Galeri, 
pilih Pilihan > Hapus.

Mencetak foto
Untuk mencetak foto dengan Cetak foto, pilih foto yang 
akan dicetak, lalu pilihan cetak dalam galeri, kamera, 
editor foto, atau penampil gambar.

Gunakan Cetak foto untuk mencetak foto Anda 
menggunakan kabel data USB, konektivitas Bluetooth, 
atau kartu memori yang kompatibel (jika tersedia).

Anda hanya dapat men
Gambar yang diambil d
secara otomatis dalam 

Untuk mencetak ke prin
PictBridge, sambungkan
pilihan cetak, lalu periks
ke Cetak foto atau Tan
hal. 71.

Pemilihan prin
Bila Anda menggunaka
kalinya, daftar printer y
muncul di layar setelah 
Printer tersebut akan di

Jika Anda telah menghu
dengan PictBridge men
otomatis ditampilkan.

Jika printer standar tida
pencetakan yang tersed

Untuk mengubah printe
Pengaturan > Printer d

Pratinjau cetak
Setelah Anda memilih p
ditampilkan menggunak
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jut tentang aplikasi ini, lihat 
 Anda di www.nseries.com/
kal Nokia Anda.

da dapat berbagi foto dan video 
, weblog, atau dengan layanan 
atibel di web. Anda dapat meng-
n konsep posting dan 
an melihat isi album. Jenis 
ngkin berbeda-beda tergantung 

re online, Anda harus 
rsebut ke penyedia layanan 

embuat account baru. Anda 
nan layanan tersebut dari situs 

ubungi penyedia layanan Anda 
asi berlangganan terperinci. 

jut tentang penyedia layanan 
laman dukungan produk di 
t atau situs web lokal Nokia 

jut tentang aplikasi ini, lihat 
 Anda di www.nseries.com/
kal Nokia Anda.
Hak cipta © 2007 Nokia.

ditentukan. Untuk mengubah tata letak, tekan  atau 
 untuk menelusuri tata letak yang tersedia untuk 

printer yang dipilih. Jika foto melebihi ukuran satu 
halaman, tekan  atau  untuk menampilkan halaman 
tambahan.

Pengaturan cetak
Pilihan yang tersedia berbeda-beda tergantung 
kemampuan perangkat cetak yang Anda pilih.

Untuk menetapkan printer standar, pilih Pilihan > Printer 
default.
Untuk memilih ukuran kertas, pilih Ukuran kertas, ukuran 
kertas dari daftar, lalu OK. Pilih Batalkan untuk kembali ke 
tampilan sebelumnya.

Cetak online
Dengan aplikasi Cetak online, Anda dapat memesan 
cetakan foto secara online langsung ke rumah Anda, atau 
ke toko untuk diambil kemudian. Produk yang tersedia 
tergantung penyedia layanan.

Untuk menggunakan Cetak online, Anda harus menginstal 
setidaknya satu file konfigurasi layanan pencetakan. File 
ini dapat diperoleh dari penyedia layanan pencetakan 
online yang mendukung Cetak Online.

Untuk informasi lebih lan
buku petunjuk perangkat
support atau situs web lo

Berbagi online
Dengan Share online, An
Anda dalam album online
online lainnya yang komp
upload konten, menyimpa
melanjutkan di lain kali, d
konten yang didukung mu
penyedia layanan.

Untuk menggunakan Sha
berlangganan layanan te
berbagi foto online, dan m
biasanya dapat berlangga
web penyedia layanan. H
untuk memperoleh inform
Untuk informasi lebih lan
yang kompatibel, lihat ha
www.nseries.com/suppor
Anda.

Untuk informasi lebih lan
buku petunjuk perangkat
support atau situs web lo

www.nseries.com/support
www.nseries.com/support
www.nseries.com/support


50

ea di dalam gambar, gunakan 
milih area yang akan dipotong, 

ata merah
 merah dalam foto, pilih Pilihan > 
i mata merah. Pindahkan tanda 
 tekan . Sebuah lingkaran akan 
Untuk mengurangi ukuran 
ngan ukuran mata, gunakan 

ngurangi kemerahan, tekan .

g praktis
r foto:
 foto dalam layar penuh, tekan 
ke tampilan normal, tekan kembali 

 searah atau berlawanan jarum 
tau .
 atau memperkecil, tekan  

m gambar yang diperbesar, tekan 
.
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ri Mengedit foto
Untuk mengedit foto setelah diambil, atau foto yang 
tersimpan dalam Galeri, pilih Pilihan > Edit. 
Pilih Pilihan > Terapkan efek untuk membuka kotak di 
mana Anda dapat memilih pilihan pengeditan yang 
ditunjukkan dengan ikon kecil. Anda dapat memotong dan 
memutar foto; mengubah kecerahan, warna, kontras, dan 
resolusi; dan menambahkan efek, teks, clip art, atau 
bingkai ke gambar tersebut.

Memotong foto
Untuk memotong foto, pilih Pilihan > Terapkan efek > 
Potong. Untuk memotong ukuran foto secara manual, 
pilih Manual atau aspek rasio yang sudah ditetapkan dari 
daftar. Jika Anda memilih Manual, tanda silang 
ditampilkan di sudut kiri atas foto. Gunakan tombol gulir 
untuk memilih area yang akan dipotong, lalu pilih 
Tetapkan. Tanda silang lain muncul di sudut kanan 
bawah. Pilih kembali area tersebut untuk dipotong. Untuk 
mengatur area yang dipilih pertama, pilih Kembali. Area 
pilihan membentuk segi empat yang membentuk bidang 
foto yang dipotong.

Jika Anda memilih aspek rasio yang sudah ditetapkan, 
pilih sudut kiri atas area tersebut untuk dipotong. Untuk 
mengubah ukuran area yang disorot, gunakan tombol 
gulir. Untuk membekukan area yang dipilih, tekan . 

Untuk memindahkan ar
tombol gulir. Untuk me
tekan .

Mengurangi m
Untuk mengurangi mata
Terapkan efek > Rduks
silang ke atas mata, lalu
muncul pada tampilan. 
lingkaran agar sesuai de
tombol gulir. Untuk me

Cara pintas yan
Cara pintas dalam edito
• Untuk menampilkan

. Untuk kembali 

.
• Untuk memutar foto

jam, tekan  a
• Untuk memperbesar

atau .
• Untuk bergerak dala

, , , atau 
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ara baru dan mengganti klip 
o, pilih Pilihan > Edit > Ubah 

s ke awal atau akhir klip video, 
bah teks, masukkan teks yang 
n tekan OK. Kemudian pilih 
n untuk menambahkan teks itu: 

 video
lip video dan menambahkan 
lesai untuk mengeluarkan 
 video. Dalam folder Foto & 
t > Potong.

ip video yang dipilih dari awal, 

 klip video, tekan tombol edit.

na dari klip video yang akan 
o khusus, dan menentukan awal 
k bagian yang dikehendaki pada 
Tanda awal atau Tanda akhir. 
ai dan titik akhir dari bagian 
a yang dikehendaki dan tekan 
 Anda dapat memindahkan titik 
undur pada garis waktu.
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Mengedit klip video
Untuk mengedit klip video dalam Galeri dan membuat klip 
video seperti yang dikehendaki, gulir ke salah satu klip 
video, lalu pilih Pilihan > Edit > Gabung, Ubah suara, 
Tambah teks, Potong, atau Buat muvee.

Tip! Anda dapat menggunakan Sutradara film untuk 
membuat klip video sesuai dengan keinginan Anda. Pilih 
klip video dan foto yang akan Anda jadikan muvee lalu 
pilih Pilihan > Edit > Buat muvee. Lihat ’Sutradara film’, 
hal. 52.

Foto dan klip video otomatis disimpan di dalam folder Foto 
& video dalam Galeri. Klip disimpan pada kartu memori. 
Jika kartu memori tidak tersedia, memori telepon bisa 
digunakan.

Tambah foto, video, suara dan 
teks
Anda dapat menambahkan foto, klip video dan teks ke klip 
video yang dipilih dalam Galeri untuk membuat klip video 
khusus.

Untuk menggabungkan foto atau klip video dengan klip 
video yang dipilih, dalam folder Foto & video, pilih 
Pilihan > Edit > Gabung > Foto atau Klip video. Pilih file 
yang dikehendaki, dan tekan Pilih.

Untuk menambah klip su
suara asli dalam klip vide
suara dan klip suara. 

Untuk menambahkan tek
pilih Pilihan > Edit > Tam
ingin Anda tambahkan da
tempat yang Anda inginka
Awal atau Selesai.

Memotong klip
Anda dapat memangkas k
tanda mulai dan tanda se
sejumlah bagian dari klip
video, pilih Pilihan > Edi
Untuk segera memutar kl
pilih Pilihan > Putar.

Tip! Untuk membidik

Untuk memilih bagian ma
disertakan dalam klip vide
dan akhir klip, gulir ke titi
video dan pilih Pilihan > 
Untuk mengedit titik mul
yang dipilih, gulir ke tand
tombol gulir. Selanjutnya
yang dipilih, maju atau m



52

 ke PC yang kompatibel 
itas Bluetooth, kabel data USB, 
angkat tambahan pembaca kartu 
l.

, tekan , lalu pilih Galeri, foto 
 Edit > Buat muvee.

 pendek, yang diedit dan dapat 
, dan teks. Quick muvee dibuat 
tradara film setelah Anda memilih 
 film menggunakan musik dan teks 
gan gaya yang dipilih. Dalam 
pat memilih klip video dan musik, 
sendiri, serta menambahkan pesan 
Anda dapat mengirimkan muvee 
a.

di Galeri dalam format file .3gp.

k muvee
oto dan video untuk muvee 
 > Edit > Buat muvee. Tampilan 
 terbuka.
 untuk muvee dari daftar gaya. 
 muvee.
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ri Untuk membuang semua tanda, pilih Pilihan > Hapus > 
Semua tanda.

Untuk meninjau dulu klip video, pilih Pilihan > Putar 
bagian ditandai. Untuk bergerak pada garis waktu, gulir 
ke kiri atau ke kanan.

Untuk menghentikan pemutaran klip video, tekan Tunda. 
Untuk melanjutkan pemutaran klip, pilih Pilihan > Putar. 
Untuk kembali ke tampilan video yang dipotong, tekan 
Kembali.
Untuk menyimpan perubahan dan kembali ke Galeri, 
tekan Selesai.

Mengirim video
Untuk mengirim klip video, pilih Pilihan > Kirim > Via 
multimedia, Via e-mail, Via Bluetooth, atau Upload 
Web. Hubungi operator selular Anda untuk informasi 
tentang ukuran maksimal pesan multimedia yang dapat 
dikirim. 

 Tip! Jika Anda ingin mengirim klip video yang 
melebihi ukuran maksimal pesan multimedia yang 
diperbolehkan oleh penyedia layanan Anda, kirim klip 
tersebut dengan menggunakan teknologi nirkabel 
Bluetooth. Lihat ’Mengirim data menggunakan 
konektivitas Bluetooth’, hal. 69. Anda juga dapat 

mentransfer video Anda
menggunakan konektiv
atau menggunakan per
memori yang kompatibe

Sutradara film
Untuk membuat muvee
dan video, lalu Pilihan >

muvee adalah klip video
berisi video, foto, musik
secara otomatis oleh Su
gaya muvee. Sutradara
standar yang sesuai den
custom muvee Anda da
gambar dan gaya Anda 
pembuka dan penutup. 
dalam pesan multimedi

Muvee dapat disimpan 

Membuat quic
1 Dalam Galeri, pilih f

tersebut, lalu Pilihan
pemilihan gaya akan

2 Pilih salah satu gaya
3 Pilih Pilihan > Buat
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ntuk mengoptimalkan panjang 
alam pesan multimedia
 memasukkan semua foto dan 
alam muvee
untuk menetapkan durasi 

gan klip musik pilihan
a—untuk menentukan panjang 

uvee. Tampilan pratinjau 

stom muvee sebelum disimpan, 

vee, pilih Pilihan > Simpan.

muvee baru menggunakan 
ma, pilih Pilihan > Buat 

o yang dipilih, dalam folder 
han > Pilih konten. Anda dapat 
 yang akan dimasukkan atau 
. Dalam slide, hijau berarti 
ikeluarkan, dan abu-abu 

ral.

 satu bagian klip video dalam 
rsebut, lalu pilih Pilihan > 
uarkan salah satu bagian, pilih 
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Membuat custom muvee
1 Dalam Galeri, pilih foto dan video untuk muvee 

tersebut, lalu Pilihan > Edit > Buat muvee. Tampilan 
pemilihan gaya akan terbuka.

2 Kemudian gulir ke gaya yang diinginkan, lalu pilih 
Pilihan > Serasikan.

3 Atur ulang dan edit item yang dipilih, atau tambahkan 
atau hapus item dari muvee Anda dalam Video dan 
foto atau Musik.
Dalam Video dan foto, Anda dapat menentukan urutan 
pemutaran file dalam muvee. Untuk memilih file yang 
akan dipindahkan, tekan . Kemudian gulir ke file di 
bawah posisi yang akan ditempati file yang ditandai, 
lalu tekan . Untuk menambahkan atau menghapus 
foto dan video dari muvee, pilih Pilihan > Tambah/
Hapus.
Untuk menambahkan album dan isinya ke dalam 
muvee, pada tampilan daftar foto atau klip video, pilih 
Pilihan > Album.
Untuk memotong klip video, dalam Video dan foto, 
pilih Pilihan > Pilih konten. Lihat ’Memilih konten’, 
hal. 53.
Dalam Pesan Anda dapat menambahkan teks pembuka 
dan penutup ke muvee.
Dalam Panjang, Anda dapat menentukan panjang 
muvee. Tentukan pilihan berikut:

Pesan multimedia—u
muvee untuk dikirim d
Pilih otomatis—untuk
klip video pilihan ke d
Sama dengan musik—
muvee agar sama den
Ditentukan penggun
muvee

4 Pilih Pilihan > Buat m
terbuka.

5 Untuk melihat dulu cu
pilih Pilihan > Putar.

6 Untuk menyimpan mu

Untuk membuat custom 
pengaturan gaya yang sa
kembali.

Memilih konten
Untuk mengedit klip vide
Video dan foto, pilih Pili
memilih bagian klip video
dikeluarkan dalam muvee
termasuk, merah berarti d
menunjukkan bagian net

Untuk memasukkan salah
muvee, gulir ke bagian te
Termasuk. Untuk mengel
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kan sementara tampilan slide

njutkan kembali tampilan slide, 
ra

p tampilan slide

tekan  (sebelumnya) atau  

 tampilan slide, sebelum memulai 
han > Pertunjukan slide > 
nda antara slide.

alihan dari satu slide ke slide yang 
ara acak memperbesar dan 
ilih Zoom dan telusuri.
ara ke tampilan slide, pilih 
slide > Pengaturan > Musik atau 
n pilihan berikut.

u mengeraskan volume suara, 
e pada perangkat Anda.

a dapat melihat file SVG (scalable 
i kartun dan peta. Gambar SVG 
dicetak atau dilihat dengan ukuran 
da. Untuk melihat file SVG, pilih 
h satu foto, lalu pilih Pilihan > 
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ri Pilihan > Kesampingkan. Untuk mengeluarkan suatu 
bidikan, pilih Pilihan > Kesampingkan bidikan.

Untuk membiarkan Sutradara film secara acak 
memasukkan atau mengeluarkan bagian tertentu dari klip 
video, gulir ke bagian tersebut, lalu pilih Pilihan > Tandai 
sebagai netral. Untuk secara acak memasukkan atau 
mengeluarkan beberapa bagian klip video, pilih Pilihan > 
Tandai semua sbg netral.

Pengaturan
Pada tampilan pemilihan gaya, pilih Pilihan > Serasikan 
> Pengaturan untuk mengedit pilihan berikut:

Memori yang digunakan—Pilih tempat penyimpanan 
muvee Anda.

Resolusi—Pilih resolusi muvee Anda. Pilih Otomatis untuk 
memilih resolusi yang optimal berdasarkan jumlah dan 
panjang klip video yang telah Anda pilih.

Nama muvee default—Tentukan nama standar untuk 
muvee.

Tampilan slide
Pada toolbar aktif, pilih Mulai pertunjukan slide ( ) 
untuk melihat tampilan slide foto pada layar penuh. 
Tampilan slide dimulai dari file yang dipilih. Tentukan 
pilihan berikut:

Jeda—untuk menghenti

Lanjutkan—untuk mela
jika dihentikan sementa

Selesai—untuk menutu

Untuk menelusuri foto, 
(berikutnya).

Untuk mengatur tempo
tampilan slide, pilih Pili
Pengaturan > Jarak tu
Untuk memperhalus per
lain, dan agar galeri sec
memperkecil gambar, p

Untuk menambahkan su
Pilihan > Pertunjukan 
Trek kemudian tentuka

Untuk mengecilkan ata
gunakan tombol volum

Presentasi
Dengan presentasi, And
vector graphics), sepert
tetap tampak sama bila 
dan resolusi yang berbe
Presentasi, gulir ke sala
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Putar. Untuk menghentikan sementara pemutaran, pilih 
Pilihan > Jeda.

Untuk memperbesar, tekan . Untuk memperkecil, 
tekan .

Untuk memutar foto 90 derajat searah atau berlawanan 
arah jarum jam, tekan  atau . Untuk 
memutar foto 45 derajat, tekan  atau .

Untuk beralih antara layar penuh dan layar normal, 
tekan .
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mpilan menu utama, pada menu 
> Ubah tampilan Menu.
ng menu utama, dalam menu 
> Pindah, Pindah ke folder, atau 
apat memindahkan aplikasi yang 
 dalam folder dan menempatkan 
ering digunakan ke dalam menu 

apkan nada
engubah nada dering, nada tanda 
tuk berbagai aktivitas, lingkungan, 
an , lalu pilih Peralatan > 

 pilih Peralatan > Profil, salah satu 
ifkan. Anda juga dapat mengubah 

 dalam modus siaga. Gulir ke 
kan, lalu pilih OK.

i antara profil umum dan diam, 

, tekan , lalu pilih Peralatan > 
rsebut, lalu pilih Pilihan > 
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Untuk mengatur perangkat sesuai keinginan Anda, pilih 
dari berikut ini:
• Untuk menggunakan tampilan siaga untuk mengakses 

cepat aplikasi yang sering Anda gunakan, lihat ’Modus 
siaga aktif’, hal. 59.

• Untuk mengubah gambar latar belakang modus siaga 
atau yang ditampilkan dalam screen saver, lihat 
’Mengubah tampilan perangkat Anda’, hal. 57.

• Untuk mengubah tampilan layar depan, lihat ’Layar 
depan’, hal. 58.

• Untuk menyesuaikan nada dering, lihat  ’Profil—
menetapkan nada’, hal. 56 dan ’Menambahkan nada 
dering kontak’, hal. 103.

• Untuk mengubah cara pintas yang sudah ditetapkan 
untuk beberapa penekanan tombol gulir dan tombol 
pilihan kiri dan kanan dalam modus siaga, lihat ’Modus 
siaga’, hal. 115. 

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

• Untuk mengubah pesan pembuka ke teks atau gambar, 
tekan , lalu pilih Peralatan > P'aturan > Umum > 
Personalisasi > Tampilan > Pesan/logo pembuka.

• Untuk mengubah ta
utama, pilih Pilihan

• Untuk mengatur ula
utama, pilih Pilihan
Folder baru. Anda d
jarang digunakan ke
aplikasi yang lebih s
utama.

Profil—menet
Untuk mengatur dan m
pesan, dan nada lain un
atau grup penelpon, tek
Profil.
Untuk mengubah profil,
profil, lalu Pilihan > Akt
profil dengan menekan 
profil yang akan diaktif

Tip! Untuk beralih d
tekan terus .

Untuk mengubah profil
Profil. Gulir ke profil te
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l offline, Anda tidak dapat 
 panggilan atau menggunakan 
n jangkauan jaringan selular. 
 dapat dibuat ke beberapa 

g sudah diprogram dalam 
at panggilan, aktifkan terlebih 
ngan mengubah profil. Jika 
kkan kode kunci.

nakan konektivitas Bluetooth 
Offline. Lihat ’Konektivitas 

ffline, tekan tombol daya, lalu 
gkat akan mengaktifkan kembali 
 kekuatan sinyal memadai).

pilan 
a
n layar, misalnya wallpaper dan 
 Peralatan > P'aturan > 
 Tema.

ng digunakan untuk semua 
nda, pilih Tema > Umum. Untuk 
tertentu, pada tampilan utama, 
Hak cipta © 2007 Nokia.

Personalisasi. Gulir ke pengaturan yang akan diubah, lalu 
tekan  untuk membuka pilihan tersebut. Nada yang 
disimpan pada kartu memori yang kompatibel (jika 
terpasang) ditandai dengan .

Dalam daftar nada, penghubung Download suara (layanan 
jaringan) akan membuka daftar penanda. Anda dapat 
memilih penanda dan memulai koneksi ke halaman web 
untuk men-download nada yang lain.

Jika Anda ingin nama pemanggil diucapkan saat perangkat 
berdering, pilih Pilihan > Personalisasi, lalu atur Sebut 
nama p'mnggil ke Aktif. Nama pemanggil harus disimpan 
dalam Kontak.

Untuk membuat profil baru, pilih Pilihan > Buat baru.

Profil offline
Profil Offline memungkinkan Anda untuk menggunakan 
perangkat tanpa tersambung ke jaringan nirkabel. Bila 
Anda mengaktifkan profil Offline, sambungan ke jaringan 
nirkabel akan dinonaktifkan, seperti ditunjukkan oleh  
pada area indikator kekuatan sinyal. Semua sinyal RF 
nirkabel ke dan dari perangkat akan dicegah. Jika Anda 
mencoba mengirim pesan, pesan tersebut akan disimpan 
dalam kotak keluar untuk dikirim di lain waktu.

Bila profil Offline aktif, Anda dapat menggunakan 
perangkat Anda tanpa kartu SIM.

Penting: Pada profi
membuat atau menerima
fitur lain yang memerluka
Panggilan mungkin masih
nomor darurat resmi yan
perangkat. Untuk membu
dahulu fungsi telepon de
perangkat terkunci, masu

Anda juga dapat menggu
saat berada dalam profil 
Bluetooth’, hal. 67.

Untuk keluar dari profil O
pilih profil lainnya. Peran
pengiriman nirkabel (jika

Mengubah tam
perangkat And
Untuk mengubah tampila
ikon, tekan , lalu pilih
Umum > Personalisasi >

Untuk mengubah tema ya
aplikasi pada perangkat A
mengubah tema aplikasi 
pilih salah satu aplikasi.
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lan layar depan, tekan  lalu 
ran > Umum > Personalisasi > 
an tentukan pilihan berikut:

r latar belakang yang ditampilkan 
 modus siaga.

bar atau animasi untuk digunakan 
da layar depan dan berapa lama 

mbar untuk digunakan sebagai 
aver, bingkai pemotongan 
kan ditampilkan di permukaan 
mperbesar dan memperkecil serta 
r tersebut. Gulir untuk 
i seputar gambar. Untuk 
alam bingkai, pilih Pilihan > Atur 
 Atur sbg. screen saver. Anda 
an gambar yang dilindungi hak 
 atau screen saver.

 animasi singkat untuk diputar bila 

da pendek untuk diputar bila Anda 

ada pendek untuk diputar bila 
an perangkat pada modus siaga.
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Pilihan > Pratinjau. Untuk mengaktifkan tema tersebut, 
pilih Pilihan > Tetapkan. Tema yang aktif ditandai dengan 

.

Tema yang disimpan pada kartu memori yang kompatibel 
(jika terpasang) ditandai dengan . Tema pada kartu 
memori tidak tersedia jika kartu memori tersebut belum 
dimasukkan ke dalam perangkat. Jika Anda ingin 
menggunakan tema yang tersimpan dalam kartu memori 
tanpa kartu memori, simpan tema tersebut ke dalam 
memori perangkat terlebih dahulu.

Untuk mengubah tata letak menu utama, pilih Tema > 
Tamp. Menu.

Untuk membuka koneksi browser dan men-download 
tema lain, pada tampilan menu Umum atau Tamp. Menu, 
pilih Download tema (layanan jaringan).

Penting: Gunakan hanya layanan yang Anda 
percaya dan yang menawarkan perlindungan memadai 
terhadap perangkat lunak berbahaya.

Untuk mengedit wallpaper dan penghemat daya tema 
yang aktif, pilih Tema > Wallpaper untuk mengubah 
gambar latar belakang untuk modus siaga aktif. Lihat juga 
’Tampilan’, hal. 114 untuk pengaturan habis waktu 
penghemat daya.

Layar depan
Untuk mengubah tampi
pilih Peralatan > P'atu
Tema > Personalisasi, d
Wallpaper—Pilih gamba
pada layar depan dalam

Screen saver—Pilih gam
sebagai screen saver pa
akan ditampilkan.

Ketika Anda memilih ga
wallpaper atau screen s
seukuran layar depan a
gambar. Anda dapat me
memutar bidang gamba
memindahkan bingkai d
menggunakan area di d
sebagai wallpaper atau
tidak dapat menggunak
cipta sebagai wallpaper

Animasi penutup—Pilih
Anda menutup cover.

Nada penutup—Pilih na
menutup cover.

Nada pembuka—Pilih n
Anda membuka cover d
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Modus siaga aktif
Layar siaga aktif menampilkan cara pintas aplikasi, dan 
aktivitas dari aplikasi seperti kalender dan pemutar.

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan siaga aktif, tekan 
, lalu pilih Peralatan > P'aturan > Umum > 

Personalisasi > Modus siaga > Siaga aktif.
Gulir ke salah satu aplikasi 
atau aktivitas, lalu tekan .

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

Untuk mengubah cara pintas 
aplikasi standar, tekan , 
pilih Peralatan > P'aturan > 
Umum > Personalisasi > 
Modus siaga > Aplikasi 
siaga aktif.
Beberapa cara pintas mungkin bersifat tetap, dan Anda 
tidak dapat mengubahnya.
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koneksi
  ditampilkan saat sambungan 
giriman data antara perangkat ini 

tau server dienkripsi.

enunjukkan bahwa transfer data 
rver konten (atau tempat 
aya yang diminta) cukup aman. 
engamankan pengiriman data 
 server konten.

mungkin diperlukan untuk 
rti layanan perbankan. Anda akan 
s server tidak asli atau sertifikat 
gkat Anda tidak benar. Untuk 
ubungi operator selular Anda. Lihat 
kat’, hal. 118 untuk informasi lebih 
 dan rincian sertifikat.

anda
da Anda dapat memilih alamat 
ri koleksi penanda dalam folder 
ga dapat memasukkan alamat URL 
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Tekan , lalu pilih Web (layanan jaringan).

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

Dengan browser web, Anda dapat melihat halaman web 
hypertext markup language (HTML) di internet seperti 
rancangan aslinya. Anda juga dapat menelusuri halaman 
web yang khusus dirancang untuk perangkat selular, dan 
menggunakan extensible hypertext markup language 
(XHTML), atau wireless markup language (WML).

Dengan Web, Anda dapat memperbesar dan memperkecil 
pada halaman, menggunakan Peta Mini dan ringkasan 
halaman untuk menelusuri halaman, membaca feed dan 
blog web, menandai halaman web, dan men-download 
konten, misalnya.

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

Untuk menggunakan browser web, Anda memerlukan 
jalur akses untuk menyambung ke internet. Lihat ’Jalur 
akses’, hal. 122.

Pengamanan 
Jika indikator pengaman
berlangsung, berarti pen
dan gateway internet a

Ikon pengaman tidak m
antara portal dengan se
penyimpanan sumber d
Operator selular akan m
antara gateway dengan

Sertifikat pengamanan 
beberapa layanan, sepe
diberi tahu jika identita
pengaman dalam peran
informasi lebih lanjut, h
juga ’Manajemen sertifi
lanjut tentang sertifikat

Tampilan pen
Dengan tampilan penan
web dari daftar, atau da
Penanda auto.. Anda ju
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tau halaman web yang Anda 
jah. Pada folder Penanda auto., 
r halaman yang telah dikunjungi.

apat melihat penghubung yang 
g web langganan Anda. Feed 

 halaman web organisasi berita 
i, komunitas online yang 
a terbaru, dan ringkasan artikel. 
teknologi RSS dan ATOM.

b
anya layanan yang Anda percaya 
rlindungan memadai terhadap 

ya.

t melihat halaman web seperti 
 menelusuri halaman web, pada 
alah satu penanda, atau 
m ( ). Kemudian tekan .

ungkin berisi materi, seperti 
embutuhkan ukuran memori 

pilkannya. Jika perangkat Anda 
memuat halaman seperti ini, 
an tersebut tidak akan 
lajah halaman web tanpa 
ingga dapat menghemat 
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halaman web yang akan dikunjungi langsung di kolom 
( ).

 menunjukkan halaman awal yang ditetapkan untuk 
jalur akses standar.

Anda dapat menyimpan alamat URL sebagai penanda saat 
menjelajah internet. Anda juga dapat menyimpan alamat 
yang diterima dalam pesan ke penanda Anda, dan 
mengirim penanda yang tersimpan.

Dalam perangkat ini mungkin sudah terinstal penanda dan 
penghubung untuk situs internet pihak ketiga. Anda juga 
dapat mengakses situs pihak ketiga lainnya dengan 
menggunakan perangkat ini. Situs pihak ketiga tidak 
berhubungan dengan Nokia, dan Nokia tidak 
merekomendasikan atau bertanggung jawab atas situs 
tersebut.  Jika ingin mengaksesnya, maka lakukan tindakan 
untuk pengamanan atau konten situs.

Untuk membuka tampilan penanda saat menjelajah, tekan 
, atau pilih Pilihan > Penanda.

Untuk mengedit rincian penanda, misalnya judul, pilih 
Pilihan > Manajer penanda > Edit.
Pada tampilan penanda, Anda juga dapat memasukkan 
folder browser lain. Dengan browser web Anda dapat 
menyimpan halaman web saat menjelajah. Anda dapat 
melihat konten halaman yang telah Anda simpan dalam 
folder Halaman tersimpan secara offline.

Browser web juga meman
kunjungi selama menjela
Anda dapat melihat dafta

Dalam Feed Web, Anda d
tersimpan ke feed dan blo
web umum ditemukan di
terkemuka, weblog pribad
menyediakan kepala berit
Feed web menggunakan 

Mengakses we
Penting: Gunakan h

dan yang menawarkan pe
perangkat lunak berbaha

Dengan Web, Anda dapa
rancangan aslinya. Untuk
tampilan penanda, pilih s
masukkan alamat di kolo

Sebagian halaman web m
gambar dan suara, yang m
yang besar untuk menam
kekurangan memori saat 
maka gambar pada halam
ditampilkan. Untuk menje
menampilkan gambar seh
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rpasang), dan mencarinya secara 
t mengelompokkan halaman ke 
Untuk mengakses halaman 
a tampilan penanda, pilih 

tar perintah atau tindakan untuk 
erbuka, pilih Pilihan > Pilihan 
oleh halaman web).

au mencegah beberapa jendela 
ra otomatis, pilih Pilihan > 
 atau Boleh jendela pop-up.

akses web
membuka penanda Anda.
mencari kata kunci di halaman 

kembali ke halaman sebelumnya.
endaftar semua jendela layar yang 

utup jendela layar yang aktif jika 
endela yang terbuka.
enampilkan ringkasan halaman 

mbali  untuk memperbesar 
halaman yang dikehendaki.
memasukkan alamat web baru.
e halaman awal.
 untuk memperbesar atau 
n.
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konten > Teks saja.

 Tip! Untuk kembali ke modus siaga dengan browser 
terbuka di latar belakang, tekan  dua kali atau . 
Untuk kembali ke browser, tekan terus , lalu pilih 
browser dari daftar.

Untuk memasukkan alamat halaman web baru yang akan 
dikunjungi, pilih Pilihan > Ke alamat web.

 Tip! Untuk mengunjungi halaman web yang disimpan 
sebagai penanda pada tampilan penanda, ketika 
mengakses web, tekan  lalu pilih salah satu 
penanda.

Untuk mengambil konten halaman terbaru dari server, 
pilih Pilihan > Pilihan navigasi > Reload.

Untuk menyimpan alamat web halaman yang aktif 
sebagai penanda, pilih Pilihan > S'pan. sbg. penanda.

Untuk menggunakan Riwayat visual untuk melihat 
tampilan halaman yang telah Anda kunjungi selama sesi 
browsing yang aktif, pilih Kembali (tersedia jika Daftar 
riwayat diaktifkan pada pengaturan browser) atau 
Pilihan > Pilihan navigasi > Riwayat. Untuk membuka 
halaman yang telah dikunjungi sebelumnya, pilih 
halaman tersebut.

Untuk menyimpan halaman saat menjelajah, pilih Pilihan 
> Peralatan > Simpan halaman. Anda dapat menyimpan 
halaman ke dalam memori perangkat atau kartu memori 

yang kompatibel (jika te
offline. Anda juga dapa
dalam beberapa folder. 
tersebut di lain kali, pad
Halaman tersimpan.

Untuk membuka subdaf
halaman yang sedang t
layanan (jika didukung 

Untuk membolehkan at
munculan terbuka seca
Jendela > Blok pop-up

Cara pintas saat meng
• Tekan  untuk 
• Tekan  untuk 

yang aktif.
• Tekan  untuk 
• Tekan  untuk m

terbuka. 
• Tekan  untuk men

ada dua atau lebih j
• Tekan  untuk m

yang aktif. Tekan ke
dan melihat bagian 

• Tekan  untuk 
• Tekan  untuk k
• Untuk  atau 

memperkecil halama
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) untuk melihat daftar feed web 
 web yang aktif, dan 

dan membeli item
ad item seperti nada dering, 
ma dan klip video. Item tersebut 
atau Anda dapat membelinya. 
kan ditangani oleh aplikasi yang 
da, misalnya, foto yang di-
dapat disimpan ke dalam Galeri.
al dan gunakan aplikasi dan 
sumber yang terpercaya, seperti 
Symbian atau yang lulus uji Java 

 item, pilih hubungan tersebut.
 sesuai untuk membeli item 

at semua informasi yang 

wnload, pilih OK. Untuk 
ad, pilih Batalkan.

wnload, daftar download yang 
lesai di-download dalam sesi 

pilkan. Untuk dapat melihat 
an > Download. Di dalam 
Hak cipta © 2007 Nokia.

Untuk beralih antara tampilan potret dan lansekap, pilih 
Pilihan > Putar layar.

Pencarian Teks
Untuk mencari kata kunci di halaman web yang aktif, pilih 
Pilihan > Cari > Teks, lalu masukkan kata kunci. Untuk ke 
kata yang cocok sebelumnya, tekan . Untuk ke kata 
yang cocok berikutnya, tekan .

Tip! Untuk mencari kata kunci di dalam halaman, 
tekan .

Toolbar browser
Dengan toolbar, Anda dapat memilih fitur yang paling 
sering digunakan dalam browser. Untuk membuka toolbar, 
tekan terus  di bagian halaman web yang kosong. 
Untuk beralih di dalam toolbar, tekan  atau . Untuk 
memilih salah satu fitur, tekan .

Dalam toolbar, tentukan salah satu pilihan berikut ini:

Frequently used URLs untuk melihat daftar alamat web 
yang sering Anda kunjungi.

Ikhtisar halaman untuk melihat tinjauan umum dari 
halaman web yang aktif.

Find In Page untuk mencari kata kunci di halaman yang 
aktif.

Reload untuk memperbarui halaman.

Langganan (jika tersedia
yang tersedia di halaman
berlangganan feed web.

Men-download 
Anda dapat men-downlo
gambar, logo operator, te
mungkin tersedia gratis, 
Item yang di-download a
sesuai pada perangkat An
download atau file .mp3 

Penting: Hanya inst
perangkat lunak lain dari 
aplikasi Bertanda Tangan 
VerifiedTM.

1 Untuk men-download
2 Tentukan pilihan yang

(misalnya, “Beli”).
3 Bacalah dengan cerm

tersedia.
Untuk melanjutkan do
membatalkan downlo

Saat Anda mulai men-do
berlangsung dan yang se
browsing yang aktif ditam
daftar tersebut, pilih Pilih
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sar dan melihat bagian halaman 

dan blog Web
l di halaman web yang banyak 

tas weblog dan organisasi berita 
la berita terbaru atau seluruh teks, 
 dalam bentuk feed berita. Blog 
u harian web. Sebagian besar feed 
ologi RSS dan ATOM. Umpan (feed) 
pada halaman web, blog, dan wiki.

deteksi secara otomatis apakah 
ed web. Untuk berlangganan feed 
gganan, atau klik hubungan 
 feed web langganan Anda, pada 
 Feed web.

d web, pilih feed tersebut, lalu 

aimana feed web diperbarui, pilih 
 Feed web. Lihat ’Pengaturan’, 

neksi
ungan dan melihat halaman 
pilih Pilihan > Peralatan > Putus; 
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eb daftar, gulir ke salah satu item, lalu pilih Pilihan untuk 

membatalkan download yang sedang berlangsung, atau 
membuka, menyimpan, atau menghapus download yang 
sudah selesai.

Peta Mini
Peta Mini membantu Anda menelusuri halaman web 
yang berisi informasi dalam jumlah besar. Bila Peta Mini 
diaktifkan pada pengaturan browser dan Anda bergulir 
menelusuri halaman web yang besar, Peta Mini terbuka 
dan menampilkan tinjauan umum halaman web yang 
Anda akses. Untuk menelusuri Peta Mini, tekan , , 

, atau . Bila lokasi yang diinginkan telah 
ditemukan, berhenti menggulir, dan Peta Mini akan 
membawa Anda ke titik yang dipilih lalu menghilang.

Untuk mengaktifkan Peta Mini, pilih Pilihan > 
Pengaturan > Umum > Peta Mini > Aktif.

Ikhtisar halaman
Bila menjelajah halaman web yang berisi informasi dalam 
jumlah besar, Anda dapat menggunakan Ikhtisar halaman 
untuk melihat jenis informasi apa yang terdapat di 
halaman tersebut.

Untuk menampilkan ikhtisar halaman yang aktif, tekan 
. Untuk menemukan titik yang dikehendaki pada 

halaman, tekan , , , atau . Tekan kembali 

 untuk memperbe
yang dikehendaki.

Umpan (feed) 
Feed web adalah file xm
digunakan oleh komuni
untuk berbagi entri kepa
misalnya, berita terbaru
atau weblog adalah buk
web menggunakan tekn
web banyak digunakan 

Browser web akan men
suatu halaman berisi fe
web, pilih Pilihan > Lan
tersebut. Untuk melihat
tampilan penanda, pilih

Untuk memperbarui fee
Pilihan > Refresh.

Untuk menentukan bag
Pilihan > Pengaturan >
hal. 65.

Mengakhiri ko
Untuk mengakhiri samb
browser secara offline, 
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n kemudian tentukan salah satu 

alur akses standar. Lihat 
berapa atau semua jalur akses 
set) untuk perangkat Anda oleh 
a mungkin tidak dapat 
ngedit, atau menghapusnya.

tapkan halaman awal.

 atau menonaktifkan Peta Mini. 

engakses web, agar dapat 
ihan Kembali untuk melihat 
h dikunjungi selama sesi 
kan Daftar riwayat.
ntuk menyembunyikan atau 
uan pengamanan.

 mengaktifkan atau 
an skrip.

ilih apakah Anda ingin memuat 
a menjelajah. Jika Anda memilih 
Hak cipta © 2007 Nokia.

atau akhiri sambungan lalu tutup browser, pilih Pilihan > 
Keluar.
Menekan  tidak mengakhiri koneksi tetapi membawa 
browser ke latar belakang.

Untuk menghapus informasi yang dikumpulkan server 
jaringan tentang kunjungan Anda ke berbagai halaman 
web, pilih Pilihan > Hapus data pribadi > Hapus cookie.

Untuk menghapus data yang telah Anda masukkan dalam 
berbagai formulir di dalam halaman web yang Anda 
kunjungi, pilih Pilihan > Hapus data pribadi > Form/ data 
sandi.
Untuk menghapus informasi tentang halaman web yang 
Anda kunjungi selama sesi browsing yang aktif, pilih 
Pilihan > Hapus data pribadi > Riwayat.

Mengosongkan cache
Informasi atau layanan yang sudah Anda akses disimpan di 
dalam memori cache perangkat.

Cache adalah lokasi memori yang digunakan untuk 
menyimpan data sementara. Jika Anda mencoba atau 
sudah mengakses informasi rahasia yang memerlukan 
sandi, kosongkan cache setiap kali selesai digunakan. 
Informasi atau layanan yang Anda akses akan disimpan 
dalam cache. Untuk mengosongkan cache, pilih Pilihan > 
Hapus data pribadi > Hapus cache.

Pengaturan
Pilih Pilihan > Pengatura
pilihan berikut:

Pengaturan umum

Jalur akses—Mengubah j
’Sambungan’, hal. 122. Be
mungkin telah diatur (pre
operator selular, dan And
mengubah, membuat, me

Homepage—Untuk mene

Peta Mini—Mengaktifkan
Lihat ’Peta Mini’, hal. 64.

Daftar riwayat—Ketika m
menggunakan tombol pil
daftar halaman yang tela
browsing yang aktif, aktif

P'ringatan keamanan—U
menampilkan pemberitah

Skrip Java/ECMA—Untuk
menonaktifkan pengguna

Pengaturan halaman

Tamp. foto dan objek—P
foto dan objek lain selam
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ntuk mengirim nomor seri 
i identifikasi pengguna Anda bila 
eb, pilih Aktif (jika ada).

Tentukan apakah Anda ingin feed 
tomatis atau tidak, dan seberapa 

perbaruinya. Mengatur aplikasi 
eb secara otomatis mungkin 
ata dalam jumlah banyak melalui 
r Anda. Hubungi operator selular 
h informasi mengenai biaya 

o. (hanya tersedia bila Pembaruan 
lur akses yang akan diperbarui.
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menjelajah, pilih Pilihan > Peralatan > Memuat foto.

Ukuran layar—Pilih di antara tampilan Layar penuh dan 
tampilan normal dalam daftar Pilihan.

Encoding default—Jika karakter teks tidak ditampilkan 
dengan benar, Anda dapat memilih penyandian lainnya 
sesuai dengan bahasa untuk halaman yang aktif.

Ukuran huruf—Tentukan ukuran font yang digunakan 
untuk halaman web.

Blok pop-up—Memperbolehkan atau memblokir 
pembukaan berbagai jendela pop-up saat menjelajah.

Reload otomatis—Jika Anda ingin agar halaman web 
diperbarui secara otomatis saat menjelajah, pilih Aktif.
Pengaturan privasi

Penanda otomatis—Mengaktifkan atau menonaktifkan 
pengumpulan penanda secara otomatis. Jika Anda ingin 
terus menyimpan alamat halaman web yang telah 
dikunjungi ke dalam folder Penanda auto., tapi ingin 
menyembunyikan folder tersebut, pilih Sembunyi folder.
Penyimpanan sandi—Jika Anda tidak ingin menyimpan 
data yang Anda masukkan ke berbagai formulir di 
halaman web untuk digunakan di lain kali bila halaman 
dibuka, pilih Nonaktif.
Cookie—Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan 
penerimaan dan pengiriman cookie.

Pengiriman no. seri—U
perangkat Anda sebaga
diminta oleh layanan w

Pengaturan feed web
Pembaruan otomatis—
web diperbarui secara o
sering Anda ingin mem
agar mengambil feed w
memerlukan transmisi d
jaringan operator selula
Anda untuk memperole
pengiriman data.

Jlr akses utk p'baru. ot
otomatis aktif)—Pilih ja
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 dapat menggunakan 
tuk mengirim foto, klip video, 

 catatan; menghubungkan tanpa 
ibel (misalnya, mentransfer file), 
er yang kompatibel untuk 
tak foto. Lihat ’Mencetak foto’, 

ogi nirkabel Bluetooth 
lombang radio, karena itu 
ngkat lain tidak perlu 
dua perangkat hanya harus 
10 meter (33 kaki), tetapi 
anggu karena hambatan seperti 
lektronik lainnya.

tandar Spesifikasi Bluetooth 2.0 
erikut: Advanced Audio 
 Video Remote Control Profile, 

sic Printing Profile, SIM Access 
ng Profile, File Transfer Profile, 
neric Object Exchange Profile, 

set Profile, Human Interface 
h Profile, Service Discovery 
 Port Profile. Untuk memastikan 
tar perangkat lain yang 
Hak cipta © 2007 Nokia.

Koneksi

Manajer sambungan

Sambungan data
Tekan , lalu pilih Peralatan > Konektivitas > Mjr. 
Samb. > Sambungan data aktif. Panggilan data ditandai 
dengan , panggilan data berkecepatan tinggi ditandai 

, dan sambungan data paket ditandai .

Catatan: Tagihan biaya waktu panggilan sebenarnya 
dari operator selular Anda dapat berbeda, tergantung fitur 
jaringan, pembulatan tagihan, dan sebagainya.

Untuk mengakhiri sambungan, pilih Pilihan > Putus. 
Untuk menutup semua sambungan yang sedang terbuka, 
pilih Pilihan > Putus semua.

Untuk melihat rincian sambungan, pilih Pilihan > Rincian. 
Rincian yang ditampilkan tergantung jenis sambungan.

Konektivitas Bluetooth
Anda dapat menyambung ke perangkat lain yang 
kompatibel tanpa kabel menggunakan teknologi 
Bluetooth. Perangkat yang kompatibel mungkin termasuk 
ponsel, komputer, dan perangkat tambahan seperti 

headset dan car kit. Anda
konektivitas Bluetooth un
musik dan klip suara, dan
kabel ke PC yang kompat
menghubungkan ke print
mencetak foto dengan Ce
hal. 48.

Perangkat dengan teknol
berkomunikasi melalui ge
perangkat Anda dan pera
berhadapan langsung. Ke
berada dalam jangkauan 
sambungan ini dapat terg
dinding atau perangkat e

Perangkat ini memenuhi s
yang mendukung profil b
Distribution Profile, Audio
Basic Imaging Profile, Ba
Profile, Dial-up Networki
Generic Access Profile, Ge
Hands-Free Profile, Head
Device Profile, Object Pus
Application Profile, Serial
hubungan-operasional an
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onaktifkan konektivitas Bluetooth, 

r perangkat Anda dapat dicari oleh 
eknologi nirkabel Bluetooth, pilih 
 mengatur waktu setelah tampilan 
 ke tersembunyi, pilih Tentukan 
mbunyikan perangkat Anda dari 
sembunyi.
it nama yang ditampilkan ke 
akan teknologi nirkabel Bluetooth.

k mengaktifkan perangkat lain, 
bahan car kit yang kompatibel, 
rtu SIM di perangkat Anda untuk 
ngan, pilih Aktif. Untuk informasi 
s SIM jauh’, hal. 70.

ngamanan
menggunakan Bluetooth, pilih 
f atau Tampilan telepon > 
ara ini, Anda dapat lebih 
dapat menemukan dan 
kat Anda dengan teknologi 

 terima permintaan sambungan 
ak dikenal. Dengan cara ini, 
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tambahan yang telah disetujui oleh Nokia untuk model 
ini. Hubungi produsen perangkat lain untuk memastikan 
kompatibilitasnya dengan perangkat ini.

Di beberapa tempat mungkin terdapat peraturan yang 
membatasi penggunaan teknologi Bluetooth. Tanyakan 
hal ini kepada pihak yang berwenang setempat atau 
operator selular Anda.

Fitur yang menggunakan teknologi Bluetooth, atau 
membuat fitur tersebut aktif di latar belakang saat fitur 
lain sedang digunakan, meningkatkan kebutuhan daya 
baterai dan mengurangi masa pakai baterai. 

Jika perangkat terkunci, Anda tidak dapat menggunakan 
konektivitas Bluetooth. Lihat ’Telepon dan kartu SIM’, 
hal. 116 untuk informasi lebih lanjut tentang penguncian 
perangkat.

Pengaturan
Tekan , lalu pilih Peralatan > Bluetooth. Jika Anda 
membuka aplikasi ini untuk pertama kalinya, Anda akan 
diminta untuk menetapkan nama perangkat Anda.

Tentukan pilihan berikut:

Bluetooth—Untuk menghubungkan tanpa kabel ke 
perangkat lain yang kompatibel, atur konektivitas 
Bluetooth terlebih dahulu ke Aktif, kemudian buat 

sambungan. Untuk men
pilih Tidak aktif.
Tampilan telepon—Aga
perangkat lain dengan t
Tampil ke semua. Untuk
diubah dari ditampilkan
lamanya. Untuk menye
perangkat lain, pilih Ter
Nama telepon saya—Ed
perangkat lain menggun

Modus SIM jauh—Untu
misalnya perangkat tam
untuk menggunakan ka
menghubungkan ke jari
lebih lanjut, lihat ’Modu

Saran untuk pe
Jika Anda sedang tidak 
Bluetooth > Tidak akti
Tersembunyi. Dengan c
mengontrol siapa yang 
menyambung ke perang
nirkabel Bluetooth.

Jangan pasangkan atau
dari perangkat yang tid
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eminta dipasangkan sebelum 
ka akan terdengar sebuah nada, 
uk memasukkan kode sandi. 
erangkat’, hal. 69.
 didapatkan, Mengirim data 

rangkat, beberapa perangkat 
lkan alamat khusus (alamat 
ri alamat khusus perangkat 
820# dalam modus siaga.

erangkat
gan perangkat yang kompatibel 
sangan Anda, pada tampilan 
, tekan .

uat kode sandi Anda sendiri 
ti dengan pemilik perangkat 
kan kode yang sama. Perangkat 
armuka pengguna memiliki kode 
Kode sandi ini hanya digunakan 

dengan suatu perangkat, pilih 
aru. Perangkat dengan 

etooth di dalam jangkauan mulai 
Hak cipta © 2007 Nokia.

perangkat Anda lebih terlindung dari konten yang 
merugikan.

Mengirim data menggunakan 
konektivitas Bluetooth
Beberapa sambungan Bluetooth dapat diaktifkan 
sekaligus. Misalnya, jika Anda terhubung ke headset yang 
kompatibel, pada saat yang sama Anda juga dapat 
mengirim file ke perangkat lain yang kompatibel.

Untuk indikator konektivitas Bluetooth, lihat ’Indikator 
penting’, hal. 21.

 Tip! Untuk mengirim teks menggunakan konektivitas 
Bluetooth, buka Catatan, tulis teks, lalu pilih Pilihan > 
Kirim > Via Bluetooth.

1 Buka aplikasi tempat penyimpanan item yang akan 
Anda kirim. Misalnya, untuk mengirim foto ke 
perangkat lain yang kompatibel, buka Galeri.

2 Pilih item tersebut lalu Pilihan > Kirim > Via 
Bluetooth. Perangkat dengan teknologi nirkabel 
Bluetooth di dalam jangkauan mulai muncul di 
tampilan.
Ikon perangkat:  komputer,  telepon,  
perangkat audio atau video, dan  perangkat lain.
Untuk menghentikan pencarian, pilih Berhenti.

3 Pilih perangkat yang akan Anda sambungkan.

4 Jika perangkat lain m
data dapat dikirim, ma
dan Anda diminta unt
Lihat ’Memasangkan p

5 Bila sambungan sudah
muncul di layar.
 Tip! Saat mencari pe

mungkin hanya menampi
perangkat). Untuk menca
Anda, masukkan kode *#2

Memasangkan p
Untuk memasangkan den
dan melihat perangkat pa
utama aplikasi Bluetooth
Sebelum memasangkan, b
(1-16 angka), dan sepaka
lainnya untuk mengguna
yang tidak dilengkapi ant
akses yang diatur pabrik. 
sekali.
1 Untuk memasangkan 

Pilihan > Perangkat b
teknologi nirkabel Blu
muncul di tampilan.
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 menggunakan 
uetooth
ta melalui konektivitas Bluetooth, 
mudian Anda ditanya apakah ingin 
ut. Jika Anda menerima,  
m tersebut dimasukkan ke dalam 
a Olahpesan. Pesan yang diterima 
etooth ditunjukkan dengan . 
nerima pesan’, hal. 82.

h
odus SIM jauh dengan perangkat 
ibel, aktifkan konektivitas 
 penggunaan modus SIM jauh 
. Lihat ’Pengaturan’, hal. 68. 
at diaktifkan, kedua perangkat 
pemasangan diawali dari 
tika memasangkan, gunakan kode 
r perangkat lain sesuai petunjuk. 
rangkat’, hal. 69. Aktifkan modus 
t lain.

h pada perangkat Anda aktif, SIM 
 modus siaga. Sambungan ke 

aktifkan, seperti ditunjukkan oleh 
 kekuatan sinyal, dan Anda tidak 
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yang sama juga harus dimasukkan pada perangkat 
yang lain.

Beberapa perangkat tambahan audio tersambung ke 
perangkat Anda secara otomatis setelah dipasangkan. Jika 
tidak, gulir ke perangkat tambahan tersebut, lalu pilih 
Pilihan > Sambung.

Perangkat pasangan ditandai dengan  dalam pencarian 
perangkat. 

Untuk mengatur perangkat agar diotorisasi atau tidak, 
gulir ke perangkat, lalu pilih dari pilihan berikut:

Beri otoritas—Sambungan antara perangkat Anda dan 
perangkat ini dapat dibuat tanpa sepengetahuan Anda. 
Tidak perlu ada persetujuan atau kesepakatan yang 
terpisah. Gunakan status ini untuk perangkat Anda 
sendiri, seperti headset atau PC yang kompatibel, atau 
perangkat milik seseorang yang Anda percaya.  
menandai perangkat yang diotorisasi pada tampilan 
perangkat yang dipasangkan.

Tanpa otoritas—Permintaan sambungan dari perangkat 
ini harus diterima secara terpisah setiap waktu.

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

Menerima data
konektivitas Bl
Bila Anda menerima da
akan terdengar nada, ke
menerima pesan terseb
muncul di layar, dan ite
folder Kotak masuk pad
melalui konektivitas Blu
Lihat ’Kotak masuk—me

Modus SIM jau
Untuk menggunakan m
tambahan yang kompat
Bluetooth, dan aktifkan
dengan perangkat Anda
Sebelum modus ini dap
harus dipasangkan dan 
perangkat yang lain. Ke
sandi 16 angka, dan atu
Lihat ’Memasangkan pe
SIM jauh dari perangka

Apabila modus SIM jau
jauh ditampilkan dalam
jaringan nirkabel dinon

 pada area indikator
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enyinkronkan musik dengan 
ihat ’Transfer musik dengan 
al. 29

nakan sambungan kabel data 
uite

ntransfer data antara perangkat 
tibel

etak foto pada printer yang 
tak foto’, hal. 48.

unakan dengan berbagai 
asi komunikasi data yang 
a Nseries PC Suite Anda dapat, 
o antara perangkat Anda dan PC 

ari PC untuk menyinkronkan 

nda untuk menyinkronkan 
teks, atau kontak Anda dengan 
mputer yang kompatibel atau di 
Hak cipta © 2007 Nokia.

dapat menggunakan layanan kartu SIM atau fitur yang 
memerlukan cakupan jaringan selular.

Apabila perangkat nirkabel berada dalam modus SIM jauh, 
Anda hanya dapat menggunakan perangkat tambahan 
terpasang yang kompatibel, misalnya car kit, untuk 
membuat atau menerima panggilan. Dalam modus ini 
perangkat nirkabel Anda tidak dapat membuat panggilan 
apa pun, kecuali ke nomor darurat yang sudah diprogram 
dalam perangkat. Untuk membuat panggilan dari 
perangkat, tinggalkan modus SIM jauh terlebih dahulu. 
Jika perangkat terkunci, masukkan kode kunci untuk 
membukanya.

Untuk meninggalkan modus SIM jauh, tekan tombol daya, 
lalu pilih Klr. modus SIM jauh.

USB
Tekan , lalu pilih Peralatan > Konektivitas > USB.

Agar perangkat menanyakan tujuan koneksi kabel USB 
setiap kali kabel tersambung, pilih Tanya saat sambung > 
Ya.

Jika Tanya saat sambung dinonaktifkan atau Anda ingin 
mengubah modus selama koneksi aktif, pilih Modus USB 
lalu tentukan pilihan berikut:

Pemutar media—untuk m
Windows Media Player. L
Windows Media Player’, h

PC Suite—untuk menggu
untuk Nokia Nseries PC S

Transfer data—untuk me
Anda dan PC yang kompa

Cetak foto—untuk menc
kompatibel. Lihat ’Mence

Koneksi PC
Perangkat Anda dapat dig
konektivitas PC dan aplik
kompatibel. Dengan Noki
misalnya, mentransfer fot
yang kompatibel.

Selalu buat sambungan d
dengan perangkat Anda.

Sinkronisasi
Sinkron memungkinkan A
catatan, kalender, pesan 
berbagai aplikasi pada ko
Internet.



72

angsung beberapa menit. Anda 
an perangkat selama download 

at lunak mungkin memerlukan 
mlah besar melalui jaringan 
ubungi operator selular Anda 

rmasi mengenai biaya pengiriman 

erangkat mencukupi, atau 
 daya sebelum memulai 

gkat ini tidak dapat digunakan jika 
ruan perangkat lunak, bahkan 

lan darurat, hingga penginstalan 
angkat diaktifkan ulang. Pastikan 
dangan sebelum menerima 

wnload, pilih Ya lalu pilih Terima 
aruan, atau Tidak untuk 
aktu dengan menggunakan 
aruan. Proses penginstalan 
eberapa menit.

rui kemudian perangkat akan 
 menyelesaikan pembaruan, pilih 
ilih jalur akses internet. Perangkat 
Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.
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pesan khusus. Lihat ’Data dan pengaturan’, hal. 82.

Dalam tampilan utama Sinkron, Anda dapat melihat 
beberapa profil sinkronisasi. Profil sinkronisasi berisi 
pengaturan yang diperlukan untuk menyinkronkan data 
dalam perangkat Anda dengan database jarak jauh pada 
server atau perangkat yang kompatibel.
1 Tekan , lalu pilih Peralatan > Sinkron. 
2 Pilih salah satu profil sinkronisasi, lalu Pilihan > 

Sinkronisasi. Untuk membatalkan sinkronisasi 
sebelum selesai, pilih Batalkan.

Manajer perangkat

Pembaruan perangkat lunak
Anda dapat melihat dan memperbarui versi perangkat 
lunak terbaru, dan memeriksa tanggal pembaruan 
sebelumnya (layanan jaringan). 

Tekan , lalu pilih Peralatan > Utilitas > Mjr. p'ankt.
Untuk mefmeriksa apakah tersedia pembaruan perangkat 
lunak, pilih Pilihan > Periksa utk. pembaruan. Pilih jalur 
akses internet bila diminta.

Jika tersedia pembaruan, informasinya akan ditampilkan. 
Pilih Terima untuk menyetujui download pembaruan atau 
Batalkan untuk membatalkan download. Proses 

download mungkin berl
dapat tetap menggunak
berlangsung.

Men-download perangk
transmisi data dalam ju
operator selular Anda. H
untuk memperoleh info
data.

Pastikan daya baterai p
sambungkan ke pengisi
pembaruan.

 Peringatan: Peran
Anda menginstal pemba
untuk membuat panggi
tersebut selesai dan per
untuk membuat data ca
instalasi pembaruan. 

Setelah selesai men-do
untuk menginstal pemb
menginstalnya di lain w
Pilihan > Pasang pemb
mungkin berlangsung b

Perangkat lunak diperba
diaktifkan ulang. Untuk
OK. Ketika ditanyakan, p
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Anda akan mengirim status pembaruan perangkat lunak ke 
server.

Untuk melihat pengaturan profil server yang dgunakan 
untuk memperbarui perangkat lunak, pilih Pilihan > 
Pengaturan.

Profil server
Untuk menyambung ke server dan menerima pengaturan 
konfigurasi untuk perangkat Anda, untuk membuat profil 
server baru, atau untuk melihat dan mengatur profil server 
yang ada, tekan , lalu pilih Peralatan > Utilitas > Mjr. 
P'ankt.
Anda mungkin menerima profil server dan pengaturan 
konfigurasi yang berbeda dari operator selular dan 
departemen manajemen informasi perusahaan Anda. 
Pengaturan konfigurasi ini mungkin termasuk koneksi dan 
pengaturan lain yang digunakan oleh berbagai aplikasi 
pada perangkat Anda.

Gulir ke salah satu profil server, lalu pilih Pilihan lalu 
tentukan pilihan berikut:

Mulai konfigurasi—untuk menyambung ke server dan 
menerima pengaturan konfigurasi untuk perangkat Anda

Profil server baru—untuk membuat profil server

Untuk menghapus profil server, gulir ke profil tersebut, lalu 
tekan .
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. Untuk menampilkan kembali 
unyi, pilih Pilihan > Tampilkan 

lam tampilan utama, folder atau 
Beli. Akan ditampilkan submenu 
 tersebut serta melihat informasi 

edia tergantung operator selular.

tem gratis, pilih Pilihan > Ambil.

ntuk Download!
erangkat Anda dengan konten 
 operator selular dan saluran lain 

engubah pengaturan, pilih 
alu tentukan pilihan berikut:

ilih jalur akses yang akan 
mbung ke server operator selular 

 apakah perangkat harus 
 setiap kali digunakan.

a jika Anda ingin konten atau 
tomatis setelah di-download.
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d! Download!
Download! (layanan jaringan) adalah toko konten ponsel 
yang tersedia pada perangkat Anda.

Dengan Download! Anda dapat mencari, melihat, 
membeli, men-download, dan memperbarui konten, 
layanan, serta aplikasi yang berjalan dengan Nokia N76 
Anda. Permainan, nada dering, wallpaper, aplikasi, dan 
masih banyak lagi berada dalam genggaman Anda. Item 
dikelompokkan dalam beberapa katalog dan folder yang 
disediakan oleh penyedia layanan yang berbeda. Konten 
yang tersedia tergantung operator selular.

Tekan , lalu pilih Download!.

Download! menggunakan layanan jaringan untuk 
mengakses konten terbaru. Untuk informasi tentang 
item-item lain yang tersedia melalui Download!, hubungi 
operator selular, pemasok atau produsen item tersebut.

Download! menerima pembaruan secara berkala, 
sehingga Anda mendapatkan konten terbaru yang 
ditawarkan operator selular untuk perangkat Anda. Untuk 
memperbarui konten dalam Download! secara manual, 
pilih Pilihan > Refresh daftar.

Untuk menyembunyikan katalog dari daftar, misalnya, 
untuk melihat item-item yang sering digunakan saja, pilih 

Pilihan > Sembunyikan
item-item yang tersemb
semua.

Untuk membeli item da
katalog, pilih Pilihan > 
untuk memilih versi item
harga. Pilihan yang ters

Untuk men-download i

Pengaturan u
Aplikasi memperbarui p
terbaru yang disediakan
yang tersedia. Untuk m
Pilihan > Pengaturan l

Jalur akses—Untuk mem
digunakan untuk menya
dan untuk menentukan
menanyakan jalur akses

Buka otomatis—Pilih Y
aplikasi dibuka secara o
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Konfirmasi pratinjau—Pilih Tidak jika Anda ingin secara 
otomatis men-download pratinjau konten atau aplikasi 
tersebut. Pilih Ya jika Anda ingin ditanyakan setiap kali 
akan men-download pratinjau.

Konfirmasi pembelian—Pilih Ya jika Anda ingin 
ditanyakan sebelum membeli konten atau aplikasi. Jika 
Anda memilih Tidak proses pembelian akan langsung 
dilakukan setelah Anda memilih Beli.

Setelah Anda selesai melakukan pengaturan, pilih 
Kembali. 
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 jaringan telepon selular 
 waktu, tanggal dan zona waktu ke 
n jaringan), pilih Wkt. operator 
omatis.

an jam dunia, buka Jam, lalu tekan 
ilan jam dunia, Anda dapat melihat 
 Untuk menambahkan kota ke 
ilih Pilihan > Tambah kota. Anda 
ngga 15 kota ke dalam daftar.

 Anda saat ini, gulir ke salah satu 
 Tetapkan sbg kota skrg. Kota 
i tampilan utama jam, dan waktu 
kan berubah sesuai dengan kota 
kah waktunya benar dan sesuai 
a.

lender. Untuk menambahkan entri 
anggal dikehendaki, pilih Pilihan > 
 satu berikut ini:
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Jam
Tekan , lalu pilih P'msangan > Jam. Untuk melihat 
alarm Anda yang aktif dan tidak aktif, tekan . Untuk 
mengatur alarm baru, pilih Pilihan > Alarm baru. Bila 
alarm aktif,  akan muncul di layar.

Untuk mematikan alarm, pilih Berhenti. Untuk 
menghentikan alarm selama 5 menit, pilih Tunda alrm.

Jika waktu alarm tiba saat perangkat nonaktif, maka 
perangkat akan diaktifkan secara otomatis dan 
membunyikan nada alarm. Jika Anda memilih Berhenti, 
perangkat akan menanyakan apakah Anda ingin 
mengaktifkan perangkat untuk panggilan. Pilih Tidak 
untuk menonaktifkan perangkat atau Ya untuk membuat 
dan menerima panggilan. Jangan pilih Ya bila 
penggunaan telepon selular dapat menyebabkan 
gangguan atau bahaya.

Untuk membatalkan alarm, pilih P'msangan > Jam > 
Pilihan > Hapus alarm.

Untuk mengubah pengaturan jam, pilih P'msangan > Jam 
> Pilihan > Pengaturan > Waktu atau Tanggal, Jenis 
jam, atau Nada alarm jam.

Untuk memperbolehkan
memperbarui informasi
perangkat Anda (layana
jaringan > P'baruan ot

Jam dunia
Untuk membuka tampil

 dua kali. Pada tamp
waktu di berbagai kota.
dalam daftar tersebut, p
dapat menambahkan hi

Untuk menetapkan kota
kota, lalu pilih Pilihan >
tersebut akan muncul d
pada perangkat Anda a
yang dipilih. Periksa apa
dengan zona waktu And

Kalender
Tekan , lalu pilih Ka
kalender baru, gulir ke t
Catatan baru lalu salah
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nyikan alarm untuk suatu 
 menonaktifkan nada alarm. Teks 
kan di layar. Untuk mengakhiri 
enti. Untuk menunda alarm, 

an kalender Anda dengan PC 
nakan Nokia Nseries PC Suite. 
ender, atur pilihan sinkronisasi 

er
an untuk mengubah hari 
 atau tampilan yang muncul saat 

, pilih Pilihan > Ke tanggal. 
i, tekan .

pilan bulan, minggu, hari, dan 

kalender ke perangkat yang 
> Kirim.

kompatibel dengan Waktu 
TC), informasi waktu dari entri 

ungkin tidak ditampilkan dengan 
Hak cipta © 2007 Nokia.

1 Rapat—untuk mengingatkan Anda tentang jadwal 
pertemuan pada tanggal dan waktu tertentu
Memo—Untuk menulis catatan umum untuk hari 
tertentu
Hari peringatan—untuk 
mengingatkan Anda 
tentang ulang tahun atau 
tanggal khusus (entri 
akan diulang setiap 
tahun)
Agenda—untuk 
mengingatkan Anda 
tentang tugas yang harus 
dilakukan sebelum 
tanggal tertentu

2 Isi kolom yang tersedia. 
Untuk mengatur alarm, 
pilih Alarm > Aktif, lalu masukkan Waktu alarm dan 
Tanggal alarm.
Untuk menambah keterangan untuk janji temu, pilih 
Pilihan > Tambahkan deskripsi.

3 Untuk menyimpan entri tersebut, pilih Selesai.
Cara pintas: Pada tampilan hari, minggu, atau bulan, 

tekan tombol apa saja ( — ). Catatan rapat akan 
terbuka, dan karakter yang Anda masukkan ditambahkan 
ke kolom Subyek. Pada tampilan catatan agenda, entri 
catatan agenda terbuka.

Apabila kalender membu
catatan, pilih Diam untuk
pengingat tetap ditampil
kalender alarm, pilih Berh
pilih Tunda alrm.

Anda dapat menyinkronk
yang kompatibel menggu
Ketika membuat entri kal
yang diinginkan.

Tampilan kalend
Pilih  Pilihan > Pengatur
pertama dalam seminggu
Anda membuka kalender.

Untuk ke tanggal tertentu
Untuk langsung ke hari in

Untuk beralih antara tam
agenda, tekan .

Untuk mengirim catatan 
kompatibel, pilih Pilihan
Jika perangkat lain tidak 
Universal Terkoordinasi (U
kalender yang diterima m
benar.
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tu Untuk mengubah kalender, pilih Pilihan > Pengaturan > 

Nada alarm kalender, Tampilan default, Minggu mulai, 
dan Judul tampilan minggu.

Mengelola entri kalender Anda
Untuk menghapus lebih dari satu aktivitas sekaligus, ke 
tampilan bulan, lalu pilih Pilihan > Hapus catatan > 
Sebelum tanggal atau Semua catatan.

Untuk menandai salah satu tugas sebagai sudah selesai, 
gulir ke tugas tersebut dalam tampilan daftar Agenda, lalu 
pilih Pilihan > Tandai selesai.
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a pesan terakhir yang telah 
ikirim menggunakan 
au infra merah, disimpan di sini. 
pesan yang akan disimpan, lihat 
al. 89.

 yang menunggu untuk dikirim 
tak keluar, misalnya, bila 
ngkauan jaringan.

t meminta jaringan agar 
engiriman pesan teks dan pesan 
erkirim (layanan jaringan).

engirim permintaan layanan 
ntah USSD), seperti pengaktifan 
ringan, ke operator selular Anda, 
ayanan dalam tampilan utama 

gan) memungkinkan Anda untuk 
 berbagai topik, seperti laporan 
ntas, dari operator selular Anda. 
omor-nomor topik terkait, 
Anda. Pada tampilan utama 
> Pesan area.
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Olahpesan
Tekan , lalu pilih Olahpesan (layanan jaringan).

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

Untuk membuat pesan baru, pilih Pesan baru.

Olahpesan berisi folder berikut:

 Kotak masuk—Pesan yang diterima, kecuali e-mail 
dan pesan area, disimpan di sini. Pesan e-mail disimpan 
dalam Kotak pesan.

 Folder saya—Mengatur pesan Anda ke dalam 
beberapa folder.

 Tip! Agar tidak perlu menulis ulang pesan yang sering 
Anda kirim, gunakan teks dalam folder template. Anda juga 
dapat membuat dan menyimpan template Anda sendiri.

 Kotak pesan—Hubungkan ke kotak surat jarak jauh 
Anda untuk mengambil pesan e-mail baru atau melihat 
secara offline pesan e-mail yang sudah diambil 
sebelumnya. Lihat ’E-mail’, hal. 86.

 Konsep—Konsep pesan yang belum terkirim disimpan 
di sini.

 Terkirim — Beberap
terkirim, termasuk yang d
konektivitas Bluetooth at
Untuk mengubah jumlah 
’Pengaturan yang lain’, h

 Kotak keluar—Pesan
disimpan sementara di ko
perangkat Anda di luar ja

 Laporan—Anda dapa
menyampaikan laporan p
multimedia yang sudah t

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

Pesan area (layanan jarin
menerima pesan tentang
cuaca atau kondisi lalu li
Untuk ketersediaan dan n
hubungi operator selular 
Olahpesan, pilih Pilihan
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engirim pesan
t pesan multimedia atau menulis 
iliki pengaturan sambungan yang 

n e-mail’, hal. 83 dan ’E-mail’, 

kin membatasi ukuran pesan MMS. 
kan melebihi batas ini, perangkat 
ambar agar dapat dikirim melalui 

udian tentukan pilihan berikut:
k mengirim pesan teks
untuk mengirim pesan multimedia 

 mengirim pesan audio (pesan 
risi satu klip suara)
irim e-mail.
n  untuk memilih penerima 
k, atau masukkan nomor telepon 
penerima. Untuk menambahkan 
emisahkan setiap penerima, tekan 

at menyalin dan menyisipkan 
dari clipboard.
, masukkan subyek pesan 

ail. Untuk mengubah kolom yang 
> Kolom alamat.
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an Pesan area tidak dapat diterima melalui jaringan UMTS. 
Sambungan data paket mungkin akan menghalangi 
penerimaan pesan area.

Modus teks
ABC, abc, dan Abc menunjukkan modus karakter yang 
dipilih. 123 menunjukkan modus angka.

Untuk beralih antara modus huruf dan angka, tekan terus 
. Untuk beralih antara modus karakter yang berbeda, 

tekan .

Untuk memasukkan angka dalam modus huruf, tekan 
terus tombol angka yang diinginkan.

 ditampilkan bila Anda menulis teks menggunakan 
input biasa dan  bila menggunakan input teks 
prediktif.

Dengan teks prediktif, Anda dapat memasukkan huruf apa 
saja dengan sekali menekan tombol. Input teks prediktif 
dibuat berdasarkan pada kamus terpadu yang dapat Anda 
tambah dengan kata-kata baru.

Untuk mengaktifkan input teks prediktif, tekan , lalu 
pilih Teks prediktif aktif.

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

Menulis dan m
Sebelum dapat membua
e-mail, Anda harus mem
benar. Lihat ’Pengatura
hal. 86.

Jaringan nirkabel mung
Jika gambar yang disisip
mungkin memperkecil g
pesan MMS.

1 Pilih Pesan baru kem
Pesan singkat—untu
Pesan multimedia—
(MMS)
Pesan audio—untuk
multimedia yang be
E-mail—untuk meng

2 Pada kolom Ke, teka
atau grup dari konta
atau alamat e-mail 
titik koma (;) yang m

. Anda juga dap
nomor atau alamat 

3 Pada kolom Subyek
multimedia atau e-m
tampak, pilih Pilihan
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 Anda mungkin menunjukkan 
dikirim ke pusat pesan yang 
t. Perangkat Anda mungkin tidak 
an telah diterima di tempat 
ebih terperinci tentang layanan 
tor selular Anda.

ng pengiriman pesan teks yang 
esan tunggal. Pesan yang lebih 
agai rangkaian dua atau lebih 
nda mungkin akan mengenakan 
er yang menggunakan aksen 
kter beberapa pilihan bahasa, 
 banyak tempat sehingga jumlah 
im dalam pesan tunggal akan 

t mengirim klip video yang 
.mp4 atau yang melebihi batas 
dalam pesan multimedia.

ggabungkan foto, video, suara 
 kirim dalam pesan multimedia. 

 multimedia, lalu pilih Pilihan > 
ini hanya ditampilkan jika Mds. 
 ke Dipandu atau Bebas. Lihat 
6.
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4 Di kolom pesan, tulis 
pesan Anda. Untuk 
memasukkan template, 
pilih Pilihan > Sisipkan 
atau Sisipkan objek > 
Template.

5 Untuk menambahkan 
objek media ke pesan 
multimedia, pilih 
Pilihan > Sisipkan 
objek > Foto, Klip suara, 
atau Klip video.

6 Untuk mengambil foto 
baru atau merekam suara atau video untuk pesan 
multimedia, pilih Sisipkan baru > Foto, Klip suara, 
atau Klip video. Untuk menyisipkan slide baru ke dalam 
pesan, pilih Slide.
Untuk melihat seperti apa tampilan pesan multimedia, 
pilih Pilihan > Pratinjau.

7 Untuk menambahkan lampiran ke e-mail, pilih 
Pilihan > Sisipkan > Foto, Klip suara, Klip video, 
Catatan, atau Lainnya untuk jenis file lainnya. 
Lampiran e-mail ditunjukkan dengan .

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

Catatan: Perangkat
bahwa pesan Anda telah 
diprogram pada perangka
menunjukkan apakah pes
tujuan. Untuk informasi l
olahpesan, hubungi opera

Perangkat Anda menduku
melebihi batas karakter p
panjang akan dikirim seb
pesan. Operator selular A
biaya yang sesuai. Karakt
atau tanda lain, dan kara
akan menggunakan lebih
karakter yang dapat dikir
terbatas. 

Anda mungkin tidak dapa
tersimpan dalam format 
ukuran jaringan nirkabel 

Tip! Anda dapat men
dan teks ke presentasi lalu
Mulailah membuat pesan
Buat presentasi. Pilihan 
pembuatan MMS diatur
’Pesan multimedia’, hal. 8
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pat merusak perangkat atau PC 

a pemberitahuan bahwa ada pesan 
ggu di pusat pesan multimedia. 

mbungan data paket untuk 
rangkat Anda, pilih Pilihan > Buka.

ultimedia ( ), Anda mungkin 
san.  ditampilkan jika suara 
a video disertakan. Untuk memutar 
ndikatornya.

dia yang telah dimasukkan dalam 
 Pilihan > Objek.

tasi multimedia,  ditampilkan. 
asi, pilih indikatornya.

aturan
enerima berbagai jenis pesan yang 
rtu nama, nada dering, logo 
, dan pemberitahuan e-mail. Anda 
gaturan dari operator selular atau 
 informasi perusahaan Anda 
i.

 dari pesan, pilih Pilihan lalu 
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pesan

Dalam folder Kotak masuk,  menunjukkan pesan teks 
yang belum terbaca,  pesan multimedia yang belum 
terbaca,  pesan audio yang belum terbaca, dan  
data yang diterima melalui konektivitas Bluetooth.

Bila Anda menerima pesan,  dan 1 pesan baru 
muncul di layar dalam modus siaga. Untuk membuka 
pesan, pilih Tampilkan. Jika flip tertutup dan pesan tidak 
dapat muncul di layar depan, Buka lipatan untuk 
melihat pesan ditampilkan. Buka penutup layar untuk 
melihat pesan.

Ketika flip terbuka, gulir ke Kotak masuk, lalu tekan  
untuk membukanya. Untuk membalas pesan yang 
diterima, pilih Pilihan > Balas.
Ketika flip tertutup dan Anda memiliki pesan belum 
terbaca lebih dari saru, pilih Tampil. untuk membuka 
Kotak masuk. Gunakan tombol volume dan cover cepat 
untuk menelusuri folder Kotak masuk dan ketika melihat 
pesan.

Pesan multimedia
Penting: Hati-hati saat membuka pesan. Objek 

pesan multimedia mungkin berisi perangkat lunak 

berbahaya atau yang da
Anda. 

Anda mungkin menerim
multimedia yang menun
Untuk mengaktifkan sa
mengambil pesan ke pe

Saat membuka pesan m
melihat gambar dan pe
disertakan, atau  jik
suara atau video, pilih i

Untuk melihat objek me
pesan multimedia, pilih

Jika pesan berisi presen
Untuk memutar present

Data dan peng
Perangkat Anda dapat m
berisi data, misalnya ka
operator, entri kalender
mungkin menerima pen
departemen manajemen
dalam pesan konfiguras

Untuk menyimpan data
pilihan yang sesuai.
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t baru, nama yang Anda berikan 
enggantikan Kotak pesan pada 
an. Anda dapat memiliki hingga 

 surat
 surat, perangkat akan bertanya 

hubungkan ke kotak surat 
n?).

otak surat Anda dan mengambil 
pilih Ya. Bila melihat pesan 
 akan terus menerus tersambung 
ui sambungan data.

line pesan e-mail yang sudah 
 Tidak.

mail baru, pilih Pesan baru > 
ma pesan atau Pilihan > Tulis 
urat Anda. Lihat ’Menulis dan 

n e-mail
 pilih Pilihan > Sambung untuk 
kotak surat jauh.
Hak cipta © 2007 Nokia.

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

Kotak surat

Pengaturan e-mail
Tip! Gunakan Setting Wizard untuk menentukan 

pengaturan kotak surat Anda. Tekan , dan pilih 
Peralatan > Utilitas > Sett. wizard.

Untuk menggunakan e-mail, Anda harus memiliki jalur 
akses internet (IAP) yang berlaku pada perangkat dan 
menentukan pengaturan e-mail Anda dengan benar. Lihat 
’Jalur akses’, hal. 122.

Jika memilih Kotak pesan pada tampilan utama 
Olahpesan namun belum membuat account e-mail, Anda 
akan diminta untuk membuatnya. Untuk mulai membuat 
pengaturan e-mail dengan panduan kotak surat, pilih 
Mulai. Lihat juga ’E-mail’, hal. 86.

Anda harus memiliki account e-mail khusus. Ikuti petunjuk 
yang Anda terima dari kotak surat jarak jauh dan penyedia 
layanan internet (ISP).

Bila membuat kotak sura
ke kotak surat tersebut m
tampilan utama Olahpes
6 kotak surat.

Membuka kotak
Bila Anda membuka kotak
apakah Anda ingin meng
(Sambung ke kotak pesa
Untuk menyambung ke k
judul e-mail atau pesan, 
secara online, maka Anda
ke kotak surat jauh melal

Untuk melihat secara off
diambil sebelumnya, pilih

Untuk membuat pesan e-
E-mail pada tampilan uta
pesan > E-mail di kotak s
mengirim pesan’, hal. 80.

Mengambil pesa
Jika Anda sedang offline,
membuat sambungan ke 
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ar mengambil e-mail secara 
erlukan transmisi data dalam 
jaringan operator selular Anda. 
r Anda untuk memperoleh 
ya pengiriman data.

san e-mail
san e-mail dari perangkat ini, 
nnya dalam kotak surat jauh, pilih 
 Hapus pesan dari:, pilih Hanya 

yalin semua judul e-mail dalam 
pun isi pesan sudah dihapus, judul 
a dalam perangkat Anda. Jika judul 
pus, pesan e-mail harus dihapus 
ak surat jauh, kemudian buat 
i perangkat Anda ke kotak surat 
i statusnya.

il dari perangkat Anda dan kotak 
> Hapus. Dalam Hapus pesan 
 server.
nghapusan e-mail dari perangkat 
-mail yang sudah ditandai untuk 
n berikutnya ( ), lalu pilih 

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

1 Bila sedang tersambung ke kotak surat jauh, pilih 
Pilihan > Buka e-mail lalu salah satu dari berikut ini:
Baru—untuk mengambil semua pesan baru
Dipilih—untuk mengambil hanya pesan yang sudah 
ditandai
Semua—untuk mengambil semua pesan dari kotak 
surat
Untuk menghentikan pengambilan pesan, pilih 
Batalkan.

2 Jika Anda ingin memutuskan koneksi dan melihat 
pesan e-mail secara offline, pilih Pilihan > Putus.

3 Untuk membuka pesan e-mail, tekan . Jika pesan 
e-mail belum diambil dan Anda sedang dalam modus 
offline, maka Anda akan ditanya apakah ingin 
mengambil pesan tersebut dari kotak surat.

Untuk melihat lampiran e-mail, buka pesan tersebut, lalu 
pilih kolom lampiran yang ditandai dengan . Jika 
indikator lampiran redup, berarti lampiran tersebut belum 
diambil ke perangkat, pilih Pilihan > Buka.

Mengambil pesan e-mail secara otomatis
Untuk mengambil pesan secara otomatis, pilih Pilihan > 
Pengaturan e-mail > Buka otomatis. Untuk informasi 
lebih lanjut, lihat ’Buka otomatis’, hal. 88.

Mengatur perangkat ag
otomatis mungkin mem
jumlah banyak melalui 
Hubungi operator selula
informasi mengenai bia

Menghapus pe
Untuk menghapus isi pe
namun tetap menyimpa
Pilihan > Hapus. Dalam
telepon.

Perangkat ini akan men
kotak surat jauh. Walau
e-mail akan tetap berad
tersebut juga akan diha
terlebih dahulu dari kot
kembali sambungan dar
jauh untuk memperbaru

Untuk menghapus e-ma
surat jauh, pilih Pilihan
dari:, pilih Telepon dan
Untuk membatalkan pe
ini dan server, gulir ke e
dihapus pada sambunga
Pilihan > Batal dihapu
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a mungkin tidak dapat 
ngedit, atau menghapusnya.

esan > Pilihan > Pengaturan > 
tentukan pilihan berikut:

r semua pusat pesan teks yang 

ih pusat pesan yang akan 
paikan pesan teks.

k menggunakan konversi 
ng lain bila tersedia, pilih Duk. 

eminta jaringan agar mengirim 
-pesan Anda (layanan jaringan).

rapa lama pusat pesan akan 
da jika usaha pertama gagal 
esan  tidak dapat dikirimkan 
itas pesan, pesan akan dihapus 

ngi operator selular Anda untuk 
t pesan Anda dapat 
 ke dalam format lain.

h sambungan yang akan 
Hak cipta © 2007 Nokia.

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

Melihat pesan pada kartu SIM
Sebelum pesan SIM dapat dilihat, Anda harus menyalinnya 
ke folder dalam perangkat.
1 Pada 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 Untuk mulai menyalin, pilih salah satu folder lalu OK. 

Untuk melihat pesan, buka folder.

Pengaturan pesan
Isi semua kolom bertanda Harus ditentukan atau tanda 
bintang merah. Ikuti petunjuk yang Anda terima dari 
operator selular. Anda mungkin juga menerima 
pengaturan dari operator selular dalam pesan konfigurasi.

Beberapa atau semua pusat pesan atau jalur akses 
mungkin telah diatur (preset) untuk perangkat Anda oleh 

operator selular, dan And
mengubah, membuat, me

Pesan teks
Tekan , lalu pilih Olahp
Pesan singkat kemudian 

Pusat pesan—Berisi dafta
sudah ditetapkan.

Pusat pesan dipakai—Pil
digunakan untuk menyam

Encoding karakter—Untu
karakter ke sistem encodi
dikurangi.
Terima laporan—Untuk m
laporan pengiriman pesan

Validitas pesan—Pilih be
mengirim ulang pesan An
(layanan jaringan). Jika p
dalam jangka waktu valid
dari pusat pesan.

Pesan dikirim sbg.—Hubu
mengetahui apakah pusa
mengkonversi pesan teks

Sambungan pilihan—Pili
digunakan.
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ular asal, Anda mungkin dikenakan 
k mengirim dan menerima pesan 

n m. media > Selalu otomatis, 
cara otomatis membuat 
ntuk mengambil pesan dari dalam 

r asal.

ilih apakah Anda ingin menolak 
pa nama.

 apakah Anda ingin menerima 
 atau tidak.

pakah Anda ingin agar status 
kan dalam log (layanan jaringan).

Pilih apakah Anda ingin menolak 
an yang diterima dari perangkat 

erapa lama pusat pesan akan 
nda jika usaha pertama gagal 

 pesan  tidak dapat dikirimkan 
liditas pesan, pesan akan dihapus 

hpesan > Pilihan > Pengaturan > 
Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.
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an Balas via pusat sama—Pilih apakah Anda ingin agar 
pesan balasan dikirim menggunakan nomor pusat pesan 
teks yang sama (layanan jaringan).

Pesan multimedia
Tekan , lalu pilih Olahpesan > Pilihan > 
Pengaturan > Pesan multimedia kemudian tentukan 
pilihan berikut:

Ukuran foto—Menentukan ukuran gambar pada pesan 
multimedia.

Mds. pembuatan MMS—Jika Anda memilih Dipandu, 
perangkat akan memberi tahu Anda saat Anda mencoba 
mengirim pesan yang mungkin tidak didukung oleh 
penerima. Jika Anda memilih Dibatasi, perangkat akan 
menghalangi Anda untuk mengirim pesan yang mungkin 
tidak didukung. Untuk memasukkan konten ke dalam 
pesan Anda tanpa pemberitahuan, pilih Bebas.
Jalur akses diguna—Pilih jalur akses yang akan digunakan 
sebagai sambungan pilihan.

Pembukaan m. media—Pilih bagaimana Anda ingin 
menerima pesan. Untuk menerima pesan secara otomatis 
di jaringan asal Anda, pilih Otomatis di jar. asal. Di luar 
jaringan selular asal, Anda akan menerima pemberitahuan 
bahwa ada pesan yang dapat Anda ambil di pusat pesan 
multimedia.

Saat di luar jaringan sel
biaya lebih banyak untu
multimedia.

Jika memilih Pembukaa
perangkat Anda akan se
sambungan data paket u
dan luar jaringan selula

Boleh pesan anonim—P
pesan dari pengirim tan

Terima iklan—Tentukan
iklan pesan multimedia

Terima laporan—Pilih a
pesan terkirim ditampil

Tolak lap. pengiriman—
pengiriman laporan pes
Anda.

Validitas pesan—Pilih b
mengirim ulang pesan A
(layanan jaringan). Jika
dalam jangka waktu va
dari pusat pesan.

E-mail
Tekan , lalu pilih Ola
E-mail.
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ukkan nama untuk kotak surat.

kan protokol e-mail yang 
perator selular kotak surat jauh 
OP3 dan IMAP4. Pengaturan ini 

kan pilihan pengaman untuk 
n ke kotak surat jauh.

k sambungan tersebut.

 untuk POP3)—Gunakan dengan 
yandikan pengiriman sandi ke 
mbung ke kotak surat.

ran untuk e-mail yang Anda 
 kemudian tentukan pilihan 

is alamat e-mail yang diberikan 
nda.

ukkan alamat IP atau nama host 
n mengirim e-mail Anda. Anda 
nggunakan server keluar pada 
tuk informasi lebih lanjut, 
Anda.

pengguna, Sandi, Jlr. akses 
ort), dan Port serupa dengan 
Hak cipta © 2007 Nokia.

Untuk memilih kotak surat yang akan digunakan untuk 
mengirim e-mail, pilih Kotak pesan digunakan lalu salah 
satu kotak surat.

Pilih Kotak pesan lalu salah satu kotak surat untuk 
mengubah pengaturan berikut: P'aturan sambungan, 
P'aturan pengguna, P'aturan p'gambilan, dan Buka 
otomatis.
Untuk menghapus kotak surat dan pesan di dalamnya dari 
perangkat Anda, gulir ke sana, lalu tekan .

Untuk membuat kotak surat baru, pilih Pilihan > Kotak 
pesan baru.

P'aturan sambungan
Untuk mengedit pengaturan untuk e-mail yang Anda 
terima, pilih E-mail masuk kemudian tentukan pilihan 
berikut:

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

Sandi—Masukkan sandi Anda. Jika kolom ini kosong, Anda 
akan diminta untuk mengisi sandi setiap kali mencoba 
tersambung ke kotak surat jauh.

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

Jlr. akses digunakan—Pilih jalur akses Internet (IAP). Lihat 
’Jalur akses’, hal. 122.

Nama kotak pesan—Mas

Jenis kotak pesan—Tetap
direkomendasikan oleh o
Anda. Pilihannya adalah P
tidak dapat diubah.

Pengaman (port)—Tentu
mengamankan sambunga

Port—Tentukan port untu

Login aman APOP (hanya
protokol POP3 untuk men
server e-mail saat menya

Untuk mengedit pengatu
kirim, pilih E-mail keluar
berikut:

Alamat e-mail saya—Tul
operator selular kepada A

Server surat keluar—Mas
dari server surat yang aka
mungkin hanya dapat me
operator selular Anda. Un
hubungi operator selular 

Pengaturan untuk Nama 
digunakan, Pengaman (p
pada E-mail masuk.
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ya untuk IMAP4)—Berlangganan ke 
 surat jauh dan mengambil isi dari 

ntuk menerima judul secara 
nda bila ada e-mail masuk di 

pilih Terima&p'barui oto. atau 

ntuk mengambil judul e-mail baru 
tak surat jauh Anda pada waktu 
iaktifkan atau Hanya di jar. asal. 
kuensi pengambilan pesan.

n Pengambilan e-mail tidak dapat 

ar mengambil e-mail secara 
erlukan transmisi data dalam 
jaringan operator selular Anda. 
r Anda untuk memperoleh 
ya pengiriman data.

Web
hpesan > Pilihan > Pengaturan > 
akah Anda ingin menerima pesan 
 mengatur perangkat agar secara 

 browser dan memulai sambungan 
Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.
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Nama saya—Masukkan nama Anda. Nama Anda akan 
menggantikan alamat e-mail Anda dalam perangkat 
penerima, bila perangkat penerima mendukung fungsi ini.

Kirim pesan—Tentukan bagaimana e-mail akan dikirim 
dari perangkat Anda. Pilih Segera agar perangkat 
tersambung ke kotak surat jika Anda memilih Kirim 
pesan. Jika Anda memilih Selama samb., e-mail akan 
dikirim saat sambungan ke kotak surat remote tersedia.

Kirim sln. ke pribadi—Pilih apakah Anda ingin mengirim 
salinan e-mail ke kotak surat Anda sendiri.

Masukkan tanda tgn.—Pilih apakah Anda ingin 
melampirkan tanda tangan pada pesan e-mail Anda.

Tanda e-mail baru—Pilih apakah Anda ingin menerima 
pemberitahuan e-mail baru (nada, catatan, dan indikator 
pesan) bila pesan baru diterima.

P'aturan p'gambilan
E-mail akan dibuka—Tetapkan bagian e-mail yang akan 
diambil: Hanya judul, Batas ukuran (POP3), atau Pesan & 
lampiran (POP3).

Jumlah pembukaan—Menetapkan berapa pesan e-mail 
yang akan diambil ke kotak surat.

Lintasn. folder IMAP4 (hanya untuk IMAP4)—
Menetapkan lintasan folder untuk berlangganan.

Langganan folder (han
folder lain dalam kotak
folder tersebut.

Buka otomatis
P'beritahuan e-mail—U
otomatis ke perangkat A
kotak surat jauh Anda, 
Hanya di jar. asal.
Pengambilan e-mail—U
secara otomatis dari ko
yang ditentukan, pilih D
Tentukan waktu dan fre

P'beritahuan e-mail da
diaktifkan bersamaan.

Mengatur perangkat ag
otomatis mungkin mem
jumlah banyak melalui 
Hubungi operator selula
informasi mengenai bia

Pesan layanan 
Tekan , lalu pilih Ola
Pesan layanan. Pilih ap
layanan. Jika Anda ingin
otomatis mengaktifkan
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ai, maka pesan paling lama akan 

 kartu memori yang kompatibel 
t, pilih memori untuk 
Memori telepon atau Kartu 

t
sangan > Media > IM.

ngan) berguna untuk 
ang lain menggunakan pesan 
am forum diskusi (grup IM) 
tentu. Beberapa operator selular 
tibel yang dapat diakses setelah 
 IM. Dukungan fitur operator 

cepat dapat digunakan, Anda 
an untuk mengakses layanan 
. Anda mungkin menerima 
teks khusus dari operator 
n layanan IM.

jut tentang pesan cepat, lihat 
t Anda di www.nseries.com/
kal Nokia Anda.
Hak cipta © 2007 Nokia.

jaringan untuk mengambil isi pesan saat Anda menerima 
pesan layanan, pilih Download pesan > Otomatis.

Pesan area
Tanyakan topik yang tersedia dan nomor topik yang terkait 
pada operator selular Anda. Tekan , lalu pilih 
Olahpesan > Pilihan > Pengaturan > Pesan area 
kemudian tentukan pilihan berikut:

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

Bahasa—Pilih bahasa untuk menerima pesan Anda: 
Semua, Pilih, atau Lainnya.

Deteksi topik—Pilih apakah perangkat akan secara 
otomatis mencari nomor topik baru, dan menyimpan 
nomor tersebut tanpa nama ke daftar topik.

Pengaturan yang lain
Tekan , lalu pilih Olahpesan > Pilihan > Pengaturan > 
Yang lain kemudian tentukan pilihan berikut:

Simpan psn. terkirim—Pilih apakah Anda ingin 
menyimpan salinan pesan teks, pesan multimedia, atau 
e-mail yang Anda kirim ke folder Terkirim.

Jml. pesan tersimpan—Tetapkan jumlah pesan terkirim 
yang dapat disimpan ke folder Terkirim pada suatu waktu. 

Bila batas tersebut tercap
dihapus.

Memori digunakan—Jika
terpasang pada perangka
menyimpan pesan Anda: 
memori.

IM—pesan cepa
Tekan , lalu pilih P'm
Pesan cepat (layanan jari
berkomunikasi dengan or
cepat dan bergabung dal
dengan berbagai topik ter
memiliki server IM kompa
Anda terdaftar ke layanan
selular dapat berbeda.

Sebelum fitur olahpesan 
harus membuat pengatur
yang ingin Anda gunakan
pengaturan dalam pesan 
jaringan yang menawarka

Untuk informasi lebih lan
petunjuk untuk perangka
support atau situs web lo

www.nseries.com/support
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ntak dari kartu SIM Anda ke 
membuat panggilan dengan cara 
tak’, hal. 102.

r yang belum lama dipanggil 
an . Gulir ke nomor tersebut, 

au video dalam pesan multimedia 
 panggilan tersebut, pilih Pilihan 

alam jaringan UMTS). Anda dapat 
ngganti penerima sebelum 
 untuk mengirim file ke perangkat 

an jaringan).

nada DTMF (misalnya, sandi), pilih 
Masukkan string DTMF atau cari 
asukkan karakter tunggu (w) atau 

  berulang kali. Pilih OK untuk 
. Anda dapat menambahkan nada 
telepon atau DTMF di kartu 

an suara yang aktif saat menjawab 
Pilihan > Tahan. Untuk beralih di 
aktif dan ditahan, pilih Pilihan > 
bungkan panggilan yang aktif dan 
Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.
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n Membuat panggilan

Panggilan suara
1 Dalam modus siaga, masukkan nomor telepon beserta 

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

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

membatalkan upaya panggilan). Menekan  selalu 
mengakhiri panggilan, meskipun aplikasi lain sedang 
aktif. Menutup flip tidak mengakhiri panggilan suara 
yang aktif.

Untuk mengatur volume saat panggilan berlangsung, 
gunakan tombol volume di samping perangkat Anda. Jika 
Anda telah mengatur volume ke Diam, pilih Bersuara 
terlebih dahulu.

Untuk membuat panggilan dari Kontak, tekan , lalu 
pilih Kontak. Gulir ke nama yang diinginkan; atau 
masukkan huruf pertama dari nama tersebut pada kolom 
pencarian. Kontak yang cocok akan ditampilkan. Untuk 
membuat panggilan, tekan .

Anda harus menyalin ko
Kontak sebelum dapat 
ini. Lihat ’Menyalin kon

Untuk memanggil nomo
dalam modus siaga, tek
lalu tekan .

Untuk mengirim foto at
ke peserta lainnya dalam
> Kirim MMS (hanya d
mengedit pesan dan me
mengirimnya. Tekan 
yang kompatibel (layan

Untuk mengirim string 
Pilihan > Kirim DTMF. 
dari Kontak. Untuk mem
karakter jeda (p), tekan
mengirim nada tersebut
DTMF ke kolom Nomor 
kontak.

Untuk menahan panggil
panggilan masuk, pilih 
antara panggilan yang 
Pindah. Untuk menghu
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telepon kotak suara atau kotak 
, lalu pilih Peralatan > 

alah satu kotak surat, lalu 
asukkan nomor tersebut 

elular Anda), lalu pilih OK.

ilan konferensi
erta pertama.
gilan ke peserta lain, pilih 
aru. Panggilan pertama akan 
tis.
dah dijawab, untuk 

rta pertama ke dalam panggilan 
n > Konferensi.

erta baru ke panggilan tersebut, 
 pilih Pilihan > Konferensi > 
erangkat mendukung panggilan 
aksimal peserta, termasuk Anda.
akapan pribadi dengan salah 
han > Konferensi > Pribadi. 
a, lalu pilih Pribadi. Panggilan 
da perangkat Anda. Peserta lain 
kan panggilan konferensi. 
ibadi selesai, pilih Pilihan > Tbh. 
embali ke panggilan konferensi.
Hak cipta © 2007 Nokia.

ditahan dan memutuskan Anda sendiri dari saluran, pilih 
Pilihan > Transfer.

Tip! Jika hanya ada satu panggilan suara yang aktif, 
untuk menahan panggilan tersebut, tekan . Untuk 
mengaktifkan panggilan tersebut, tekan kembali .

Saat panggilan aktif berlangsung, untuk melewatkan suara 
dari handset ke loudspeaker, pilih Aktifkan loudsp.. Jika 
Anda telah memasang headset yang kompatibel dengan 
konektivitas Bluetooth, untuk melewatkan suara ke 
headset, pilih Pilihan > Aktifkan handsfree. Untuk beralih 
kembali ke handset, pilih Pilihan > Aktifkan handset.
Untuk mengakhiri panggilan aktif dan menggantikannya 
dengan menjawab panggilan tunggu, pilih Pilihan > Ganti.
Jika ada beberapa panggilan yang aktif, untuk mengakhiri 
semuanya, pilih Pilihan > Akhiri semua pglan..
Berbagai pilihan yang dapat Anda gunakan selama 
panggilan suara berlangsung merupakan layanan jaringan.

Kotak surat suara dan video
Untuk memanggil kotak surat suara dan video Anda 
(layanan jaringan, kotak surat video hanya tersedia dalam 
jaringan UMTS), tekan terus  dalam modus siaga, 
lalu pilih Kotak pesan suara atau Kotak pesan video. 
Lihat juga ’P'alihan pgln.’, hal. 121, dan ’Panggilan video’, 
hal. 93.

Untuk mengubah nomor 
surat video Anda, tekan 
Utilitas > Kt pesan pgl, s
Pilihan > Ganti nomor. M
(diperoleh dari operator s

Membuat pangg
1 Buat panggilan ke pes
2 Untuk membuat pang

Pilihan > Panggilan b
ditahan secara otoma

3 Bila panggilan baru su
menggabungkan pese
konferensi, pilih Piliha
Untuk menambah pes
ulangi langkah 2, lalu
Tbh. ke konferensi. P
konferensi hingga 6 m
Untuk melakukan perc
satu peserta, pilih Pili
Pilih salah satu pesert
konferensi ditahan pa
masih dapat melanjut
Setelah percakapan pr
ke konferensi untuk k
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 perangkat menyesuaikan dengan 
agar mengenal perintah suara 

adalah nama atau nama panggilan 
rtu kontak. Untuk mendengarkan 
uka salah satu kartu kontak, gulir 
n tag suara, lalu pilih Pilihan > 

n dengan tag suara
nakan tag suara mungkin sulit 
 yang bising atau dalam keadaan 
m segala situasi, Anda jangan 
 panggilan melalui suara.

 panggilan melalui suara, 
ggunakan loudspeaker. Pegang 
ng cukup dekat saat Anda 
.
gilan melalui suara, dalam modus 
mbol pilihan kanan. Jika Anda 
et yang kompatibel dengan tombol 
 tombol headset untuk memulai 

kat, dan Harap bicara sekarang 
pkan nama atau nama panggilan 
m kartu kontak dengan jelas.
Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

M
em

bu
at

 p
an

gg
ila

n Untuk mengurangi salah satu peserta, pilih Pilihan > 
Konferensi > Gugurkan peserta, gulir ke peserta 
tersebut, lalu pilih Gugurkan. 

4 Untuk mengakhiri panggilan konferensi, tekan .

Memanggil cepat nomor telepon
Untuk mengaktifkan panggilan cepat, tekan , lalu pilih 
Peralatan > P'aturan > Telepon > Panggilan > 
Panggilan cepat > Aktif.
Untuk menetapkan nomor telepon ke salah satu tombol 
panggilan cepat ( — ), tekan , lalu pilih 
Peralatan > Utilitas > Pgl. cepat. Gulir ke tombol yang 
akan ditetapkan untuk nomor telepon, lalu pilih Pilihan > 
Pilih.  digunakan untuk kotak suara atau kotak 
surat video, dan  untuk memulai browser web. 

Untuk memanggil dalam modus siaga, tekan tombol 
panggilan cepat, lalu .

Panggilan melalui suara
Perangkat Anda mendukung panggilan melalui perintah 
suara yang disempurnakan. Perintah suara yang 
disempurnakan tidak tergantung pada suara pembicara, 
karena itu pengguna tidak perlu merekam tag suara 
terlebih dahulu. Namun, perangkat ini akan membuat tag 
suara untuk entri dalam kontak, kemudian 
membandingkannya dengan tag suara yang diucapkan. 

Pengenalan suara dalam
suara pengguna utama 
dengan lebih baik.

Tag suara untuk kontak 
yang disimpan dalam ka
tag suara yang dibuat, b
ke nomor telepon denga
Putar tag suara.

Membuat panggila
Catatan: Menggu

dilakukan di lingkungan
darurat. Sebaiknya dala
tergantung hanya pada

Jika Anda menggunakan
perangkat ini akan men
perangkat pada jarak ya
mengucapkan tag suara
1 Untuk memulai pang

siaga, tekan terus to
menggunakan heads
headset, tekan terus
panggilan suara.

2 Terdengar nada sing
muncul di layar. Uca
yang tersimpan dala
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pat dibuat antara dua pihak. 
uat ke telepon selular yang 
N. Panggilan video tidak dapat 
ra, video atau data lain sedang 

 video (penerima tidak mengirim 
 mengirimnya). 
riman video dari perangkat ini. 
diam, lihat ’Panggilan’ hal. 120.

pengiriman video saat panggilan 
ilan tersebut akan tetap ditagih 
Untuk informasi biaya, hubungi 

ilan video, masukkan nomor 
 siaga, atau pilih Kontak, lalu 

il > Panggilan video.

lip digunakan secara standar 
emulai panggilan video dapat 
ma. Menunggu foto video 

ggilan tidak berhasil (misalnya, 
ukung oleh jaringan, atau 
 kompatibel) maka Anda akan 
coba panggilan biasa atau 
 multimedia.
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3 Perangkat akan memutar tag suara buatan untuk 
kontak yang dikenal dalam bahasa perangkat yang 
dipilih, kemudian menampilkan nama dan nomor. 
Setelah batas waktu 2,5 detik, perangkat akan 
memanggil nomor tersebut.
Jika kontak yang dikenali tersebut salah, pilih Berikut 
untuk melihat daftar cocok lainnya atau Keluar untuk 
membatalkan panggilan suara.

Jika beberapa nomor tersimpan dalam nama tersebut, 
maka perangkat ini akan memilih nomor standar, jika 
sudah ditetapkan. Atau, perangkat akan memilih nomor 
pertama yang tersedia sebagai berikut: Ponsel, Ponsel 
(rumah), Ponsel (kantor), Telepon, Telepon (rumah), dan 
Telepon (kantor).

Panggilan video
Bila membuat panggilan video (layanan jaringan), Anda 
dapat melihat saat itu (real-time), video dua-arah antara 
Anda dengan penerima panggilan. Gambar video langsung, 
atau gambar video yang diambil dengan kamera perangkat 
ditampilkan pada penerima panggilan video. 

Agar dapat membuat panggilan video, Anda harus 
memiliki kartu USIM dan berada dalam jangkauan jaringan 
UMTS. Untuk ketersediaan dan berlangganan layanan 
panggilan video, hubungi operator selular Anda.

Panggilan video hanya da
Panggilan video dapat dib
kompatibel atau klien ISD
dibuat saat panggilan sua
aktif.

Ikon: 
 Anda tidak menerima

video atau jaringan tidak
 Anda menolak pengi

Untuk mengirim gambar 

Sekalipun Anda menolak 
video berlangsung, pangg
sebagai panggilan video. 
operator selular Anda.
1 Untuk memulai pangg

telepon dalam modus
salah satu kontak.

2 Pilih Pilihan > Pangg

Kamera kedua di dalam f
untuk panggilan video. M
memakan waktu cukup la
muncul di layar. Jika pan
panggilan video tidak did
perangkat penerima tidak
ditanya apakah akan men
mengirim pesan teks atau
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gilan video, tekan .

 (layanan jaringan) untuk 
g atau klip video dari perangkat 
at selular lain yang kompatibel 
.

f jika Anda mengaktifkan modus 
a tidak ingin menggunakan 
gilan suara saat Anda berbagi 
menggunakan headset yang 

tuk berbagi video
emerlukan sambungan UMTS, 

k menggunakan Video sharing 
ringan UMTS. Hubungi operator 

rmasi lebih lanjut tentang 
n jaringan, dan biaya yang terkait 
anan ini.

deo sharing Anda harus:
ngkat Anda sudah diatur untuk 

e-orang. Lihat ’Pengaturan’, 
Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

M
em

bu
at

 p
an

gg
ila

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

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

Untuk memperbesar atau memperkecil foto Anda, tekan 
 atau .

Untuk mengubah tempat gambar video yang telah dikirim 
pada tampilan, pilih Pilihan > Ubah urutan foto.

Untuk melewatkan audio ke headset yang kompatibel 
dengan konektivitas Bluetooth yang terpasang pada 
perangkat, pilih Pilihan > Aktifkan handsfree. Untuk 
melewatkan kembali suara ke loudspeaker perangkat 
Anda, pilih Pilihan > Aktifkan handset.
Untuk mengatur volume saat panggilan video 
berlangsung, gunakan tombol volume di samping 
perangkat.

Untuk menggunakan kamera utama untuk mengirim 
video, pilih Pilihan > Pakai kamera utama. Untuk beralih 
kembali ke kamera kedua, pilih Pilihan > Pakai kamera 
kedua.

Untuk mengakhiri pang

Berbagi video
Gunakan Video sharing
mengirim video langsun
selular Anda ke perangk
selama panggilan suara

Loudspeaker sudah akti
Video sharing. Jika And
loudspeaker untuk pang
video, Anda juga dapat 
kompatibel.

Persyaratan un
Karena Video sharing m
kemampuan Anda untu
tergantung kesediaan ja
selular Anda untuk info
ketersediaan layanan da
dengan penggunaan lay

Untuk menggunakan Vi
• Pastikan bahwa pera

sambungan orang-k
hal. 95.
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turan ini melalui udara atau 
eter yang diperlukan.

 diketahui, Anda dapat 
 kartu kontak orang tersebut. 

tama perangkat Anda, lalu buka 
artu baru untuk penerima 
ambah rincian > SIP atau Bagi 
amat SIP dalam format 
main (selain nama domain 

n alamat IP).

ui alamat SIP untuk kontak 
t menggunakan nomor telepon 
negara, misalnya +358, untuk 
ng oleh operator selular Anda).

UMTS

ran awal sambungan UMTS, 

lar Anda untuk membuat 
n jaringan UMTS oleh Anda.
ambungan jalur akses UMTS 
sudah dikonfigurasikan dengan 
, lihat ’Sambungan’, hal. 122.
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• Pastikan Anda memiliki sambungan UMTS aktif dan 
dalam jangkauan jaringan UMTS. Lihat ’Pengaturan’, 
hal. 95. 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 dilanjutkan. 
Anda tidak dapat memulai Video sharing jika Anda 
tidak berada dalam jangkauan jaringan UMTS.

• Pastikan pengirim dan penerima sudah terdaftar dalam 
jaringan UMTS. Jika Anda mengundang seseorang 
untuk sesi berbagi, namun perangkat penerima tidak 
berada dalam jangkauan jaringan UMTS, aplikasi Video 
sharing belum terinstal atau sambungan orang-ke-
orang belum diatur, maka undangan tersebut tidak 
akan diketahui penerima. Anda akan menerima pesan 
kesalahan bahwa penerima tidak dapat menerima 
undangan.

Pengaturan
Pengaturan sambungan orang-ke-orang

Sambungan orang-ke-orang disebut juga sebagai 
sambungan Session Initiation Protocol (SIP). Pengaturan 
profil SIP harus dikonfigurasikan pada perangkat sebelum 
Anda dapat menggunakan Video sharing.

Tanyakan pengaturan profil SIP pada operator selular, lalu 
simpan pada perangkat Anda. Operator selular Anda 

mungkin mengirim penga
memberikan daftar param

Jika alamat SIP penerima
memasukkannya ke dalam
Buka Kontak dari menu u
kartu kontak (atau buat k
tersebut). Pilih Pilihan > T
pandangan. Masukkan al
namapengguna@namado
Anda dapat menggunaka

Jika Anda tidak mengetah
tersebut, Anda juga dapa
penerima termasuk kode 
berbagi video (jika diduku

Pengaturan sambungan 

Untuk membuat pengatu
lakukan berikut ini:
• Hubungi operator selu

perjanjian penggunaa
• Pastikan pengaturan s

pada perangkat Anda 
benar. Untuk petunjuk
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enunda sesi berbagi. Pilih 
lanjutkan berbagi. Untuk maju 
urkan klip video, tekan  atau 
r kembali klip, tekan Putar.
si berbagi, pilih Berhenti. Untuk 
n suara, tekan . Berbagi video 
ika panggilan suara aktif selesai.

 langsung yang telah digunakan 
ntuk menjawab pertanyaan 

g digunakan bersama-sama?. 
 dalam folder Foto & video pada 

likasi lain saat berbagi klip video, 
 sementara. Untuk kembali ke 

njutkan berbagi, dalam modus 
 > Lanjutkan. Lihat ’Modus siaga 

angan
 undangan untuk Anda, pesan 

lkan dan menunjukkan nama atau 
a perangkat Anda tidak diatur ke 

akan berdering bila menerima 
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n Berbagi video langsung atau klip 
video
1 Jika panggilan suara aktif, pilih Pilihan > Berbagi 

video > Video langsung.
Untuk berbagi klip video, pilih Pilihan > Berbagi video 
> Klip rekaman. Daftar klip video yang tersimpan 
pada memori perangkat atau kartu memori yang 
kompatibel terbuka. Pilih klip yang akan dibagi. Untuk 
melihat pratayang klip, pilih Pilihan > Putar.

2 Jika Anda berbagi video langsung, perangkat Anda 
mengirim undangan ke alamat SIP yang telah Anda 
tambahkan ke kartu kontak penerima. 
Jika Anda berbagi klip video, pilih Pilihan > Undang. 
Anda mungkin perlu mengkonversi klip video ke 
format yang sesuai untuk berbagi. Klip harus 
dikonversi untuk pemakaian bersama. Lanjutkan? 
ditampilkan. Pilih OK.
Jika informasi kontak penerima tersimpan dalam 
Kontak, dan kontak tersebut memiliki beberapa 
alamat SIP atau nomor telepon termasuk kode negara, 
pilih alamat atau nomor yang diinginkan. Jika alamat 
SIP atau nomor telepon penerima tidak tersedia, 
masukkan alamat SIP atau nomor telepon penerima 
termasuk kode negara, lalu pilih OK untuk mengirim 
undangan.

3 Berbagi dimulai secara otomatis saat penerima 
menerima undangan tersebut.

4 Pilih Tunda untuk m
Lanjutkan untuk me
cepat atau memund

. Untuk memuta
5 Untuk mengakhiri se

mengakhiri panggila
juga akan berakhir j

Untuk menyimpan video
bersama, pilih Simpan u
Simpan klip video yan
Video bersama disimpan
Galeri.
Jika Anda mengakses ap
berbagi akan dihentikan
berbagi video dan mela
siaga aktif, pilih Pilihan
aktif’, hal. 59.

Menerima und
Jika seseorang mengirim
undangan akan ditampi
alamat SIP pengirim. Jik
Diam, maka perangkat 
undangan.
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an mengalihkan panggilan 
gln.’, hal. 121.

m untuk menghilangkan suara 
n masuk, Anda dapat mengirim 

k panggilan yang memberi tahu 
ak dapat menjawab panggilan. 
n teks. Untuk membuat pilihan 
s standar, lihat ’Panggilan’, 

 menolak panggilan 

  akan muncul di layar. 

ab panggilan video. Boleh foto 
emanggil? ditampilkan. Untuk 
bar video secara langsung, pilih 

fkan panggilan video, maka 
erfungsi dan Anda hanya akan 
n. Layar abu-abu akan 
eo. Untuk mengganti layar abu-
 yang ditangkap oleh kamera 
at ’Panggilan’, Foto di p'gilan 

lan video, tekan .
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Jika seseorang mengirim undangan untuk berbagi, namun 
Anda tidak berada dalam jangkauan UMTS, maka Anda 
tidak akan mengetahui tentang undangan tersebut.

Bila Anda menerima undangan, pilih dari berikut ini:

Terima—untuk mengaktifkan sesi berbagi.

Tolak—untuk menolak undangan. Pengirim menerima 
pesan bahwa undangannya telah ditolak. Anda juga dapat 
menekan tombol putus untuk menolak sesi berbagi dan 
memutuskan panggilan suara.

Apabila Anda menerima klip video, untuk mematikan suara 
klip, pilih Bisukan.

Untuk mengakhiri berbagi video, pilih Berhenti. Berbagi 
video juga akan berakhir jika panggilan suara aktif selesai.

Menjawab atau menolak 
panggilan
Untuk menjawab panggilan, tekan . Jika dalam 
pengaturan, Jwb. jika lipatan dibuka diatur ke Ya, buka 
flip.

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

Jika Anda tidak ingin menjawab panggilan, tekan . Jika 
Anda telah mengaktifkan fungsi Pengalihan pgln. > Bila 
sibuk untuk mengalihkan panggilan, maka menolak 

panggilan masuk juga ak
tersebut. Lihat ’P'alihan p

Ketika Anda memilih Dia
nada dering dari panggila
pesan teks tanpa menola
penelpon bahwa Anda tid
Pilih Pilihan > Kirim pesa
ini dan menulis pesan tek
hal. 120.

Menjawab atau
video
Bila ada panggilan video,

Tekan  untuk menjaw
video untuk dikirim ke p
memulai pengiriman gam
Ya.

Jika Anda tidak mengakti
pengiriman video tidak b
mendengar suara penelpo
menggantikan gambar vid
abu dengan gambar diam
pada perangkat Anda, lih
video, hal. 120.

Untuk mengakhiri panggi
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r yang akan dihapus, lalu pilih 
. Untuk menghapus aktivitas 
u register, gulir ke aktivitas 

n 
aan lama panggilan telepon masuk 
lu pilih Peralatan > Log > Durasi 

biaya waktu panggilan sebenarnya 
da dapat berbeda, tergantung fitur 
gihan, dan sebagainya.

r lama panggilan, pilih Pilihan > 
ntuk ini, Anda harus memasukkan 
on dan kartu SIM’, hal. 116.

h data yang terkirim dan diterima 
aket berlangsung, tekan , lalu 
 Data paket. Misalnya, Anda 
n biaya untuk sambungan data 
lah data yang terkirim dan 
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n Panggilan tunggu
Anda dapat menjawab panggilan saat panggilan lain 
sedang berlangsung jika Panggilan tunggu telah 
diaktifkan pada Peralatan > P'aturan > Telepon > 
Panggilan > Panggilan tunggu (layanan jaringan).

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

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

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

Untuk menghapus semua daftar panggilan terakhir, pilih 
Pilihan > Hapus pgl. terakhir dalam tampilan utama 
panggilan terakhir. Untuk menghapus salah satu register 

panggilan, buka registe
Pilihan > Hapus daftar
tertentu, buka salah sat
tersebut, lalu tekan .

Durasi panggila
Untuk memeriksa perkir
dan keluar, tekan  la
pgln..

Catatan: Tagihan 
dari operator selular An
jaringan, pembulatan ta

Untuk menghapus time
Hps. p'hitung waktu. U
kode kunci. Lihat ’Telep

Data paket
Untuk memeriksa jumla
saat sambungan data p
pilih Peralatan > Log >
mungkin akan dikenaka
paket sesuai dengan jum
diterima.
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, pilih Pilihan > Pengaturan > 
ilih Tidak ada log, maka semua 

terakhir, dan laporan pengiriman 
ecara permanen.

ncian, Anda dapat menyalin 
rd, lalu menempelkannya pada 
h Pilihan > Salin nomor.
itung data paket jumlah data 

n lama sambungan data paket 
s masuk atau keluar yang 
lu pilih Pilihan > Lihat rincian.

 
latan > Konektivitas > PTT.

 jaringan) adalah layanan suara 
i IP yang menggunakan jaringan 
enyediakan komunikasi suara 

 dengan menekan tombol. 
 talk untuk melakukan 
 orang atau lebih. 

akan layanan push to talk, Anda 
kses push-to-talk dan membuat 
. Anda mungkin menerima 
teks khusus dari operator 
n layanan push-to-talk. Anda 
Hak cipta © 2007 Nokia.

Memeriksa semua aktivitas 
komunikasi
Ikon dalam Log adalah sebagai berikut:

 Masuk
 Keluar
 Aktivitas komunikasi tidak terjawab

Untuk memeriksa semua panggilan suara, pesan teks, atau 
sambungan data dan LAN nirkabel yang dicatat oleh 
telepon, tekan , pilih Peralatan > Log, lalu tekan  
untuk membuka log umum.

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

Untuk menambahkan nomor telepon yang tidak dikenal 
dari Log ke kontak Anda, pilih Pilihan > Simpan ke 
kontak.

Untuk menyaring log, pilih Pilihan > Saringan  dan salah 
satu saringan.

Untuk menghapus isi log, register panggilan terakhir dan 
laporan pengiriman pesan secara permanen, pilih 
Pilihan > Hapus log. Pilih Ya untuk konfirmasi. Untuk 
menghapus satu aktivitas dari log, tekan .

Untuk mengatur lama log
Durasi log. Jika Anda mem
isi log, register panggilan 
olahpesan akan dihapus s

Tip! Pada tampilan ri
nomor telepon ke clipboa
pesan teks, misalnya. Pili

Untuk melihat dari pengh
yang sudah ditransfer da
tertentu, gulir ke aktivita
ditandai dengan Paket, la

Push to talk
Tekan , lalu pilih Pera
Push to talk (PTT) (layanan
saat itu (real-time) melalu
GSM/GPRS. Push to talk m
langsung yang terhubung
Gunakan layanan push to
pembicaraan dengan satu

Sebelum dapat menggun
harus menentukan jalur a
pengaturan push-to-talk
pengaturan dalam pesan 
jaringan yang menawarka
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juga dapat menggunakan aplikasi Sett. wizard untuk 
melakukan konfigurasi, jika didukung oleh operator 
selular.

Dalam komunikasi push-to-talk, satu orang berbicara dan 
yang lainnya mendengarkan melalui loudspeaker terpadu. 
Pembicara harus bergiliran ketika menjawab. Karena 
setiap kali hanya satu anggota grup saja yang dapat 
berbicara, durasi maksimal tiap giliran bicara juga 
dibatasi. Durasi maksimal biasanya diatur 30 detik. Untuk 
rincian informasi tentang durasi giliran bicara pada 
jaringan Anda, hubungi operator selular Anda.

Peringatan: Jangan pegang perangkat di dekat 
telinga bila loudspeaker sedang digunakan, karena 
volume suara yang keluar mungkin sangat keras.

Panggilan telepon selalu mendapat prioritas daripada 
kegiatan push-to-talk.

Untuk informasi lebih lanjut tentang push to talk, lihat 
petunjuk untuk perangkat Anda di 
www.nseries.com/support atau situs web lokal Nokia 
Anda.

www.nseries.com/support
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f awal nama tersebut di kolom 
yang diawali dengan huruf-
 layar.

h dan mengedit kartu kontak, 
nakan Nokia Contacts Editor 
 Nseries PC Suite. 

ar kecil ke kartu kontak, buka 
ihan > Edit > Pilihan > Tambah 
itampilkan bila kontak tersebut 

 suara yang ditetapkan ke 
artu kontak, lalu pilih Pilihan > 
anggilan melalui suara’, hal. 92.

i kontak, pilih kartu yang akan 
im kartu nama > Via pesan 
, atau Via Bluetooth. Lihat 
Mengirim data menggunakan 
al. 69.

tak ke salah satu grup, pilih 
 grup: (hanya ditampilkan jika 
). Lihat ’Membuat grup kontak’, 
Hak cipta © 2007 Nokia.

Kontak (buku telepon)
Tekan , lalu pilih Kontak. Dalam Kontak Anda dapat 
menyimpan dan memperbarui informasi kontak, seperti 
nomor telepon, alamat rumah, atau alamat e-mail dari 
kontak Anda. Anda dapat menambahkan nada dering 
pribadi atau gambar kecil (thumbnail) ke kartu kontak. 
Anda juga dapat membuat grup kontak yang 
memungkinkan pengiriman pesan teks atau e-mail ke 
beberapa penerima sekaligus. Anda dapat menambahkan 
informasi kontak yang diterima (kartu nama) ke kontak. 
Lihat ’Data dan pengaturan’, hal. 82. Informasi kontak 
hanya dapat dikirim atau diterima dari perangkat yang 
kompatibel.

Untuk melihat jumlah kontak, grup, dan memori yang 
tersisa dalam Kontak, pilih Pilihan > Info kontak.

Menyimpan dan mengedit nama 
dan nomor
1 Pilih Pilihan > Kontak baru.
2 Isi kolom yang dikehendaki, lalu pilih Selesai.

Untuk mengedit kartu kontak dalam Kontak, gulir ke kartu 
kontak yang akan diedit, lalu pilih Pilihan > Edit. Anda 
juga dapat mencari kontak yang dikehendaki dengan 

memasukkan huruf-huru
pencarian. Daftar kontak 
huruf tersebut muncul di

Tip! Untuk menamba
Anda juga dapat menggu
yang terdapat pada Nokia

Untuk melampirkan gamb
kartu kontak, lalu pilih Pil
gbr kecil. Gambar kecil d
memanggil.

Untuk mendengarkan tag
kontak, buka salah satu k
Putar tag suara. Lihat ’P

Untuk mengirim informas
dikirim lalu Pilihan > Kir
singkat, Via multimedia
’Olahpesan’, hal. 79 dan ’
konektivitas Bluetooth’, h

Untuk menambahkan kon
Pilihan > Tambahkan ke
Anda telah membuat grup
hal. 103.
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tak
an nomor dari kartu SIM ke 

, lalu pilih Kontak > Pilihan > 
i SIM, nama yang akan disalin lalu 
tak.

ke kartu SIM Anda, dalam Kontak, 
isalin lalu Pilihan > Salin ke dir. 
in > Ke direktori SIM. Hanya 
g didukung kartu SIM yang dapat 

nyinkronkan kontak Anda ke PC 
n Nokia Nseries PC Suite. 

an layanan SIM 

 informasi tentang penggunaan 
ungi vendor kartu SIM Anda, 
ar, atau vendor lainnya.

ntak > Pilihan > Kontak SIM > 
elihat nama dan nomor yang 
M. Dalam direktori SIM Anda dapat 
tau menyalin nomor ke kontak, 
at panggilan.
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Untuk memeriksa di grup mana kontak berada, pilih 
kontak tersebut lalu Pilihan > Milik grup.

Untuk menghapus salah satu kartu kontak dalam Kontak, 
pilih kartu tersebut, lalu tekan . Untuk menghapus 
beberapa kartu kontak sekaligus, tekan  dan  
untuk menandai semua kontak tersebut, lalu tekan  
untuk menghapus.

Nomor dan alamat standar
Anda dapat menetapkan nomor atau alamat standar ke 
kartu kontak. Dengan cara ini jika kontak memiliki 
beberapa nomor atau alamat, Anda akan dengan mudah 
dapat memanggil atau mengirim pesan ke nomor atau 
alamat tertentu kontak tersebut. Nomor standar juga 
digunakan pada panggilan melalui suara.
1 Pada Kontak, pilih salah satu kontak.
2 Pilih Pilihan > Default.
3 Pilih standar yang akan ditambahkan nomor atau 

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

standar.

Nomor atau alamat standar tampil digarisbawahi dalam 
kartu kontak.

Menyalin kon
Untuk menyalin nama d
perangkat Anda, tekan 
Kontak SIM > Direktor
Pilihan > Salin ke Kon
Untuk menyalin kontak 
pilih nama yang akan d
SIM, atau Pilihan > Sal
kolom kartu kontak yan
disalin.

Tip! Anda dapat me
yang kompatibel denga

Direktori SIM d
lainnya
Untuk ketersediaan dan
layanan kartu SIM, hub
misalnya operator selul

Tekan , lalu pilih Ko
Direktori SIM untuk m
tersimpan pada kartu SI
menambah, mengedit, a
dan Anda dapat membu
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buka salah satu kartu kontak 
lu pilih salah satu grup kontak.
ering. Daftar nada dering akan 

 akan digunakan untuk kontak 
 yang dipilih. Anda juga dapat 
eo sebagai nada dering.

 grup memanggil Anda, maka 
 nada dering yang dipilih (jika 
l dikirim melalui panggilan 
nda mengenalinya).

ering, pilih Nada default dari 

 kontak
 untuk membuka daftar grup.

aru. 
 atau gunakan nama standar, 

lu Pilihan > Tambah anggota.
ntak, lalu tekan  untuk 
enambahkan beberapa anggota 

ini pada semua kontak yang akan 

bahkan kontak ke dalam grup.
Hak cipta © 2007 Nokia.

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

Untuk membatasi panggilan dari perangkat Anda ke 
beberapa nomor tertentu, pilih Pilihan > Aktif p'gilan 
tetap. Anda memerlukan kode PIN2 untuk mengaktifkan 
dan menonaktifkan panggilan tetap atau mengedit kontak 
panggilan tetap Anda. Hubungi operator selular Anda jika 
Anda tidak memiliki kode tersebut. Untuk menambahkan 
nomor 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 bila mengirim pesan 
teks melalui sambungan data paket. Dalam hal ini, nomor 
pusat pesan dan nomor telepon penerima harus disertakan 
pada daftar panggilan tetap tersebut.

Bila panggilan tetap diaktifkan, panggilan masih dapat 
dilakukan ke nomor darurat resmi yang sudah diprogram 
dalam perangkat.

Menambahkan nada dering 
kontak
Untuk menentukan nada dering untuk kontak atau grup 
kontak, lakukan berikut ini:

1 Tekan  untuk mem
atau ke daftar grup, la

2 Pilih Pilihan > Nada d
terbuka.

3 Pilih nada dering yang
perorangan atau grup
menggunakan klip vid

Bila kontak atau anggota
perangkat akan memutar
nomor telepon pemanggi
tersebut dan perangkat A

Untuk menghapus nada d
daftar nada dering.

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

lalu pilih OK. 
4 Pilih grup tersebut, la
5 Gulir ke salah satu ko

menandainya. Untuk m
sekaligus, ulangi cara 
ditambahkan.

6 Pilih OK untuk menam
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Untuk mengubah nama grup, pilih Pilihan > Ubah nama, 
masukkan nama baru, lalu pilih OK.

Menghapus anggota dari grup
1 Dalam daftar grup, pilih grup yang akan Anda ubah.
2 Gulir ke kontak, lalu pilih Pilihan > Hapus dari grup.
3 Pilih Ya untuk menghapus kontak dari grup tersebut.
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lanjut
jut, kunjungi www.adobe.com.

an informasi mengenai aplikasi, 
 Adobe Reader untuk OS 

be.com/support/forums/

gukuran dari satu unit ke unit 
 P'msangan > Pengatur > 

atan yang terbatas, dan 
ungkin terjadi.
 pengukuran yang hendak Anda 

ama, pilih unit yang akan 
 Unit berikutnya, pilih unit ke 

gkonversi.
ertama, masukkan nilai yang 
 Jumlah yang lain akan berubah 
Hak cipta © 2007 Nokia.

Alat kantor

Kalkulator
Tekan , lalu pilih P'msangan > Kalkulator.

Catatan: Kalkulator ini memiliki keterbatasan dan 
dirancang untuk perhitungan sederhana.

Adobe Reader
Dengan Adobe Reader, Anda dapat membaca dokumen 
.pdf pada layar tampilan perangkat Anda.

Aplikasi ini sudah dioptimalkan untuk isi dokumen .pdf di 
telepon dan ponsel lainnya, dan hanya menyediakan 
seperangkat fitur terbatas bila dibandingkan dengan versi 
PC.

Untuk membuka dokumen, tekan , lalu pilih 
P'msangan > Pengatur > Adobe PDF. File terbaru Anda 
ada di tampilan file. Untuk membuka dokumen, gulir ke 
dokumen, dan tekan .

Gunakan Mjr. file untuk menelusuri dan membuka 
dokumen yang tersimpan dalam memori perangkat dan 
pada kartu memori yang kompatibel (jika terpasang).

Informasi lebih 
Untuk informasi lebih lan

Untuk pertanyaan, saran d
kunjungi forum pengguna
Symbian OS di http://ado
main.html.

Konverter
Untuk mengkonversi pen
lain, tekan , lalu pilih
Konverter.
Konverter memiliki ketep
kesalahan pembulatan m
1 Pada kolom Jenis, pilih

gunakan.
2 Pada kolom Unit pert

dikonversi. Pada kolom
mana Anda akan men

3 Pada kolom Jumlah p
akan dikonversi. Kolom

www.adobe.com
http://adobe.com/support/forums/main.html
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l Nirkabel
 tombol nirkabel kompatibel yang 

perangkat antarmuka manusia) 
kan dengan perangkat Anda, 
 tbl. nirk. Papan tombol ini 
ngan nyaman memasukkan teks, 

k QWERTY lengkap, untuk menulis 
kalender.
s Bluetooth pada perangkat Anda.
bol.
 Peralatan > Konektivitas > 

papan tombol untuk memulai 
 dengan konektivitas Bluetooth.
ari daftar, lalu tekan  untuk 
.

n papan tombol dengan perangkat 
e sandi pilihan Anda (1 sampai 9 
at dan kode sandi yang sama pada 

 angka dari kode sandi, Anda 
kan tombol Fn terlebih dahulu.
 letak papan tombol, pilih dari 
at Anda.
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secara otomatis untuk menampilkan nilai yang 
dikonversi.

Mengatur mata uang dasar dan 
nilai tukar
Pilih Jenis > Mata uang > Pilihan > Nilai tukar. Sebelum 
mata uang dapat dikonversi, Anda harus memilih mata 
uang dasar dan memasukkan nilai tukar. Nilai dari mata 
uang dasar selalu 1.

Catatan: Bila mengganti mata uang dasar, Anda 
harus memasukkan nilai tukar baru karena semua nilai 
tukar yang ada akan dihapus.

Catatan
Untuk menulis catatan dalam format .txt, tekan , lalu 
pilih P'msangan > Pengatur > Catatan.

Perekam
Untuk merekam memo suara, tekan , lalu pilih 
P'msangan > Media > Perekam. Untuk merekam 
percakapan telepon, buka Perekam selama panggilan 
suara berlangsung. Kedua pihak mendengar nada setiap 5 
detik selama perekaman.

Papan Tombo
Untuk memasang papan
mendukung profil HID (
Bluetooth untuk diguna
gunakan aplikasi Papan
memungkinkan Anda de
menggunakan tata leta
pesan teks, e-mail dan 
1 Aktifkan konektivita
2 Nyalakan papan tom
3 Tekan , lalu pilih

Papan tbl. nirk.. 
4 Pilih Pilihan > Cari 

pencarian perangkat
5 Pilih papan tombol d

memulai sambungan
6 Untuk memasangka

Anda, masukkan kod
angka) pada perangk
papan tombol.
Untuk memasukkan
mungkin perlu mene

7 Jika ditanyakan tata
daftar pada perangk
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8 Ketika nama papan tombol muncul, statusnya akan 
berubah menjadi Papan tombol tersambung, dan 
indikator warna hijau pada papan tombol berkedip 
lambat; ini artinya papan tombol siap digunakan.

Untuk rincian tentang pengoperasian dan pemeliharaan 
papan tombol, lihat buku petunjuk perangkat tersebut.
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ikasi dan perangkat 

asi .sis,  aplikasi Java,  
erinstal lengkap, dan  bahwa 
rtu memori.

stal dan gunakan aplikasi dan 
ri sumber yang terpercaya, seperti 
n Symbian atau yang lulus uji Java 

tikan hal berikut:
aplikasi, nomor versi, dan pemasok 
asi, pilih Pilihan > Lihat rincian.
 rincian sertifikat pengaman 
ifikat, pilih Lihat rincian. Lihat 
at’, hal. 118.
l file yang berisi pembaruan atau 
ng sudah ada, maka aplikasi yang 

embalikan jika dilengkapi dengan 
i atau salinan data cadangan yang 
erangkat lunak yang sudah dihapus 
gembalikan aplikasi asli, hapus 
ulu, lalu instal kembali aplikasi 
Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.
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Peralatan

Manajer aplikasi
Tekan , lalu pilih P'msangan > Mjr. Apl. Anda dapat 
menginstal 2 jenis aplikasi dan perangkat lunak pada 
perangkat:
• Aplikasi J2METM berbasis teknologi JavaTM dengan 

ekstensi .jad atau .jar ( ). 
• Aplikasi dan perangkat lunak lain yang sesuai untuk 

sistem operasi Symbian ( ). File instalasi memiliki 
ekstensi .sis atau .sisx. Hanya instal perangkat lunak 
yang khusus dirancang untuk Nokia N76 Anda. 
Penyedia perangkat lunak akan selalu melihat pada 
nomor model resmi produk ini: Nokia N76-1.

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 sambungan 
Bluetooth. Anda dapat menggunakan Nokia Application 
Installer pada Nokia Nseries PC Suite untuk menginstal 
aplikasi ke perangkat ini. Jika Anda menggunakan 
Microsoft Windows Explorer untuk mentransfer file, 
simpan file tersebut ke kartu memori yang kompatibel 
(disk lokal).

Menginstal apl
lunak

 menunjukkan aplik
bahwa aplikasi belum t
aplikasi diinstal pada ka

Penting: Hanya in
perangkat lunak lain da
aplikasi Bertanda Tanga
VerifiedTM.

Sebelum diinstal, perha
• Untuk melihat jenis 

atau produsen aplik
Untuk menampilkan
aplikasi, dalam Sert
’Manajemen sertifik

• Jika Anda menginsta
perbaikan aplikasi ya
asli hanya dapat dik
file penginstalan asl
lengkap dari paket p
tersebut. Untuk men
aplikasi terlebih dah
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itetapkan untuk aplikasi 
instal dalam folder P'msangan.

ket perangkat lunak sudah 
 kapan dilakukan, pilih Pilihan > 

 Anda hanya dapat mendukung 
enginstal lebih dari satu aplikasi 
ti virus dapat mempengaruhi 
asian atau menyebabkan 
ja.

 aplikasi ke kartu memori yang 
.sis) tetap berada dalam memori 
ngkin menggunakan banyak 

nda menyimpan file lain. Untuk 
mori, gunakan Nokia Nseries PC 
 instalasi ke PC yang kompatibel, 
 untuk menghapus file instalasi 
ihat ’Manajer file’, hal. 25. Jika 
esan, hapus pesan tersebut dari 

kasi dan perangkat 

unak, lalu pilih Pilihan > Hapus. 
.

Hak cipta © 2007 Nokia.

tersebut dari file instalasi asli atau dari salinan data 
cadangan.

• File .jar diperlukan untuk menginstal aplikasi Java. Jika 
file tersebut tidak ada, maka perangkat akan meminta 
Anda untuk men-download-nya. Jika tidak terdapat 
jalur akses yang ditetapkan untuk aplikasi, Anda akan 
diminta untuk memilihnya. Bila Anda men-download 
file .jar, Anda mungkin perlu memasukkan nama 
pengguna dan sandi untuk mengakses server. Keduanya 
dapat diperoleh dari pemasok atau produsen aplikasi 
tersebut.

1 Untuk mencari file instalasi, tekan , lalu pilih 
P'msangan > Mjr. Apl.. Atau dapat juga, cari memori 
perangkat atau kartu memori yang kompatibel (jika 
terpasang) dalam Mjr. file, atau buka pesan dalam 
Olahpesan > Kotak masuk yang berisi file instalasi.

2 Dalam Mjr. Apl., pilih Pilihan > Pasang. Dalam aplikasi 
lain, gulir ke file instalasi, lalu tekan  untuk memulai 
instalasi.
Saat instalasi berlangsung, perangkat menampilkan 
informasi kemajuan proses instalasi tersebut. Jika Anda 
menginstal aplikasi tanpa tanda tangan atau sertifikat 
digital, perangkat akan menampilkan pesan peringatan. 
Lanjutkan instalasi hanya jika Anda yakin akan keaslian 
dan konten aplikasi tersebut.

Untuk menjalankan aplikasi yang sudah diinstal, cari 
aplikasi tersebut dalam menu, lalu tekan . Jika belum 

ada folder standar yang d
tersebut, aplikasi akan di

Untuk melihat apakah pa
diinstal atau dihapus dan
Lihat log.

Penting: Perangkat
satu aplikasi anti virus. M
dengan fungsionalitas an
unjuk kerja dan pengoper
perangkat berhenti beker

Setelah Anda menginstal
kompatibel, file instalasi (
perangkat. File-file ini mu
memori dan mencegah A
menjaga ketersediaan me
Suite untuk menyalin file
lalu gunakan manajer file
dari memori perangkat. L
file .sis berupa lampiran p
kotak masuk Pesan.

Menghapus apli
lunak
Gulir ke paket perangkat l
Pilih Ya untuk konfirmasi
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tuk mengubah pengaturan yang 
tersebut.

ak digital
enggunakan berbagai jenis 
ak digital (DRM) untuk melindungi 
ektual mereka termasuk hak cipta. 
akan berbagai jenis perangkat 
akses konten yang diproteksi DRM. 
nda dapat mengakses konten yang 
RM 10, OMA DRM 1.0 dan OMA 

t lunak DRM tertentu gagal 
ilik konten mungkin akan meminta 
n perangkat lunak DRM tersebut 
n baru yang dilindungi DRM. 
mencegah pembaruan konten yang 
rangkat Anda. Penghapusan 

ersebut tidak mempengaruhi 
g diproteksi dengan DRM jenis lain 
n yang tidak diproteksi DRM.

manajemen hak digital (DRM) 
ktivasi terkait yang menentukan 
unakan konten tersebut.

risi konten yang diproteksi OMA 
alinan cadangan kunci aktivasi dan 
alinan cadangan Nokia Nseries PC 
Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.
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n Jika perangkat lunak dihapus, Anda hanya dapat 
menginstalnya kembali bila memiliki paket perangkat 
lunak yang asli atau memiliki salinan lengkap dari paket 
perangkat lunak yang dihapus tersebut. Jika Anda 
menghapus paket perangkat lunak, maka Anda tidak 
dapat lagi membuka dokumen yang dibuat dengan 
perangkat lunak tersebut.

Jika ada paket perangkat lunak lain yang tergantung pada 
paket perangkat lunak yang dihapus, paket perangkat 
lunak tersebut mungkin tidak dapat bekerja lagi. Untuk 
rinciannya lihat dokumentasi paket perangkat lunak yang 
terinstal tersebut.

Pengaturan
Pilih Pilihan > Pengaturan lalu tentukan pilihan berikut:

Pasang p'angkat lunak—Pilih apakah perangkat lunak 
Symbian tanpa tanda tangan digital yang telah 
diverifikasi dapat diinstal.

Periksa sertif. online—Pilih untuk memeriksa sertifikat 
online sebelum menginstal aplikasi.

Alamat web default—Tetapkan alamat standar yang akan 
digunakan saat memeriksa sertifikat online.

Beberapa aplikasi Java mungkin memerlukan pesan untuk 
dikirim, atau koneksi jaringan ke jalur akses khusus untuk 
men-download data atau komponen tambahan. Pada 
tampilan utama Mjr. Apl., gulir ke salah satu aplikasi, lalu 

pilih Pilihan > Buka un
terkait dengan aplikasi 

Manajemen h
Pemilik konten dapat m
teknologi manajemen h
hak atas kekayaan intel
Perangkat ini menggun
lunak DRM untuk meng
Dengan perangkat ini A
diproteksi dengan WMD
DRM 2.0. Jika perangka
melindungi konten, pem
pembatalan kemampua
untuk mengakses konte
Pembatalan juga dapat 
diproteksi DRM pada pe
perangkat lunak DRM t
penggunaan konten yan
atau penggunaan konte

Konten yang diproteksi 
disertai dengan kunci a
hak Anda untuk mengg

Jika perangkat Anda be
DRM, untuk membuat s
konten, gunakan fitur s
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t kunci yang tidak berlaku, masa 
da file media yang diproteksi 

unci aktivasi yang terkait.

unci yang tidak terkait dengan 
at.

nggunaan lain atau 
rlaku file media, pilih kunci 
, lalu Pilihan > Dapatkan kunci 
 dapat diperbarui jika 
n web tidak aktif. Lihat ’Pesan 

rinci, misalnya status keabsahan 
engirim file, pilih kunci aktivasi, 

n perintah suara untuk 
ntuk informasi lebih lanjut 
ng disempurnakan yang 

ihat ’Panggilan melalui suara’, 

ntah suara yang disempurnakan 
tau profil, Anda harus membuka 
 folder Profil. Tekan , lalu 
> P'rint. suara > Profil; 
Hak cipta © 2007 Nokia.

Suite. Metode transfer lainnya mungkin tidak menyertakan 
kunci aktivasi yang diperlukan untuk pengembalian konten 
agar Anda dapat melanjutkan penggunaan konten OMA 
DRM setelah memori perangkat diformat. Anda mungkin 
juga perlu mengembalikan kunci aktivasi seandainya file 
pada perangkat Anda rusak.

Jika perangkat Anda memiliki konten yang dilindungi 
WDRM, baik kunci aktivasi maupun kontennya akan hilang 
jika memori perangkat diformat. Kunci aktivasi dan 
kontennya juga mungkin hilang seandainya file pada 
perangkat Anda rusak. Hilangnya kunci aktivasi ataupun 
kontennya mungkin akan membatasi menjadikan Anda 
terbatas dalam menggunakan kembali konten yang sama 
pada perangkat Anda. Untuk informasi lebih lanjut, 
hubungi operator selular Anda.

Beberapa kunci aktivasi mungkin terkait dengan kartu SIM 
tertentu, dan konten yang diproteksi hanya dapat diakses 
jika kartu SIM tersebut dimasukkan ke dalam perangkat.

Untuk melihat kunci aktivasi yang tersimpan dalam 
perangkat Anda, tekan , lalu pilih P'msangan > 
Media > K'ci aktiv. lalu tentukan pilihan berikut:

Kunci sah—Melihat kunci yang berhubungan dengan satu 
atau lebih file media dan kunci dengan masa berlaku yang 
belum dimulai.

Kunci tidak sah—Meliha
berlaku kadaluarsa atau a
dalam perangkat tanpa k

Tidak dipakai—Melihat k
file media dalam perangk

Untuk membeli waktu pe
memperpanjang masa be
aktivasi yang tidak berlaku
baru. Kunci aktivasi tidak
penerimaan pesan layana
layanan Web’, hal. 83.

Untuk melihat informasi 
dan kemampuan untuk m
lalu tekan .

Perintah suara
Anda dapat menggunaka
mengontrol perangkat. U
tentang perintah suara ya
didukung perangkat ini, l
hal. 92.

Untuk mengaktifkan peri
untuk memulai aplikasi a
aplikasi P'rint. suara dan
pilih Peralatan > Utilitas
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i Global (GPS) dioperasikan oleh 
rikat, yang bertanggung jawab 
tan dan perawatan sistem 
a lokasi dapat dipengaruhi oleh 
oleh pemerintah Amerika Serikat 
kan GPS sipil Departemen 
rikat dan Peraturan Navigasi Radio 
 dapat dipengaruhi oleh geometri 
rsediaan dan kualitas sinyal GPS 
leh lokasi Anda, bangunan, 
a kondisi cuaca. Agar dapat 
enerima GPS harus digunakan 

akan sebagai alat bantu navigasi. 
kan untuk mengukur lokasi secara 
leh hanya mengandalkan data 
S untuk penentuan posisi atau 

patan yang terbatas dan kesalahan 
t terjadi. Ketepatannya juga dapat 
ediaan dan kualitas sinyal GPS.

apat menyimpan dan melihat 
 lokasi tertentu pada perangkat 
, Anda dapat mengakses informasi 
 yang dipilih, informasi posisi dari 
an informasi perjalanan, seperti 
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n perangkat membuat tag suara untuk aplikasi dan profil. 
Untuk menggunakan perintah suara yang disempurnakan, 
tekan terus  dalam modus siaga, lalu ucapkan 
perintah suara. Perintah suara adalah nama aplikasi atau 
profil yang ditampilkan dalam daftar. Ketika flip tertutup, 
untuk menggunakan perintah suara yang disempurnakan, 
tekan terus tombol maju.

Untuk menambahkan aplikasi baru ke daftar, pilih 
Pilihan > Aplikasi baru. Untuk menambah perintah suara 
kedua yang dapat digunakan mengaktifkan aplikasi 
tersebut, pilih Pilihan > Ubah perintah, lalu masukkan 
perintah suara baru sebagai teks. Hindari nama yang 
sangat singkat, singkatan, dan akronim.

Untuk mendengarkan tag suara yang dibuat, pilih 
Pilihan > Putar.
Untuk mengubah pengaturan perintah suara, pilih 
Pilihan > Pengaturan. Untuk menonaktifkan synthesizer 
yang memutar tag suara dikenali dan perintah dalam 
bahasa perangkat yang dipilih, pilih Synthesizer > Tidak 
aktif. Untuk mengatur ulang pelatihan pengenalan suara, 
misalnya, jika pengguna utama perangkat berubah, pilih 
Hapus adaptasi suara.

Posisi
Tekan , lalu pilih Peralatan > Konektivitas > Data 
GPS atau Tengara.

Sistem Penentuan Posis
pemerintah Amerika Se
sepenuhnya atas ketepa
tersebut. Ketepatan dat
pengaturan satelit GPS 
dan tunduk pada kebija
Pertahanan Amerika Se
Federal. Ketepatan juga
satelit yang buruk. Kete
mungkin dipengaruhi o
hambatan alamiah, sert
menerima sinyal GPS, p
hanya di luar ruang.

GPS hanya dapat digun
GPS tidak boleh diguna
tepat dan Anda tidak bo
lokasi dari penerima GP
navigasi.

Trip meter memiliki kete
dalam pembulatan dapa
dipengaruhi oleh keters

Dengan Tengara Anda d
informasi posisi tentang
Anda. Dengan Data GPS
panduan rute ke tujuan
lokasi Anda sekarang, d



 Semua hak dilindungi undang-undang.

Pe
ra

la
ta

n

113
Hak cipta © 2007 Nokia.

perkiraan jarak tempuh ke tujuan dan perkiraan lama 
perjalanan.

Fasilitas Tengara dan Data GPS mungkin berbasis jaringan 
(layanan jaringan) atau mungkin mengharuskan Anda 
menggunakan penerima GPS yang kompatibel.

Untuk informasi lebih lanjut tentang Tengara dan Data 
GPS, lihat petunjuk untuk perangkat Anda di 
www.nseries.com/support atau situs web lokal Nokia 
Anda.

www.nseries.com/support
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nda untuk mengubah nada 
l yang aktif.

i Tema. Lihat ’Mengubah tampilan 
.

uka pengaturan untuk aplikasi 
 suara’, hal. 111.

atau  untuk menyesuaikan 

r ukuran teks dan ikon pada layar.

Pilih batas jangka waktu setelah 
kan.

Pesan atau logo pembuka akan 
 kali perangkat diaktifkan. Pilih 
akan foto standar, Teks untuk 
, atau Foto untuk memilih foto 

u—Pilih batas waktu setelah lampu 
an.
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an Pengaturan
Untuk mengubah pengaturan, tekan , lalu pilih 
Peralatan > P'aturan. Gulir ke Umum, Telepon, 
Sambungan, atau Aplikasi, lalu tekan . Gulir ke 
pengaturan atau grup pengaturan yang akan diubah, lalu 
tekan .

Beberapa pengaturan mungkin telah diatur pada 
perangkat Anda oleh operator selular, dan Anda mungkin 
tidak dapat mengubahnya.

Umum
Untuk mengedit pengaturan umum perangkat Anda atau 
mengembalikan pengaturan default perangkat, tekan , 
lalu pilih Peralatan > P'aturan > Umum  > Personalisasi, 
Tgl. dan waktu, Layar depan, P'rangkat tmb., 
Pengamanan, P'aturan pabrik, atau Posisi.
Untuk Tgl. dan waktu, lihat ’Jam’, hal. 76.

Personalisasi
Untuk mengedit pengaturan yang terkait dengan 
tampilan, modus siaga, dan fungsionalitas umum 
perangkat Anda, tekan , lalu pilih Peralatan > 
P'aturan > Umum > Personalisasi.

Nada memungkinkan A
kalender, jam, dan profi

Tema membuka aplikas
perangkat Anda’, hal. 57

Komunik. suara memb
tersebut. Lihat ’Perintah

Tampilan
Kecerahan—Tekan  
kecerahan tampilan.

Ukuran font—Mengatu

P'hmat layar hbs wkt—
penghemat daya diaktif

Pesan/logo pembuka—
muncul sebentar setiap
Default untuk menggun
menulis pesan pembuka
dari Galeri.
Lampu tlh. habis-wakt
latar pada layar dimatik
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an tersebut tetap berlaku sampai 
mbali.

ah bahasa akan mempengaruhi 
sus yang tersedia saat menulis 
iksi yang digunakan.

 input teks prediktif Aktif atau 
 editor dalam perangkat. Kamus 
ia untuk semua bahasa.

mudian gunakan tombol volume 
kat kecerahan layar depan.

—Pilih Ya jika Anda ingin 
uk dengan membuka flip.

h layar dimatikan untuk 
 setelah penghemat daya 
atikan, LED berkedip untuk 
ngkat aktif.

t tambahan, lihat ’Indikator 
n konektor perangkat tambahan 
ipe ketika dihubungkan ke 
Hak cipta © 2007 Nokia.

Modus siaga
Siaga aktif—Gunakan cara pintas ke aplikasi dalam modus 
siaga. Lihat ’Modus siaga aktif’, hal. 59.

Cara pintas > Tombol pilihan kiri dan Tombol pilihan 
kanan—Menentukan cara pintas untuk tombol pilihan 
dalam modus siaga.

Aplikasi siaga aktif—Pilih cara pintas aplikasi yang ingin 
ditampilkan pada layar siaga aktif. Pengaturan ini hanya 
tersedia jika Siaga aktif diaktifkan.

Anda juga dapat menetapkan cara pintas papan tombol 
untuk penekanan tombol gulir yang berbeda. Cara pintas 
tombol gulir tidak tersedia jika siaga aktif diaktifkan.

Logo operator—Pengaturan ini hanya akan terlihat jika 
Anda sudah menerima dan menyimpan logo operator. Pilih 
Tidak aktif jika Anda tidak ingin logo ditampilkan.

Bahasa
Bahasa telepon—Mengubah bahasa teks tampilan 
perangkat Anda juga akan mempengaruhi format yang 
digunakan untuk tanggal dan waktu serta pemisah yang 
digunakan, misalnya dalam perhitungan. Otomatis 
memilih bahasa menurut informasi pada kartu SIM Anda. 
Setelah Anda mengubah bahasa teks layar, perangkat ini 
akan diaktifkan ulang.

Mengubah pengaturan untuk Bahasa telepon atau 
Bahasa tulisan akan mempengaruhi setiap aplikasi pada 

perangkat Anda. Perubah
pengaturannya diubah ke

Bahasa tulisan—Mengub
karakter dan karakter khu
teks dan kamus teks pred

Teks prediktif—Tentukan
Tidak aktif untuk semua
teks prediktif tidak tersed

Layar depan
Kecerahan—Tutup flip, ke
untuk menyesuaikan ting

Jwb. jika lipatan dibuka
menjawab panggilan mas

Modus tidur—Pilih apaka
menghemat daya baterai
diaktifkan. Bila layar dim
menandakan bahwa pera

P'rangkat tmb.
Untuk indikator perangka
penting’, hal. 21. Sebagia
tidak memiliki indikator t
perangkat.
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SIM
Bila aktif, maka kode ini akan 
gkat diaktifkan. Permintaan untuk 

mor identifikasi pribadi (PIN) 
ehkan oleh sejumlah kartu SIM.

an Kode kunci—Anda dapat 
ode PIN dan kode PIN2. Kode-kode 
erisi angka 0 sampai 9. Jika Anda 
, hubungi operator selular Anda. 
de kunci’, hal. 117.

de akses yang mirip dengan nomor 
h pemanggilan nomor darurat 

ol—Pilih apakah tombol akan 
at Anda diam selama jangka waktu 

ci atau mengaktifkan tombol 
, lalu 

.—Untuk mencegah 
dapat mengatur batas waktu 
t terkunci secara otomatis. 
i tidak dapat digunakan sampai 
imasukkan. Untuk menonaktifkan 

 pilih Kosong.

de kunci’, hal. 117.
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an Pengaturan yang tersedia tergantung jenis perangkat 
tambahan. Pilih salah satu perangkat tambahan lalu dari 
pilihan berikut:

Profil default—Untuk mengatur profil yang akan 
diaktifkan setiap kali perangkat tambahan yang 
kompatibel terhubung ke perangkat Anda. Lihat ’Profil—
menetapkan nada’, hal. 56.

Jawab otomatis—Untuk mengatur perangkat Anda agar 
secara otomatis menjawab panggilan masuk setelah 5 
detik. Jika jenis dering diatur ke Bunyi sekali atau Diam, 
maka fitur jawab otomatis dinonaktifkan.

Lampu—Atur apakah lampu akan tetap menyala, atau 
dimatikan setelah habis waktu. Pengaturan ini tidak 
tersedia untuk semua perangkat tambahan.

Jika Anda menggunakan Telepon teks atau Loopset, Anda 
harus mengaktifkannya pada perangkat Anda. Untuk 
mengaktifkan Telepon teks, pilih Telepon teks > 
Gunakan telepon teks > Ya. Untuk mengaktifkan loopset, 
pilih Loopset > Gunakan loopset > Ya.

Pengamanan
Untuk mengedit pengaturan yang terkait dengan 
pengamanan, tekan , lalu pilih Peralatan > P'aturan > 
Umum > Pengamanan > Telepon dan kartu SIM, 
Manajemen sertifikat, Modul pengamanan.

Telepon dan kartu 
Permintaan kode PIN—
diminta setiap kali peran
menonaktifkan kode no
mungkin tidak diperbol

Kode PIN, Kode PIN2 d
mengubah kode kunci, k
tersebut hanya dapat b
lupa salah satu kode ini
Lihat ’Istilah PIN dan ko

Hindari penggunaan ko
darurat untuk mencega
tanpa disengaja.

Masa kunci oto. tomb
dikunci setelah perangk
tertentu.

Tip! Untuk mengun
secara manual, tekan 

Periode kunci oto. telp
penyalahgunaan, Anda 
setelah mana perangka
Perangkat yang terkunc
kode kunci yang benar d
periode kunci otomatis,

Lihat ’Istilah PIN dan ko
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ode PIN tiga kali berturut-turut, 
UK untuk membukanya.

gkin diberikan bersama kartu 
 versi kartu SIM yang 
ung oleh telepon selular UMTS.

hingga 8 angka) diberikan 
IM dan diperlukan untuk 
si perangkat Anda.

sebagai kode pengamanan)—
digunakan untuk mengunci 
hindari penyalahgunaan. 

ode kunci adalah 12345. Ganti 
dari penyalahgunaan perangkat 

ode baru tersebut dan catat di 
ah dari perangkat Anda. Jika 
ngi operator selular Anda.

ocking Key) dan kode PUK2 — 
asing-masing diperlukan untuk 

kode PIN2 yang terblokir. Jika 
bersama kartu SIM, mintalah 

 perangkat Anda.

ngka) diperlukan untuk 
g diblokir. Jika kode ini tidak 

 USIM, mintalah kepada operator 
da.
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Bila perangkat terkunci, panggilan dapat dibuat ke 
beberapa nomor darurat resmi yang sudah diprogram 
dalam perangkat.

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

Kunci jk kartu SIM diubah—Anda dapat mengatur 
perangkat agar meminta kode kunci bila kartu SIM tak 
dikenal dimasukkan ke dalam perangkat. Perangkat akan 
menyimpan daftar kartu SIM yang dikenali sebagai kartu 
pemilik perangkat.

Grup tertentu—Anda dapat menentukan grup orang-
orang yang dapat Anda panggil dan memanggil Anda 
(layanan jaringan).

Bila panggilan dibatasi untuk grup tertentu, panggilan 
masih dapat dibuat ke nomor darurat resmi yang sudah 
diprogram dalam perangkat ini.

Konfirmasi lay. SIM—Anda dapat mengatur perangkat ini 
agar menampilkan pesan konfirmasi bila menggunakan 
layanan kartu SIM (layanan jaringan).

Istilah PIN dan kode kunci
Jika Anda lupa salah satu kode ini, hubungi operator 
selular Anda.

Kode Nomor Pengenal Pribadi (PIN)—Kode ini melindungi 
kartu SIM Anda dari penggunaan yang tidak sah. Kode PIN 
(4 hingga 8 digit) biasanya disertakan dengan kartu SIM. 

Jika salah memasukkan k
Anda memerlukan kode P

Kode UPIN—Kode ini mun
USIM. Kartu USIM adalah
disempurnakan dan diduk

Kode PIN2 — Kode ini (4 
bersama sejumlah kartu S
mengakses beberapa fung

Kode kunci (juga disebut 
Kode ini (5 angka) dapat 
telepon Anda untuk meng
Pengaturan awal untuk k
kode kunci untuk menghin
Anda. Jaga kerahasiaan k
tempat yang aman terpis
Anda lupa kode ini, hubu

Kode PUK (Personal Unbl
Kedua kode ini (8 angka) m
mengubah kode PIN dan 
kode ini tidak disertakan 
kepada operator kartu SIM

Kode UPUK—Kode ini (8 a
mengubah kode UPIN yan
disertakan bersama kartu
kartu USIM perangkat An
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engaturan tanggal dan waktu pada 

gaturan sertifikat, Anda harus 
milik sertifikat dan bahwa 

r-benar milik pemilik yang 

at—memeriksa keaslian

r hanya dapat dipastikan bila tanda 
u sertifikat server sudah diperiksa.

ika identitas server tidak asli atau 
lam perangkat Anda tidak benar.

n sertifikat, gulir ke sertifikat 
an > Rincian sertifikat. Bila Anda 
kat, validitas sertifikat tersebut 
 satu dari catatan berikut mungkin 

aya—Anda belum mengatur 
menggunakan sertifikat tersebut. 
turan kepercayaan (trust)’, 

Masa berlaku untuk sertifikat yang 

ku—Masa berlaku untuk sertifikat 
lai.
Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Pe
ng

at
ur

an Manajemen sertifikat
Sertifikat digital tidak menjamin keamanan; sertifikat ini 
digunakan untuk membuktikan keaslian perangkat lunak.

Dalam tampilan utama manajemen sertifikat, Anda dapat 
melihat daftar sertifikat otoritas yang tersimpan dalam 
perangkat Anda. Tekan  untuk melihat daftar sertifikat 
pribadi, jika ada.

Sertifikat digital harus digunakan jika Anda ingin 
terhubung ke bank secara online atau ke situs atau server 
remote untuk aktivitas yang melibatkan pengiriman 
informasi rahasia. Sertifikat tersebut juga harus 
digunakan jika Anda ingin memperkecil risiko virus atau 
perangkat lunak berbahaya serta memastikan keaslian 
perangkat lunak saat men-download dan menginstal 
perangkat lunak.

Penting: Sekalipun penggunaan sertifikat akan 
memperkecil risiko pada sambungan jarak jauh dan 
instalasi perangkat lunak, sertifikat harus digunakan 
secara benar agar Anda dapat memperoleh manfaat dari 
pengamanan canggih ini. Keberadaan sertifikat tidak 
menawarkan perlindungan dengan sendirinya, manajer 
sertifikat harus berisi sertifikat yang benar, asli, atau 
terpercaya untuk pengamanan canggih yang tersedia. 
Sertifikat berlaku untuk jangka waktu terbatas. Jika pesan 
“Sertifikat kadaluarsa” atau “Sertifikat tidak berlaku” 
muncul di layar, sekalipun sertifikat tersebut seharusnya 

masih berlaku, periksa p
perangkat Anda.

Sebelum mengubah pen
yakin benar terhadap pe
sertifikat tersebut bena
terdaftar.

Melihat rincian sertifik

Keaslian identitas serve
tangan dan masa berlak

Anda akan diberi tahu j
sertifikat pengaman da

Untuk memeriksa rincia
tersebut, lalu pilih Pilih
membuka rincian sertifi
akan diperiksa dan salah
muncul di layar:

Sertifikat tidak diperc
aplikasi apa pun untuk 
Lihat ’Mengubah penga
hal. 119.

Sertifikat kadaluarsa—
dipilih sudah berakhir.

Sertifikat belum berla
yang dipilih belum dimu
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rik
a pengaturan ke nilai awalnya, 
n > Umum > P'aturan pabrik. 
erlukan kode kunci. Lihat 
al. 116. Setelah pengaturan 

gkat mungkin memerlukan 
en dan file tidak akan berubah.

 digunakan untuk mendeteksi 
PS Bluetooth untuk 
inyal GPS eksternal dengan 

an Berbasis jaringan untuk 
dari jaringan selular (layanan 
i tersebut dapat digunakan oleh 
pada perangkat Anda.

ran yang terkait dengan 
 panggilan, tekan , lalu pilih 
elepon > Panggilan, P'alihan 
au Jaringan.
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Sertifikat rusak—Sertifikat tidak dapat digunakan. 
Hubungi penerbit sertifikat.

Mengubah pengaturan kepercayaan (trust)

Sebelum mengubah pengaturan sertifikat, Anda harus 
yakin benar terhadap pemilik sertifikat dan bahwa 
sertifikat tersebut benar-benar milik pemilik yang 
terdaftar.

Gulir ke sertifikat otoritas, lalu pilih Pilihan > Pengaturan 
trust. Tergantung pada sertifikat, daftar aplikasi yang 
dapat menggunakan sertifikat pilihan akan muncul di 
layar. 

Pmasangan Symbian: Ya—Sertifikat ini dapat memeriksa 
keaslian aplikasi sistem operasi Symbian baru.

Internet: Ya—Sertifikat ini dapat memeriksa keaslian 
server.

Pemasangan aplik.: Ya—Sertifikat ini dapat memeriksa 
keaslian aplikasi JavaTM baru.

Pilih Pilihan > Edit p’aturan trust untuk mengubah 
nilainya.

Modul pengamanan
Untuk melihat atau mengedit modul pengaman (jika 
tersedia) dalam Modul pengamanan, gulir ke modul 
tersebut, lalu tekan . Untuk melihat informasi 
terperinci mengenai modul pengaman, gulir ke modul 
tersebut, lalu pilih Pilihan > Rincian keamanan.

Pengaturan pab
Untuk mengatur beberap
pilih Peralatan > P'atura
Untuk melakukannya, dip
’Telepon dan kartu SIM’, h
ulang, pengaktifan peran
waktu lebih lama. Dokum

Posisi
Pilih Metode posisi yang
lokasi perangkat Anda: G
menggunakan penerima s
konektivitas Bluetooth, d
menggunakan informasi 
jaringan). Informasi lokas
aplikasi yang kompatibel 

Telepon
Untuk mengedit pengatu
melakukan dan menerima
Peralatan > P'aturan > T
pgln., P'batasan pgln., at
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.—Aktifkan pengaturan ini jika 
n lama panggilan saat panggilan 

Untuk menampilkan sebentar 
h panggilan berakhir, pilih Aktif.
Aktif, dan nomor-nomor yang 
 panggilan cepat ( - ) 
 menekan terus tombol tersebut. 
cepat nomor telepon’, hal. 92.

ilih Aktif, dan Anda dapat 
asuk dengan menekan singkat 
i , , , dan .

yanan ini (layanan jaringan) hanya 
IM mendukung dua nomor 
aluran telepon. Pilih saluran 
 gunakan untuk membuat 
 pesan teks. Panggilan pada kedua 
pa pun saluran yang dipilih. Jika 
2 dan belum berlangganan ke 
ka panggilan tidak dapat dibuat. 
 akan ditampilkan dalam modus 

i antara saluran telepon, tekan 
s siaga.

encegah pemilihan saluran 
 Nonaktif jika didukung oleh kartu 
Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.
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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 selular bila Anda mendaftar 
(Diatur jaringan) (layanan jaringan).

Panggilan tunggu—Jika panggilan tunggu sudah 
diaktifkan (layanan jaringan), jaringan akan memberi tahu 
Anda tentang panggilan masuk baru saat Anda berbicara 
di telepon. Aktifkan fungsi tersebut (Aktifkan) atau 
nonaktifkan (Batal), atau periksa apakah fungsi ini sudah 
diaktifkan (Periksa status).
Tolak pnggiln. dgn. SMS—Pilih Ya untuk mengirim pesan 
teks pemberitahuan alasan Anda tidak menjawab 
panggilan kepada pemanggil. Lihat ’Menjawab atau 
menolak panggilan’, hal. 97.

Teks pesan—Tulis teks yang akan dikirim dalam pesan teks 
bila Anda menolak panggilan.

Foto di p'gilan video—Jika video tidak dikirim selama 
panggilan video, Anda dapat memilih gambar diam untuk 
ditampilkan sebagai pengganti.

Samb. ulang otomatis—Pilih Aktif, kemudian perangkat 
Anda akan mencoba membuat panggilan yang belum 
berhasil hingga 10 kali. Untuk menghentikan panggil 
ulang otomatis, tekan .

Tampilkan durasi pgln
Anda ingin menampilka
berlangsung.

Ringkasan panggilan—
durasi panggilan setela

Panggilan cepat—Pilih 
diberikan untuk tombol
dapat dipanggil dengan
Lihat juga ’Memanggil 

Tbl. penjawab bebas—P
menjawab panggilan m
tombol apa pun, kecual

Saluran digunakan—La
ditampilkan jika kartu S
pelanggan, yaitu, dua s
telepon yang akan Anda
panggilan dan mengirim
saluran dapat dijawab a
Anda memilih Saluran 
layanan jaringan ini, ma
Bila saluran 2 dipilih, 
siaga.

Tip! Untuk beralih d
terus  dalam modu

Ganti saluran—Untuk m
(layanan jaringan), pilih
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yang diinginkan, lalu aktifkan 
an (Batal), atau periksa apakah 

aktifkan (Periksa status). 
mpengaruhi semua panggilan 
.

an panggilan tidak dapat 
aan.

anggilan masih dapat dilakukan 
at resmi tertentu.

ralih antara jaringan GSM dan 
ringan GSM ditandai dengan  
gan UMTS ditandai dengan .

itampilkan jika didukung oleh 
ingan yang akan digunakan. Jika 
nda, perangkat akan 
SM atau UMTS secara otomatis, 
 jaringan dan kesepakatan 
perator selular. Untuk informasi 
tor selular Anda.

tomatis untuk mengatur 
ri dan memilih salah satu dari 
au Manual untuk secara manual 
tar jaringan. Jika sambungan ke 
ra manual terputus, maka 
Hak cipta © 2007 Nokia.

SIM. Untuk mengubah pengaturan ini, Anda memerlukan 
kode PIN2.

P'alihan pgln.
P'alihan pgln. memungkinkan Anda untuk mengalihkan 
panggilan masuk ke kotak suara atau nomor telepon lain. 
Untuk informasi terperinci, hubungi operator selular Anda.

Pilih panggilan mana yang akan Anda alihkan dan pilihan 
alihan yang diinginkan. Untuk mengalihkan panggilan 
suara saat nomor Anda sibuk atau jika Anda menolak 
panggilan masuk, pilih Bila sibuk. Aktifkan pilihan 
pengalihan (Aktifkan) atau nonaktifkan (Batal), atau 
periksa apakah pilihan tersebut sudah diaktifkan (Periksa 
status).
Beberapa pilihan pengalihan dapat diaktifkan pada waktu 
bersamaan. Bila semua panggilan dialihkan,  akan 
ditampilkan dalam modus siaga.

Pemblokiran dan pengalihan panggilan tidak dapat 
diaktifkan secara bersamaan.

P'batasan pgln. 
P'batasan pgln. (layanan jaringan) berguna untuk 
membatasi panggilan yang dibuat atau diterima melalui 
perangkat ini. Untuk mengubah pengaturannya, Anda 
memerlukan sandi batasan dari operator selular.

Pilih pilihan pembatasan 
(Aktifkan) atau nonaktifk
pilihan tersebut sudah di
P'batasan pgln. akan me
termasuk panggilan data

Pemblokiran dan pengalih
diaktifkan secara bersam

Bila panggilan diblokir, p
ke beberapa nomor darur

Jaringan
Perangkat Anda dapat be
UMTS secara otomatis. Ja
dalam modus siaga. Jarin

Modus jaringan (hanya d
operator selular)—Pilih jar
Anda memilih Modus ga
menggunakan jaringan G
sesuai dengan parameter
jelajah (roaming) antar o
terperinci, hubungi opera

Pilihan operator—Pilih O
perangkat ini agar menca
jaringan yang tersedia, at
memilih jaringan dari daf
jaringan yang dipilih seca
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ta dan jalur akses
kung sambungan data paket 
rti GPRS dalam jaringan GSM. Bila 
lam jaringan GSM dan UMTS, 
ta dapat diaktifkan sekaligus, dan 

gi sambungan data. Pada jaringan 
 tetap aktif saat panggilan suara 

ngan data, diperlukan jalur akses. 
 berbagai jenis jalur akses, seperti:

tuk mengirim dan menerima pesan 

(IAP) untuk mengirim dan 
n menyambung ke internet

r Anda untuk memastikan jenis 
kan untuk layanan yang akan 
iaan dan berlangganan layanan 
ungi operator selular Anda.

a pengaturan jalur akses dalam 
lar. Lihat ’Data dan pengaturan’, 

semua jalur akses mungkin telah 
rangkat Anda oleh operator selular, 
k dapat mengubah, membuat, 
Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.
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perangkat ini akan mengeluarkan nada kesalahan dan 
meminta Anda untuk memilih ulang jaringan. Jaringan 
yang dipilih harus memiliki perjanjian roaming dengan 
jaringan asal Anda.

Istilah: Perjanjian roaming adalah perjanjian antara 
dua atau beberapa jaringan operator selular agar 
pengguna dari salah satu operator selular tersebut dapat 
menggunakan layanan yang diberikan oleh operator 
selular lainnya.

Tampilan info sel—Pilih Aktif untuk mengatur perangkat 
ini agar memberi tanda bila digunakan dalam jaringan 
selular berbasis teknologi jaringan mikroselular (MCN) 
dan untuk mengaktifkan penerimaan info sel.

Sambungan
Untuk mengedit jalur akses dan pengaturan sambungan 
lainnya, tekan , lalu pilih Peralatan > P'aturan > 
Sambungan > Bluetooth, USB, Jalur akses, Data paket, 
Panggilan data, Pengaturan SIP, Konfigurasi, atau 
Kontrol nama jalur akses.
Untuk pengaturan USB, lihat ’USB’, hal. 71.

Untuk pengaturan Bluetooth, lihat ’Pengaturan’, hal. 68.

Sambungan da
Perangkat Anda mendu
(layanan jaringan), sepe
perangkat digunakan da
beberapa sambungan da
jalur akses dapat berba
UMTS, sambungan data
berlangsung.

Untuk membuat sambu
Anda dapat menetapkan
• Jalur akses MMS un

multimedia
• Jalur akses Internet 

menerima e-mail da

Hubungi operator selula
jalur akses yang diperlu
diakses. Untuk ketersed
koneksi data paket, hub

Jalur akses
Anda mungkin menerim
pesan dari operator selu
hal. 82. Beberapa atau 
diatur (preset) untuk pe
dan Anda mungkin tida
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arus memasukkan sandi setiap 
 jika Anda tidak ingin 
ngkat ini, pilih Ya.

perlukan untuk membuat 
sanya diperoleh dari operator 

 atau Proteksi.
ada pengaturan jalur akses yang 
 Web atau alamat pusat pesan 

anjutan untuk mengubah 

s protokol Internet untuk 
6. Pengaturan lain tergantung 
.

 untuk IPv4)—Masukkan alamat 

at DNS primer, masukkan 
er. Pada Alamat DNS sekunder, 

er DNS sekunder. Hubungi 
t Anda untuk memperoleh 

tapkan alamat untuk server 

ukkan nomor port proxy.
Hak cipta © 2007 Nokia.

mengedit, atau menghapusnya.  menandakan jalur 
akses terproteksi dan  menandakan jalur akses data 
paket.

Untuk membuat jalur akses baru, pilih Pilihan > Jalur 
akses baru.

Untuk mengedit pengaturan jalur akses, pilih Pilihan > 
Edit. Ikuti petunjuk dari operator selular Anda.

Nama sambungan—Berikan nama sambungan.

Media data—Pilih jenis sambungan data.

Tergantung pada sambungan data yang dipilih, hanya 
tersedia kolom pengaturan tertentu. Isi semua kolom 
bertanda Harus ditentukan atau bertanda bintang merah. 
Kolom lainnya dapat dikosongkan, kecuali jika Anda 
diminta melakukan sebaliknya oleh operator selular.

Agar dapat menggunakan sambungan data, operator 
selular jaringan harus mendukung fitur ini, dan jika perlu, 
mengaktifkannya untuk kartu SIM Anda.

Jalur akses data paket

Ikuti petunjuk dari operator selular Anda.

Nama jalur akses—Anda memperoleh nama jalur akses 
dari operator selular Anda.

Nama pengguna—Nama pengguna mungkin diperlukan 
untuk membuat sambungan data, dan biasanya diberikan 
oleh operator selular.

Minta sandi—Jika Anda h
kali masuk ke server, atau
menyimpan sandi ke pera

Sandi—Sandi mungkin di
sambungan data, dan bia
selular.

Otentikasi—Pilih Normal
Homepage—Tergantung p
dibuat, masukkan alamat
multimedia.

Pilih Pilihan > P'aturan l
pengaturan berikut:

Jenis jaringan—Pilih jeni
digunakan: IPv4 atau IPv
jenis jaringan yang dipilih

Alamat IP telepon (hanya
IP telepon Anda. 

Alamat DNS—Pada Alam
alamat IP server DNS prim
masukkan alamat IP serv
penyedia layanan interne
alamat ini.

Alamat server proxy—Te
proxy.

Nomor port proxy—Mas
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batas, panggilan data tidak akan 

 initiation protocol) diperlukan 
 yang menggunakan SIP, misalnya 
ngkin menerima pengaturan ini 
s dari operator selular Anda. Anda 
pus, atau membuat profil 
engaturan SIP.

a pengaturan server terpercaya 
da dalam pesan konfigurasi. Anda 
ghapus pengaturan ini pada 

jalur akses
l nama jalur akses, Anda dapat 

 data paket sehingga perangkat 
ggunakan jalur akses data paket 

rsedia jika kartu SIM Anda 
ntrol jalur akses.
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Pe
ng

at
ur

an

4

Data paket
Pengaturan data paket mempengaruhi semua jalur akses 
yang menggunakan sambungan data paket.

Sambungan data paket—Jika Anda memilih Jika ada dan 
Anda berada di jaringan yang mendukung data paket, 
maka perangkat akan mendaftar ke jaringan data paket. 
Menjalankan sambungan data paket aktif (misalnya, 
untuk mengirim dan menerima e-mail) akan lebih cepat. 
Jika tidak ada jangkauan data paket, secara berkala 
perangkat berupaya membuat sambungan data paket. 
Jika Anda memilih Jika diperlukan, maka perangkat ini 
akan menggunakan sambungan data paket hanya jika 
Anda mengaktifkan aplikasi atau aktivitas yang 
memerlukan sambungan tersebut.

Jalur akses—Nama jalur akses diperlukan agar perangkat 
ini dapat digunakan sebagai modem data paket ke 
komputer.

Panggilan data
Pengaturan panggilan data mempengaruhi semua jalur 
akses yang menggunakan sambungan panggilan data 
GSM.

Waktu online—Mengatur panggilan data agar secara 
otomatis diputuskan jika tidak ada aktivitas sampai batas 
waktu. Untuk memasukkan batas waktu, pilih Ditentukan 
p'guna, kemudian masukkan waktu dalam menit, jika 

Anda memilih Tidak ter
otomatis diputuskan.

Pengaturan SIP
Pengaturan SIP (session
untuk jaringan tertentu
berbagi video. Anda mu
dalam pesan teks khusu
dapat melihat, mengha
pengaturan ini dalam P

Konfigurasi
Anda mungkin menerim
dari operator selular An
dapat melihat atau men
Konfigurasi.

Kontrol nama 
Dengan layanan Kontro
membatasi sambungan
Anda hanya dapat men
tertentu saja.

Pengaturan ini hanya te
mendukung layanan ko
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Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan layanan kontrol 
atau untuk mengubah jalur akses yang diizinkan, pilih 
Pilihan lalu pilihan yang sesuai. Untuk mengubah pilihan 
ini, Anda memerlukan kode PIN2. Untuk informasi lebih 
lanjut tentang kode PIN2, hubungi operator selular Anda.

Aplikasi
Untuk mengedit pengaturan beberapa aplikasi pada 
perangkat Anda, tekan , lalu pilih Peralatan > 
P'aturan > Aplikasi. Pengaturan ini juga tersedia di setiap 
aplikasi dengan memilih pilihan pengaturan.



12

(T&J)
t ke Jika diperlukan. Untuk menutup 
rjalan di latar belakang, dan tidak 
 , kemudian pilih aplikasi dari 
r dari aplikasi.

pi

 aplikasi yang tidak menanggapi?

 ke aplikasi tersebut, lalu tekan  

teman saya tidak bisa ditemukan?

 perangkat tersebut kompatibel, 
h telah diaktifkan, dan tidak dalam 
eriksa juga apakah jarak antara 

k lebih dari 10 meter (33 kaki) dan 
g atau benda apa pun di antara 

 Bluetooth tidak dapat diakhiri?

rhubung ke perangkat Anda, 
h dapat diakhiri dari perangkat lain 
tifkan konektivitas Bluetooth. Pilih 
h > Bluetooth > Tidak aktif.
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Mengatasi masalah: Tanya Jawab 
Kode akses

T: Apa sandi saya untuk kode pengunci, PIN, atau PUK?

J: Kode pengunci standar adalah 12345. Jika Anda lupa atau 
kehilangan kode kunci, hubungi agen perangkat Anda.
Jika Anda lupa atau kehilangan kode PIN atau PUK, atau 
jika Anda belum menerima kode tersebut, hubungi operator 
selular Anda.
Untuk informasi tentang sandi, hubungi penyedia jalur 
akses Anda, misalnya, penyedia layanan internet komersial 
(ISP) atau operator selular.

Baterai

T: Mengapa baterai saya cepat habis?

J: Fitur yang menggunakan teknologi Bluetooth, atau 
membuat fitur tersebut aktif di latar belakang saat fitur 
lain sedang digunakan, meningkatkan kebutuhan daya 
baterai dan mengurangi masa pakai baterai.

Koneksi data paket juga meningkatkan kebutuhan daya 
baterai. Jika Anda mengatur Sambungan data paket ke 
Jika ada dalam P'aturan sambungan, dan tidak ada 
jangkauan data paket (GPRS), secara berkala perangkat 
berupaya membuat sambungan data paket, yang 
menyebabkan kebutuhan daya baterai meningkat.

Untuk memperpanjang masa pakai baterai, nonaktifkan 
teknologi Bluetooth jika tidak diperlukan. Atur juga 

Sambungan data pake
semua aplikasi yang be
digunakan, tekan terus
daftar. Kemudian kelua

Aplikasi tidak menangga

T: Bagaimana menutup

J: Tekan terus . Gulir
untuk menutupnya.

Konektivitas Bluetooth

T: Mengapa perangkat 

J: Periksa apakah kedua
konektivitas Bluetoot
modus tersembunyi. P
kedua perangkat tida
tidak terhalang dindin
keduanya.

T: Mengapa sambungan

J: Jika perangkat lain te
konektivitas Bluetoot
atau dengan menonak
Peralatan > Bluetoot
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pon., coba hapus item satu per 
rkecil).
a yang Anda miliki dan berapa 

ang dipakai oleh grup data yang 
 pilih Peralatan > Manajer file 
mori.
mpan data saya sebelum 

ggunakan salah satu cara 

s PC Suite untuk membuat 
 di komputer yang kompatibel.
-mail Anda, kemudian simpan 
uter.
kan konektivitas Bluetooth ke 
atibel.
tu memori yang kompatibel.

pat memilih kontak?

tidak memiliki nomor telepon 
bahkan informasi yang kurang 

n muncul sebentar di layar. Apa 
Hak cipta © 2007 Nokia.

Kamera

T: Mengapa foto terlihat kotor?

J: Pastikan bahwa jendela pelindung lensa kamera dalam 
keadaan bersih.

Layar

T: Mengapa tidak ada gambar, warna berubah, atau 
muncul titik terang pada layar setiap kali saya 
mengaktifkan perangkat?

J: Ini merupakan karakteristik dari jenis layar ini. Beberapa 
tampilan mungkin terdiri dari sejumlah piksel atau titik 
yang tetap aktif atau tidak aktif. Ini adalah hal yang 
wajar dan bukan merupakan suatu kesalahan.

Memori rendah

T: Apa yang dapat dilakukan jika memori perangkat 
rendah?

J: Anda dapat menghapus item dalam perangkat Anda 
yang tidak digunakan lagi secara berkala untuk 
mencegah kekurangan memori. Lihat ’Memori tidak 
cukup—bebaskan memori’, hal. 25. 
Untuk menghapus informasi kontak, catatan kalender, 
timer panggilan, pencatat biaya panggilan, nilai 
permainan atau data lain, buka aplikasi terkait untuk 
menghapus data tersebut. Jika Anda menghapus 
beberapa item, namun tulisan berikut muncul di layar: 
Tak cukup memori untuk operasi. Hapus sebagian 
data dulu. atau Memori tidak cukup. Hapus beberapa 

data dari memori tele
satu (mulai dari item te
Untuk melihat jenis dat
besar jumlah memori y
berbeda, tekan , lalu
> Pilihan > Rincian me

T: Bagaimana cara menyi
menghapusnya?

J: Simpan data Anda men
berikut:

• Gunakan Nokia Nserie
salinan data cadangan

• Kirim foto ke alamat e
foto tersebut ke komp

• Kirim data mengguna
perangkat yang komp

• Simpan data pada kar
Olah pesan

T: Mengapa saya tidak da

J: Kartu kontak tersebut 
atau alamat e-mail. Tam
ke dalam Kontak.

Olahpesan multimedia

T: Tulisan Membuka pesa
yang terjadi? 
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ara menggunakan Nokia Nseries PC 
unjuk pada Nokia Nseries PC Suite 
n pendukung di www.nokia.co.id.

unakan perangkat sebagai modem 
kompatibel?

nggunakan perangkat sebagai 
n demikian, dengan alih panggilan 
da dapat mengalihkan panggilan 
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J: Perangkat mencoba untuk membuka pesan multimedia 
dari pusat pesan multimedia.
Pastikan pengaturan pesan multimedia sudah 
ditetapkan dengan benar sehingga tidak ada kesalahan 
pada nomor telepon atau alamat. Tekan , lalu pilih 
Olahpesan > Pilihan > Pengaturan > Pesan 
multimedia.

T: Bagaimana saya dapat mengakhiri sambungan data 
bila perangkat ini terus menerus membuat sambungan?

J: Untuk menghentikan koneksi data perangkat, tekan 
, lalu pilih Olahpesan > Pilihan > Pengaturan > 

Pesan multimedia > Pembukaan m. media lalu salah 
satu pilihan berikut ini:
Manual—agar pusat pesan multimedia menyimpan 
pesan untuk dibuka kemudian. Anda akan menerima 
pemberitahuan bila ada pesan multimedia baru yang 
Anda terima di pusat pesan multimedia.
Tidak aktif—untuk mengabaikan semua pesan 
multimedia yang masuk. Setelah perubahan ini, 
perangkat tidak membuat sambungan jaringan yang 
berkaitan dengan pesan multimedia. 

Konektivitas PC

T: Mengapa timbul masalah pada sambungan perangkat 
ke PC saya?

J: Pastikan bahwa Nokia Nseries PC Suite terinstal dan 
dijalankan pada PC Anda. Lihat buku petunjuk untuk 
Nokia Nseries PC Suite pada CD-ROM. Untuk informasi 

lebih lanjut tentang c
Suite, lihat fungsi pet
atau kunjungi halama

T: Dapatkah saya mengg
faks dengan PC yang 

J: Anda tidak dapat me
modem faks. Meskipu
(layanan jaringan), An
faks ke nomor lain.

www.nokia.co.id
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enar-benar habis, mungkin 
it sebelum indikator pengisian 
lum panggilan dapat dibuat.

ntuk tujuan yang telah 
an pengisi daya atau baterai 

alami hubungan arus pendek. 
ng tidak disengaja dapat terjadi 
uang logam, klip atau pena 
langsung ke terminal positif (+) 
erlihat seperti baris logam pada 
jadi, misalnya, jika Anda 
an di dalam saku baju atau tas. 
i hubungan arus pendek dapat 
da penghubungnya.

mpat yang panas atau dingin, 
yang tertutup di musim panas 
n mengurangi kapasitas dan 

u jaga suhu baterai di antara 
77°F). Perangkat dengan baterai 
Hak cipta © 2007 Nokia.

Informasi baterai

Pengisian dan pemakaian
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 
perangkat ini jika tidak digunakan. Jangan biarkan baterai 
yang terisi penuh terhubung ke pengisi daya, karena 
pengisian yang berlebihan dapat mempersingkat masa 
pakai baterai. Jika tidak digunakan, daya baterai yang terisi 
penuh akan berkurang dengan sendirinya setelah beberapa 
waktu.

Jika daya baterai sudah b
diperlukan beberapa men
muncul di layar atau sebe

Gunakan baterai hanya u
ditetapkan. Jangan gunak
yang rusak.

Baterai tidak boleh meng
Hubungan arus pendek ya
jika benda logam seperti 
menyebabkan hubungan 
dan negatif (–) baterai. (T
baterai.) Hal ini dapat ter
membawa baterai cadang
Terminal yang mengalam
merusak baterai atau ben

Membiarkan baterai di te
misalnya di dalam mobil 
atau di musim dingin, aka
masa pakai baterai. Selal
15°C dan 25°C (59°F dan 
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asliannya tidak dapat dipastikan, 
ebut ke tempat pembelian.

er 
a 
arus 
tu sudut 
inal 
at dari 

kan 
an, bawah, 

a akan 
 titik pada 

i Anda tidak asli?
emastikan keaslian baterai Nokia 

ogram, jangan gunakan baterai 
aterai yang tidak disetujui 
ya dan mengakibatkan performa 

ak perangkat utama beserta 
. Penggunaan tersebut juga dapat 
Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.
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yang panas atau dingin tidak dapat berfungsi untuk 
sementara, meskipun daya baterai dalam keadaan penuh. 
Kinerja baterai menjadi sangat terbatas terutama pada 
temperatur di bawah titik beku.

Jangan buang baterai ke dalam api karena dapat meledak. 
Baterai juga dapat meledak jika rusak. Buang baterai 
sesuai dengan peraturan hukum setempat. Bila 
memungkinkan, baterai didaur ulang. Jangan buang 
baterai sebagai limbah rumah tangga.

Jangan membongkar atau merusak sel baterai. 
Seandainya terjadi kebocoran baterai, jangan sampai kulit 
atau mata terkena cairan tersebut. Seandainya terjadi 
kebocoran, segera siram kulit atau mata Anda dengan air, 
atau minta bantuan medis.

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 ke
kembalikan baterai ters
Hologram otentikasi
1 Bila mengamati stik

hologram, logo Noki
connecting hands h
terlihat dari salah sa
dan logo Nokia Orig
Enhancements terlih
sudut yang lain.

2 Bila Anda memiring
hologram ke kiri, kan
dan atas, maka And
melihat 1, 2, 3, dan 4
setiap sisinya.

Bagaimana jika batera
Jika Anda tidak dapat m
Anda melalui stiker hol
tersebut. Penggunaan b
produsen dapat berbaha
yang buruk serta merus
perangkat tambahannya
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membatalkan persetujuan atau jaminan yang berlaku 
untuk perangkat.

Untuk informasi lebih lanjut tentang baterai Nokia asli, 
kunjungi www.nokia.co.id/batterycheck. 

www.nokia.co.id/batterycheck
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Perangkat Tambahan Asli

Tersedia berbagai pilihan perangkat tambahan baru untuk 
ponsel Anda. Pilih perangkat tambahan yang memenuhi 
kebutuhan komunikasi Anda yang spesifik.

Untuk ketersediaan perangkat tambahan, hubungi agen 
Nokia di tempat Anda. Beberapa aturan praktis untuk 
pengoperasian perangkat tambahan:

• Jauhkan perangkat tambahan dari jangkauan anak-
anak.

• Ketika Anda memutuskan kabel daya dari tiap 
perangkat tambahan, pegang dan tarik steker, jangan 
kabelnya.

• Periksa secara teratur apakah semua peralatan telepon 
selular di dalam kendaraan sudah terpasang dan 
berfungsi dengan benar.

Gunakan hanya baterai, pengisi daya (charger) dan 
perangkat tambahan yang diakui oleh Nokia. 
Penggunaan jenis lainnya akan membuat persetujuan 
atau jaminan pada telepon menjadi tidak sah dan 
mungkin membahayakan.

Daya

* Dapat terjadi variasi dalam waktu pengoperasian, 
tergantung pada kartu SIM, jaringan dan pengaturan 
pemakaian, gaya dan lingkungan pemakaian. Penggunaan 
radio FM dan handsfree pada telepon juga akan 
mempengaruhi waktu bicara dan siaga.

Jenis Waktu bicara* Siaga *

BL-4B hingga 120 menit 
(WCDMA) / 
165 menit (GSM)

hingga 8,5 hari 
(WCDMA) / 
8,5 har (GSM)
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 kimia, larutan pembersih atau 
embersihkan perangkat.
ni. Lapisan cat dapat menyumbat 
g dapat dilepas dan menghambat 

mestinya.
ing, lembut, dan bersih untuk 
perti lensa kamera, sensor jarak, 

 yang disertakan atau antena 
ntena, modifikasi antena atau 
ng tidak direkomendasikan dapat 
dan melanggar peraturan yang 
ngkat radio.
i dalam ruangan.
angan data yang Anda perlukan, 
tatan kalender.
perangkat dari waktu ke waktu 
ptimal, matikan perangkat lalu 

u untuk perangkat, baterai, pengisi 
ahan apa pun. Jika salah satu 
erfungsi sebagaimana mestinya, 
mi terdekat.
Hak cipta © 2007 Nokia.

Pemeliharaan dan perawatan
Perangkat Anda merupakan produk dengan kualitas dan 
pengerjaan terbaik sehingga harus ditangani dengan benar. 
Saran berikut ini akan membantu Anda memenuhi cakupan 
garansi.
• Pastikan perangkat selalu dalam keadaan kering. Tetesan 

air, kelembaban dan segala jenis cairan atau uap air 
mungkin mengandung mineral yang akan menimbulkan 
korosi pada sirkuit elektronik. Jika perangkat terkena air, 
lepaskan baterai, dan biarkan perangkat kering 
sepenuhnya sebelum baterai dipasang kembali.

• Jangan gunakan atau simpan perangkat di tempat yang 
kotor dan berdebu. Komponen yang dapat dilepas dan 
komponen elektronik mungkin dapat mengalami 
kerusakan.

• Jangan simpan perangkat di tempat yang panas. Suhu 
yang tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat 
elektronik, merusak baterai dan melelehkan komponen 
yang terbuat dari plastik.

• Jangan simpan perangkat di tempat dingin. Ketika suhu 
kembali normal, embun dapat terbentuk di dalam 
perangkat dan merusak panel sirkuit elektronik.

• Jangan coba membuka perangkat selain yang 
diperbolehkan dalam buku petunjuk ini.

• Jangan jatuhkan, benturkan atau guncangkan perangkat 
ini. Penanganan yang tidak tepat dapat mematahkan panel 
sirkuit internal dan komponen kecil.

• Jangan gunakan bahan
deterjen keras untuk m

• Jangan cat perangkat i
berbagai komponen yan
pengoperasian yang se

• Gunakan kain yang ker
membersihkan lensa, se
dan sensor cahaya.

• Gunakan hanya antena
pengganti Nokia asli. A
peralatan tambahan ya
merusak perangkat ini 
mengatur tentang pera

• Gunakan pengisi daya d
• Selalu buat salinan cad

misalnya kontak dan ca
• Untuk mengatur ulang 

agar kinerjanya tetap o
keluarkan baterai.

Semua saran di atas berlak
daya, atau perangkat tamb
komponen tersebut tidak b
bawa ke pusat layanan res
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i yang tersimpan di media tersebut 

 transmisi radio, termasuk telepon 
u fungsi peralatan medis yang tidak 

ai. Konsultasikan dengan dokter atau 
an apakah peralatan dimaksud cukup 
kuensi radio (RF) eksternal atau jika 
n lainnya. Nonaktifkan perangkat 
rawatan kesehatan, bila terdapat 
ng menginstruksikan Anda 
h sakit atau fasilitas perawatan 
gunakan peralatan yang sensitif 

rnal.

n 
s menganjurkan agar jarak antara 
n perangkat medis implan, misalnya 
efibrilator cardioverter implan, 
 Hal ini dilakukan untuk menghindari 
gangguan pada peralatan medis 
kat tersebut harus:

perangkat nirkabel lebih dari 15,3 cm 
t medis apabila perangkat nirkabel 
Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.
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Informasi keselamatan tambahan
Anak kecil

Perangkat Anda dan perangkat tambahannya mungkin berisi 
komponen kecil. Jauhkan komponen tersebut dari jangkauan 
anak-anak.

Kondisi pengoperasian

Produk ini telah memenuhi peraturan untuk hubungan 
frekuensi radio (RF) bila digunakan dalam posisi normal di 
dekat telinga atau bila berada sedikitnya 1,5 cm (5/8 inci) 
dari badan. Jika Anda menggunakan tas jinjing, pengait ikat 
pinggang, atau kantung telepon yang dikenakan di badan, 
semua aksesori tersebut tidak boleh mengandung bahan 
logam dan perangkat harus berada pada jarak seperti yang 
disebutkan di atas dari badan Anda.

Untuk mengirimkan file data atau pesan, perangkat ini 
memerlukan sambungan yang berkualitas baik ke jaringan. 
Pada beberapa kasus, pengiriman file data atau pesan 
mungkin tertunda hingga sambungan berkualitas tersebut 
tersedia. Patuhi petunjuk jarak di atas hingga pengiriman 
selesai.

Beberapa komponen perangkat bersifat magnetis. Benda 
logam mungkin tertarik ke perangkat. Jangan letakkan kartu 
kredit atau media penyimpan yang bersifat magnetis di dekat 

telepon, karena informas
mungkin akan terhapus.

Peralatan medis

Pengoperasian peralatan
selular, dapat menggangg
dilindungi secara memad
pabrikan guna menentuk
terlindung dari energi fre
Anda memiliki pertanyaa
saat berada di tempat pe
larangan penggunaan ya
menonaktifkannya. Ruma
kesehatan mungkin meng
terhadap energi RF ekste

Perangkat medis impla
Produsen peralatan medi
perangkat nirkabel denga
alat pacu jantung atau d
minimal 15,3 cm (6 inci).
kemungkinan timbulnya 
tersebut. Pemakai perang
• Selalu menjaga jarak 

(6 inci) dari perangka
tersebut diaktifkan.
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g mungkin berlaku terhadap 
eratur untuk memastikan bahwa 
angkat nirkabel di dalam 
asang dan beroperasi dengan 
bawa cairan yang mudah terbakar, 
lam satu tempat bersama 
 perangkat tambahan. Untuk 
 kantung udara, ingat bahwa 
mbang dengan kuat. Jangan 
eralatan nirkabel yang terpasang 
tung udara atau di tempat 

ra. Jika peralatan nirkabel di dalam 
 dengan benar dan kantung udara 
bulkan cedera parah.

angkat saat berada di dalam 
kan ponsel sebelum naik ke 
aan perangkat selular di dalam 
mbahayakan pengoperasian 
ggu jaringan telepon nirkabel dan 

ledakan

ika berada di wilayah dengan 
at menyebabkan ledakan, serta 
 perintah. Kawasan berpotensi 
pat yang biasanya meminta agar 
. Percikan api di daerah seperti ini 

kan atau kebakaran yang 
ikan. Nonaktifkan perangkat di 
kar seperti di dekat pompa bensin. 
Hak cipta © 2007 Nokia.

• Tidak membawa perangkat nirkabel di dalam saku baju.
• Memegang perangkat nirkabel di dekat telinga yang 

berlawanan dengan perangkat medis untuk memperkecil 
potensi gangguan.

• Segera menonaktifkan perangkat nirkabel jika pemakai 
perangkat medis mencurigai adanya gangguan.

• Membaca dan mematuhi petunjuk dari produsen 
perangkat medis implan.

Jika Anda memiliki pertanyaan tentang penggunaan 
perangkat nirkabel Anda dengan perangkat medis implan, 
konsultasikan dengan penyedia layanan kesehatan Anda.

Alat bantu dengar

Beberapa perangkat nirkabel digital mungkin akan terganggu 
dengan sejumlah alat bantu dengar. Jika terjadi gangguan, 
tanyakan pada operator selular Anda.

Kendaraan

Sinyal RF dapat mempengaruhi sistem elektronik kendaraan 
bermotor yang tidak dipasang dan tidak terlindung dengan 
benar, misalnya sistem pengisian bahan bakar elektronik, 
sistem pengereman anti slip (anti penguncian), sistem kontrol 
kecepatan elektronik, dan sistem kantung udara. Untuk 
informasi lebih lanjut atau pertanyaan tentang kendaraan 
Anda atau perangkat tambahan di dalamnya, tanyakan kepada 
pabrikan atau agennya.

Hanya teknisi ahli yang diperbolehkan memperbaiki atau 
memasang perangkat di dalam kendaraan. Pemasangan atau 
perbaikan yang keliru dapat menimbulkan bahaya dan 

membatalkan jaminan yan
perangkat. Periksa secara t
semua peralatan untuk per
kendaraan Anda sudah terp
benar. Jangan simpan atau 
gas atau bahan peledak da
perangkat, komponen, atau
kendaraan yang dilengkapi
kantung udara akan menge
letakkan benda, termasuk p
atau portabel di sekitar kan
mengembang kantung uda
kendaraan tidak terpasang
mengembang, dapat menim

Dilarang menggunakan per
pesawat terbang. Nonaktif
pesawat terbang. Penggun
pesawat terbang dapat me
pesawat terbang, menggan
melanggar hukum.

Kawasan berpotensi 

Nonaktifkan perangkat ket
kandungan udara yang dap
patuhi semua petunjuk dan
ledakan juga termasuk tem
mesin kendaraan dimatikan
dapat mengakibatkan leda
mencelakakan atau memat
tempat pengisian bahan ba
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rat resmi yang belaku di lokasi Anda. 
 setiap lokasi berbeda.
l.

tu sedang digunakan, Anda mungkin 
ebih dahulu sebelum panggilan 
 perangkat dalam modus offline atau 
kin perlu mengubah profil untuk 

pon sebelum dapat membuat 
 informasi lebih lanjut, baca buku 
i operator selular Anda.

n darurat, berikan semua informasi 
ungkin. Perangkat nirkabel Anda 
-satunya alat komunikasi di tempat 
anggilan sebelum diperbolehkan.
Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.
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Patuhi semua larangan penggunaan peralatan radio di 
tempat pengisian, penyimpanan, dan distribusi bahan bakar, 
pabrik bahan kimia; atau di tempat yang sedang terjadi 
ledakan. Beberapa tempat yang berpotensi ledakan sering 
kali, tetapi tidak selalu, diberi tanda dengan jelas. Termasuk 
bagian bawah dek kapal; tempat pengiriman atau gudang 
penyimpanan bahan kimia; kendaraan yang menggunakan 
bahan bakar gas cair (seperti propana atau butana); tempat 
yang udaranya mengandung bahan kimia atau partikel seperti 
butiran, debu, atau serbuk logam.

Panggilan darurat

Penting: Telepon selular, termasuk perangkat ini, 
beroperasi menggunakan sinyal radio, jaringan nirkabel, 
jaringan darat dan fungsi-fungsi yang diprogram untuk 
pengguna. Karenanya, sambungan di segala kondisi tidak 
selalu dapat dilakukan. Oleh karena itu, Anda tidak boleh 
hanya mengandalkan perangkat nirkabel untuk komunikasi 
penting seperti darurat medis.

Untuk membuat panggilan darurat: 
1 Jika telepon tidak aktif, aktifkanlah. Pastikan kekuatan 

sinyal memadai. 
Beberapa jaringan mungkin akan meminta kartu SIM yang 
berlaku dimasukkan dengan benar ke dalam telepon.

2 Tekan tombol putus sebanyak yang diperlukan untuk 
menghapus layar dan mempersiapkan perangkat untuk 
panggilan. 

3 Masukkan nomor daru
Nomor darurat untuk

4 Tekan tombol panggi

Jika beberapa fitur terten
perlu menonaktifkan terl
darurat dapat dibuat. Jika
penerbangan, Anda mung
mengaktifkan fungsi tele
panggilan darurat. Untuk
petunjuk ini atau hubung

Ketika membuat panggila
yang diperlukan sejelas m
mungkin merupakan satu
kejadian. Jangan akhiri p
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pan nasional, persyaratan 
jaringan. Informasi SAR tambahan 
rmasi produk yang ada di 

, tergantung cakupan nasional dan 
 informasi SAR di wilayah lainnya, 
si produk di www.nokia.com.
Hak cipta © 2007 Nokia.

Informasi Pengesahan (SAR)

PERANGKAT SELULAR INI TELAH MEMENUHI PEDOMAN 
UNTUK SAMBUNGAN KE GELOMBANG RADIO.

Perangkat selular Anda merupakan pemancar sekaligus 
penerima radio. Perangkat ini dirancang untuk tidak melebihi 
batas hubungan ke energi radio yang direkomendasikan oleh 
pedoman internasional. Pedoman tersebut dikembangkan oleh 
organisasi ilmiah independen ICNIRP dan mencakup margin 
keamanan penting yang dirancang untuk menjamin 
keselamatan semua orang, tanpa memperhitungkan usia dan 
kesehatan.

Pedoman hubungan untuk perangkat selular menggunakan 
unit pengukuran yang dikenal sebagai Angka Absoprsi Spesifik 
atau SAR. Batas SAR yang tercantum dalam pedoman ICNIRP 
adalah 2,0 watt/kilogram (W/kg) atau setara dengan sepuluh 
gram jaringan tubuh manusia. Pengujian SAR dilakukan 
menggunakan posisi pengoperasian standar dengan 
pemancaran perangkat pada level daya tertinggi yang 
diperbolehkan di semua gelombang frekuensi yang diuji. Level 
SAR yang sebenarnya pada perangkat ketika dioperasikan 
dapat berada di bawah nilai maksimal karena perangkat 
dirancang untuk hanya menggunakan daya yang diperlukan 
untuk mencapai jaringan. Nilai tersebut dapat berubah 
tergantung sejumlah faktor, misalnya seberapa dekat Anda 
dengan stasiun pangkalan jaringan. Nilai SAR tertinggi 
menurut pedoman ICNIRP untuk penggunaan perangkat di 
dekat telinga adalah 1,04 W/kg. 

Penggunaan aksesori perangkat dan perangkat tambahan 
dapat menghasilkan nilai SAR yang berbeda. Nilai SAR dapat 

bervariasi, tergantung caku
pengujian, dan gelombang 
mungkin tersedia pada info
www.nokia.co.id.

*Nilai SAR dapat bervariasi
gelombang jaringan. Untuk
silahkan lihat pada informa

www.nokia.co.id
www.nokia.com
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PERAGAAN 
INTERAKTIF

PERANGKAT LUNAK

BUKU PETUNJUK

PENGATURAN
Nokia Care Online
Dukungan web Nokia Care memberi Anda informasi lebih lanjut mengenai 
layanan online kami.

PERAGAAN INTERAKTIF
Pelajari cara mengatur ponsel Anda untuk pertama kali, dan mengenal lebih lanjut 
fitur-fiturnya. Peragaan Interaktif memberi petunjuk langkah-demi-langkah 
mengenai ponsel Anda.

BUKU PETUNJUK
Buku Petunjuk online berisi informasi terperinci mengenai ponsel Anda. Ingatlah 
untuk secara berkala memeriksa apakah ada pembaruan.

PERANGKAT LUNAK
Manfaatkan sepenuhnya ponsel Anda dengan perangkat lunak untuk ponsel dan PC 
Anda. Nokia PC Suite menghubungkan ponsel dan PC agar Anda dapat mengatur 
kalender, kontak, musik dan gambar Anda, dengan aplikasi lain yang melengkapi 
penggunaanya.

PENGATURAN
Beberapa fungsi ponsel, seperti olah pesan multimedia, akses internet selular dan 
email*, mungkin perlu diatur sebelum dapat digunakan. Minta pengaturan tersebut 
dikirim ke ponsel Anda secara gratis.

*Tidak tersedia pada semua ponsel.



BAGAIMANA MENGGUNAKAN PONSEL SAYA?
Bagian Set Up (Pengaturan Awal), di www.nokia.co.id/setup, membantu Anda mempersiapkan ponsel Anda sebelum 
digunakan. Biasakan diri Anda dengan berbagai fungsi dan fitur ponsel dengan membuka bagian Guides and Demos 
(Panduan dan Demo) di www.nokia.co.id/guides.

BAGAIMANA MENSINKRONKAN PONSEL DAN PC SAYA?
Dengan menghubungkan ponsel Anda ke PC yang kompatibel dengan versi Nokia PC Suite yang diperlukan dari 
www.nokia.co.id/pcsuite Anda dapat mensinkronkan kalender dan kontak Anda.

DI MANA SAYA DAPAT MEMPEROLEH PERANGKAT LUNAK UNTUK PONSEL SAYA?
Dapatkan lebih banyak untuk ponsel Anda dengan download dari bagian Software (Perangkat Lunak) 
di www.nokia.co.id/software.

DI MANA SAYA DAPAT MEMPEROLEH JAWABAN UNTUK PERTANYAAN UMUM?
Buka bagian FAQ di www.nokia.co.id/faq untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan mengenai ponsel Anda dan 
produk dan layanan Nokia lainnya.

BAGAIMANA MENDAPATKAN BERITA NOKIA TERBARU?
Berlangganan online di www.nokia.co.id/signup dan jadilah yang pertama mengetahui tentang produk terbaru dan 
promosi. Daftarkan di “Nokia Connections” untuk menerima pembaruan bulanan atau berita tentang ponsel dan 
teknologi terbaru. Daftarkan di “Be The First To Know” untuk mendapatkan ulasan eksklusif mengenai pengumuman 
ponsel baru atau berlangganan “Promotional Communications” untuk mengetahui berbagai acara mendatang.

Jika Anda masih memerlukan bantuan lebih lanjut, silakan kunjungi www.nokia.co.id/contactus.

Untuk informasi tambahan mengenai layanan perbaikan, silakan kunjungi www.nokia.co.id/repair.

Silakan kunjungi www.nokia.co.id/support untuk memperoleh informasi lebih terperinci.
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www.nokia.co.id/guides
www.nokia.co.id/pcsuite
www.nokia.co.id/software
www.nokia.co.id/faq
www.nokia.co.id/signup
www.nokia.co.id/repair
www.nokia.co.id/support
www.nokia.co.id/contactus
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