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Pembaruan penting
Pemberitahuan ini ditujukan sebagai panduan untuk 
mengelola, menyinkronkan, dan mentransfer konten yang 
tersimpan pada memori telepon [C:] dan hard drive [E:]. 

Informasi dalam pemberitahuan ini tidak tersedia pada saat 
buku petunjuk Nokia N91 dicetak dan menggantikan teks 
referensi Nokia PC Suite dalam buku petunjuk dan materi 
panduan serupa lainnya yang terkait. 

Pembaruan informasi terutama menyangkut bagian-bagian 
berikut ini dalam buku petunjuk : Memori tidak 
cukup-Bebaskan memori, Transfer musik, Manajer aplikasi, 
Memori-hard drive, Galeri, dan bagian Salinan cadangan 
PC Suite dalam Mengatasi masalah. 

Nokia PC Suite berlaku di sini untuk semua aplikasi, termasuk 
Nokia Audio Manager, pada Nokia PC Suite. 

Memori telepon dan memori hard drive dapat dlihat 
menggunakan aplikasi manajer file. Untuk informasi lebih 
lanjut tentang manajer file, lihat buku petunjuk.

Kontak, kalender, catatan singkat
Memori telepon [C:] adalah lokasi penyimpanan default untuk 
kontak, kalender dan catatan. 

Gunakan Nokia PC Suite hanya untuk mengelola sinkronisasi 
dan membuat salinan cadangan konten seperti kontak, 
kalender dan catatan dalam memori telepon.

 Tip! Jangan memulai aplikasi (misalnya Galeri) pada 
perangkat saat Nokia PC suite sedang bekerja. 

Musik, foto dan video
Hard drive [E:] adalah lokasi penyimpanan yang dianjurkan 
untuk file konten seperti musik, foto, dan video.

Untuk mengelola konten pada hard drive [E:], gunakan modus 
transfer Pemutar media untuk file musik dan Penyimpanan 
massal untuk file musik, foto, dan video. Lihat buku petunjuk 
untuk informasi lebih lanjut mengenai cara menggunakan 
modus transfer ini. 

 Tip! Bila menggunakan modus Pemutar media atau 
Penyimpanan massal, Nokia PC Suite akan bekerja di 
latar belakang pada PC Anda dan seringkali bila Anda 
menghubungkan Nokia N91 dan memilih modus 
Pemutar media atau Penyimpanan massal, pesan 
“Nokia PC suite - Nokia N91 tersambung dalam modus 
yang tidak kompatibel. Ubah dari UI” ditampilkan. 
Abaikan pesan pop-up ini karena hanya berlaku jika Anda 
ingin menggunakan PC Suite. 

 Tip! Jangan membuat salinan cadangan hard drive [E:] 
dengan Nokia PC Suite. Gunakan metode sinkronisasi dan 
transfer lain yang tersedia untuk modus Penyimpanan 
massal dan Pemutar media. 
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PERNYATAAN KESESUAIAN
Dengan ini, NOKIA CORPORATION 
menyatakan bahwa produk RM-43 ini telah 
memenuhi persyaratan pokok dan ketentuan 
yang terkait lainnya dari Petunjuk Dewan 
1999/5/EC. Salinan Pernyataan Kesesuaian 
ini dapat dilihat di http://www.nokia.com/
phones/declaration_of_conformity/.

Hak cipta © 2006 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak, mentransfer, menyebarluaskan atau menyimpan sebagian 
atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Nokia.
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masing-masing pemilik. Nokia tune adalah merek melodi dari Nokia Corporation.
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© 1998-200(6). Symbian dan Symbian OS adalah merek dagang dari Symbian Ltd.

Java™ dan semua merek berbasis Java adalah merek dagang atau merek dagang 
terdaftar dari Sun Microsystems, Inc.
Microsoft, Windows, dan Media Player adalah merek dagang terdaftar atau merek 
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Produk ini berlinsesi di bawah Lisensi Portfolio Paten Visual MPEG-4 (i) untuk 
penggunaan pribadi dan non-komersial yang berkaitan dengan informasi yang 
telah disesuaikan dengan Standar Visual MPEG-4 oleh konsumen yang dalam 
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dengan video MPEG-4 yang disediakan oleh penyedia video berlisensi. Tidak ada 
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dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.
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Ketentuan Ekspor
Perangkat ini mungkin berisi komponen, teknologi atau perangkat lunak yang 
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AN DI DALAM PESAWAT 
atuhi semua larangan. 
irkabel dapat menimbulkan 
i dalam pesawat terbang.

AN SEWAKTU MENGISI BAHAN 
an gunakan perangkat di tempat 
han bakar. Jangan gunakan di 
 bakar atau bahan kimia.

AN DI DEKAT LEDAKAN Patuhi 
gan. Jangan gunakan perangkat di 
 sedang terjadi ledakan. 

DENGAN WAJAR Gunakan 
ya dengan posisi normal sesuai 
alam dokumentasi produk. 
rlu, jangan sentuh antena.

ESMI Hanya teknisi ahli yang 
n memasang atau memperbaiki 

T TAMBAHAN DAN BATERAI 
nya perangkat tambahan dan 
Jangan gunakan produk yang tidak 
i Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Untuk keselamatan Anda
Bacalah petunjuk-petunjuk ringkas ini. Mengabaikan 
peraturan dan ketentuan yang berlaku dapat 
membahayakan keselamatan dan melanggar hukum. 
Untuk informasi lebih lanjut, baca buku petunjuk lengkap.

MENGAKTIFKAN 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 
mengalami gangguan yang mungkin 
mempengaruhi kinerjanya.

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

NONAKTIFK
TERBANG P
Perangkat n
gangguan d

NONAKTIFK
BAKAR Jang
pengisian ba
dekat bahan

NONAKTIFK
semua laran
tempat yang

GUNAKAN 
telepon han
penjelasan d
Bila tidak pe

LAYANAN R
diperbolehka
produk ini.

PERANGKA
Gunakan ha
baterai asli. 
kompatibel.
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alam perangkat, patuhi semua 
bebasan pribadi serta hak hukum 

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

menggunakan foto atau klip 
turan hukum, hormati norma 
 hak hukum orang lain.

 menggunakan semua fitur 
elain jam alarm, perangkat harus 
 aktifkan perangkat bila 
gkat nirkabel dapat 

gguan atau bahaya.

an
on, Anda harus memiliki layanan 
gian besar fungsi fitur perangkat 
si fitur jaringan selular untuk 
 jaringan tersebut mungkin tidak 
n atau Anda mungkin harus 
us dengan operator selular 
ggunakan layanan jaringan. 
ngkin harus memberikan 
 penggunaan layanan tersebut 
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KEDAP AIR Perangkat ini tidak kedap air. 
Jaga agar tetap kering.

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

HUBUNGAN KE PERANGKAT LAIN Sebelum 
perangkat dihubungkan ke perangkat lain, 
baca buku petunjuk ini 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 

 sebanyak yang diperlukan untuk 
menghapus layar dan kembali ke modus siaga. 
Masukkan nomor darurat, kemudian tekan 

. Beritahukan lokasi Anda. Jangan akhiri 
panggilan sebelum diperbolehkan.

Perangkat Anda
Perangkat nirkabel yang dijelaskan dalam buku petunjuk 
ini telah disetujui untuk digunakan dalam jaringan EGSM 
900/1800/1900 dan UMTS 2100. Hubungi operator selular 
Anda untuk informasi lebih lanjut tentang jaringan.

Jika menggunakan fitur d
peraturan dan hormati ke
orang lain. 

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

Bila mengambil foto dan 
video, patuhi semua pera
setempat, dan privasi dan

Peringatan: Untuk
dalam perangkat s
dinyalakan. Jangan
penggunaan peran
menimbulkan gan

Layanan Jaring
Untuk menggunakan telep
dari operator selular. Seba
ini tergantung pada fung
penggunaannya. Layanan
tersedia di semua jaringa
membuat perjanjian khus
sebelum Anda dapat men
Operator selular Anda mu
petunjuk tambahan untuk



x

bahan, baterai 
ya (charger)

at dan putuskan pengisi daya 
eluarkan baterai.

ebelum mematikan perangkat 
e.

ngisi daya sebelum digunakan 
erangkat ini dirancang untuk 
 dari pengisi daya DC-4, AC-3 dan 
 daya AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-9, 
atau LCH-12 jika digunakan 
 daya CA-44.

an perangkat ini, gunakan baterai 

akan hanya baterai, pengisi daya 
mbahan Nokia yang disetujui 
 dengan model khusus ini. 
s lainnya dapat membatalkan 
 jaminan, dan mungkin berbahaya.

ngkat tambahan yang disetujui, 
da. Untuk melepaskan kabel daya 
gang dan cabut steker, 
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dan menjelaskan biaya yang dikenakan. Beberapa jaringan 
mungkin memiliki keterbatasan yang mempengaruhi 
bagaimana Anda menggunakan layanan jaringan. 
Misalnya, beberapa jaringan mungkin tidak mendukung 
semua layanan dan karakter bahasa.

Operator selular Anda mungkin meminta agar beberapa 
fitur tertentu pada perangkat diblokir atau tidak 
diaktifkan. Jika demikian, berbagai fitur tersebut tidak 
akan tampil pada menu perangkat Anda. Perangkat Anda 
mungkin juga telah dikonfigurasi secara khusus. 
Konfigurasi ini mungkin termasuk perubahan dalam nama 
menu, urutan menu dan ikon. Untuk informasi lebih lanjut, 
hubungi operator selular Anda.

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

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

Perangkat tam
dan pengisi da
Selalu matikan perangk
(charger) sebelum meng

Mengeluarkan baterai s
dapat merusak hard driv

Periksa nomor model pe
dengan perangkat ini. P
digunakan dengan daya
AC-4, serta dari pengisi
ACP-12, LCH-8, LCH-9, 
dengan adaptor pengisi

Untuk penggunaan deng
BL-5C.

Peringatan: Gun
dan perangkat ta
untuk digunakan
Penggunaan jeni
persetujuan atau

Untuk ketersediaan pera
hubungi agen Nokia An
perangkat tambahan, pe
bukan kabelnya.
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Persiapan
Perangkat tambahan dalam kotak 
kemasan
Nomor model: Nokia N91-2

Selanjutnya disebut sebagai Nokia N91.

1 Headset. Tancapkan headset ke unit 
remote control atau langsung ke 
Nokia N91 Anda.

2 Unit remote control.
Termasuk berikut ini:
• tombol media untuk mengontrol 

pemutar musik
•  tombol telepon untuk 

menjawab dan mengakhiri 
panggilan telepon

• tombol volume di samping remote control untuk 
mengatur volume

• saklar kunci di samping remote control untuk 
mengunci tombol remote control

3 Kabel mini-USB DKE-2
Dengan kabel ini Anda
menghubungkan pera
Nokia N91 Anda ke PC
kompatibel untuk men
musik dan file lain.

4 Baterai isi ulang BL-5

5 Travel charger AC-4.
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Memasukkan kartu (U)SIM 
dan baterai

Istilah: Kartu USIM adalah versi kartu SIM yang 
disempurnakan dan didukung oleh telepon selular 
UMTS.

Jauhkan kartu (U)SIM dari jangkauan anak-anak.

1 Dengan bagian 
belakang perangkat 
menghadap ke arah 
Anda, tekan tombol 
pelepas di sebelah kiri 
perangkat dan geser 
penutupnya.

2 Angkat penutup.

3 Untuk melepaskan slot 
kartu (U)SIM, geser slot 
ke kanan, lalu angkat 
tepi kiri slot ke atas.

4 Masukkan kartu 
(U)SIM ke dalam slo
kartu. Pastikan sudu
miring pada kartu SI
menghadap ke atas 
dari slot, dan bidang
kontak pada kartu m
perangkat.

5 Tutup slot, dan gese
ke kiri sampai terkun
di tempatnya.

6 Masukkan baterai.

7 Pasang kembali 
penutup belakang.



Pe
rs

ia
pa

n

3

perangkat
ol daya ( ) di bagian atas 

ta kode (U)PIN atau kode kunci, 
kan ( ). Pengaturan awal 
ah 12345.
, tekan tombol menu  di sisi 
k mengakses fungsi musik, tekan 
ik.
i dua antena dalam.

ada 
si radio lain, 
gan sentuh 
aat 
enyentuh 
pengaruhi 
 dan 
rangkat 
 daya yang 
asanya. 
yentuh 
ilan 
 kinerja 

pakai baterai Anda akan optimal.
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Mengisi daya baterai
1 Sambungkan pengisi 

daya yang kompatibel 
ke stopkontak.

2 Sambungkan kabel 
daya ke perangkat. 
Baris indikator baterai 
mulai bergulir. Anda tetap dapat menggunakan 
perangkat selama pengisian berlangsung. Jika daya 
baterai sudah benar-benar habis, diperlukan beberapa 
menit sebelum indikator pengisian daya muncul di 
layar.

3 Bila baterai sudah terisi penuh, baris tersebut akan 
berhenti bergulir. Putuskan sambungan ke pengisi 
daya, pertama-tama dari perangkat, kemudian dari 
stopkontak.

Tip! Anda juga dapat menggunakan dudukan meja 
untuk mengisi baterai: Sambungkan pengisi daya ke 
stopkontak dinding, sambungkan kabel daya ke 
dudukan meja, dan tempatkan perangkat Nokia N91 
Anda pada dudukan meja.

Mengaktifkan 
1 Tekan dan tahan tomb

perangkat.
2 Jika perangkat memin

masukkan kode, lalu te
untuk kode kunci adal

3 Untuk membuka menu
kanan perangkat. Untu
tombol akses  Mus

Perangkat Anda dilengkap

Catatan: Seperti p
perangkat transmi
jika tidak perlu jan
antena manapun s
perangkat aktif. M
antena akan mem
kualitas panggilan
mengakibatkan pe
beroperasi dengan
lebih tinggi dari bi
Dengan tidak men
antena saat pangg
berlangsung, maka
antena dan masa 
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asar dan 
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ggilan telepon, buka penutup 
or telepon lalu tekan . 

seorang di dalam Buku telepon 
m tampilan Siaga, lalu pilih 
atu kontak lalu tekan .
nggilan, buka penutup geser atau 

remote control untuk menjawab 
u mengakhiri panggilan keluar. 
 modus siaga mengaktifkan 

erangkat Anda
.

r.

i, pilih Pilihan > Kirim, 
ih metode pengirimannya.
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n

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Bila perangkat diaktifkan untuk pertama kalinya, Anda 
mungkin diminta untuk membuat pengaturan berikut: 
Pilih kota kediaman:, Waktu:, dan Tanggal:. Gunakan 
joystick dan tombol angka. Untuk menemukan kota, 
masukkan huruf pertama namanya. Kota yang dipilih juga 
akan menentukan zona waktu untuk jam pada perangkat 
Anda.

Operator selular Anda mungkin meminta agar beberapa 
fitur tertentu pada perangkat diblokir atau tidak 
diaktifkan. Jika demikian, berbagai fitur tersebut tidak 
akan tampil pada menu perangkat Anda. Perangkat Anda 
mungkin juga telah dikonfigurasi secara khusus. 
Konfigurasi tersebut mungkin termasuk perubahan nama 
menu, urutan menu, dan ikon. Untuk informasi lebih lanjut, 
hubungi operator selular Anda.

Pengaturan
Perangkat Nokia N91 Anda umumnya dilengkapi dengan 
pengaturan MMS, GPRS, streaming, dan Internet yang 
telah dikonfigurasi secara otomatis pada perangkat, 
berdasarkan informasi dari operator selular atau operator 
jaringan.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat “Konektivitas”, hal. 95.

Penggunaan d
tindakan umu
Panggilan telepon
• Untuk membuat pan

geser, masukkan nom
• Untuk memanggil se

Anda, tekan  dala
Kontak. Pilih salah s

• Untuk menjawab pa
tekan . 

• Tekan  pada 
panggilan masuk ata
Menekan lama dalam
panggilan suara.

Menonaktifkan suara p
1 Tekan tombol daya 
2 Pilih Diam dari dafta

Mengirim item
• Dalam suatu aplikas

jika tersedia, lalu pil



Pe
rs

ia
pa

n

5

plikasi yang terbuka, tekan terus 
u aplikasi. Jika memori rendah, 
tup beberapa aplikasi. 
ata yang belum tersimpan 
kasi.
tar musik, tekan .
k suara Anda (layanan jaringan), 

il, tekan tombol daya  di 
, lalu pilih salah satu profil.
beralih antara profil Umum dan 
iliki dua saluran telepon, 
n membuat Anda beralih antara 
t.
r nomor keluar terakhir, 

ngan ke Layanan, tekan terus 
hal. 88.

g tersedia dalam modus siaga, 
, hal. 26 dalam Buku petunjuk.

 setelah selesai dibuat, 
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Cara pintas yang praktis
Gunakan cara pintas untuk mengakses cepat sebagian 
besar fitur perangkat. Bagian yang terkait dari buku 
petunjuk ini memuat informasi lebih lanjut mengenai 
fungsi tersebut.

Cara pintas saat mengambil gambar atau merekam 
video
• Untuk memperbesar dan memperkecil, tekan joystick ke 

atas dan bawah.
• Untuk mengirim gambar yang baru saja Anda ambil, 

tekan .

Mengedit teks dan daftar
• Untuk menandai salah satu item dalam daftar, gulir ke 

item tersebut, lalu tekan  dan joystick pada saat 
yang bersamaan.

• Untuk menandai beberapa item yang berurutan di 
dalam daftar, tekan terus , sambil menggerakkan 
joystick ke atas atau bawah. Untuk mengakhiri 
pemilihan, lepaskan joystick kemudian lepaskan .

• Untuk menyalin dan menempelkan teks: tekan terus 
untuk memilih huruf dan kata. Pada saat yang 

sama. gerakkan joystick untuk menyorot teks tersebut. 
Untuk menyalin teks ke clipboard, sambil menahan 

, pilih Salin. Untuk memasukkan teks ke dalam 
dokumen, tekan terus  lalu pilih Tempel.

Modus siaga
• Untuk beralih antara a

, lalu pilih salah sat
ponsel mungkin menu
Telepon menyimpan d
sebelum menutup apli

• Untuk membuka Pemu
• Untuk memanggil kota

tekan terus .
• Untuk mengganti prof

bagian atas perangkat
• Tekan terus  untuk 

Diam. Jika Anda mem
maka tindakan ini aka
kedua saluran tersebu

• Untuk membuka dafta
tekan .

• Untuk memulai sambu
. Lihat “Internet”, 

Untuk cara pintas lain yan
lihat “Modus Siaga aktif”

Olahpesan
• Untuk mengirim pesan

tekan .
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kaian memori
i latar belakang akan 
n daya baterai dan mengurangi 
uk menutup aplikasi yang bekerja 
 terus  untuk menampilkan 
ulir ke salah satu aplikasi, 
 untuk mengkonfirmasi.

a yang tersedia dalam perangkat 
g digunakan oleh berbagai data, 
alatan > Hard drive. Pilih 
ori lalu gulir ke bawah ke Memori 

lah memori yang tersisa pada 

 cukup—bebaskan 

ritahu Anda jika memori kurang. 
lai berkurang saat browser 

tersebut akan ditutup secara 
askan ruang memori.
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Nokia N91 8GB Anda
Selamat atas pembelian ponsel Nokia N91 Anda. 
Perangkat Anda memadukan suara stereo, kapasitas 
penyimpanan hingga 6000 lagu, download musik melalui 
udara, akses ke koleksi musik Anda dan fungsionalitas 
telepon cerdas dengan Wi-Fi dan kamera 2 Megapiksel.

Hard drive
Perangkat Anda dilengkapi dengan hard drive 8GB yang 
memberikan ruang penyimpanan berkapasitas besar untuk 
berbagai jenis file. Sensor pada perangkat akan mematikan 
hard drive jika temperatur pengoperasian terlalu rendah 
atau terlalu tinggi, jika perangkat jatuh, atau jika penutup 
belakang perangkat dilepaskan. Hard drive berisi 
komponen yang sensitif yang harus ditangani dengan hati-
hati. Semua dampak yang disebabkan oleh guncangan, 
getaran, benturan, dan jatuh atau penanganan perangkat 
yang salah lainnya, di samping suhu, kelembaban yang 
ekstrim dan cairan, dapat menimbulkan kerusakan pada 
hard drive dan hilangnya atau rusaknya data.

Jangan lepaskan penutup belakang apabila perangkat 
sedang diaktifkan.

Melihat pema
Mengaktifkan aplikasi d
meningkatkan kebutuha
masa pakai baterai. Unt
di latar belakang, tekan
aplikasi yang terbuka, g
tekan , lalu pilih Ya

Untuk melihat jenis dat
dan jumlah memori yan
tekan , lalu pilih Per
Pilihan > Rincian mem
bebas untuk melihat jum
perangkat.

Memori tidak
memori
Perangkat akan membe
Jika memori telepon mu
terbuka, maka browser 
otomatis untuk membeb
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ng
kan dalam jaringan GSM.

Ponsel sedang digunakan dalam 
ingan”, hal. 119.

 atau lebih pesan yang belum 
k masuk pada Olahpesan. 

ail baru dalam kotak surat jauh.

ang menunggu untuk dikirim 
r. Lihat “Kotak keluar—pesan 
7.

gilan tidak terjawab. Lihat 
.

s dering diatur ke Diam dan 
 tanda IM, dan Nada tanda 
tif. Lihat “Profil—Atur nada”, 

rkunci. Lihat “Pengunci tombol 
12.

larm yang aktif. Lihat “Jam”, 
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Untuk membebaskan memori perangkat, transfer data 
ke hard drive dalam Mjr. file. Tandai file yang akan 
dipindahkan, pilih Pilihan > Pindah ke folder > 
Hard drive, lalu pilih salah satu folder.

Tip! Untuk membebaskan memori perangkat, 
gunakan Image Store yang tersedia pada Nokia PC 
Suite untuk mentransfer foto, dan klip video ke PC 
yang kompatibel. Lihat CD-ROM yang disertakan 
dalam paket penjualan.

Untuk menghapus data untuk membebaskan memori, 
gunakan Mjr. file, atau buka aplikasi yang terkait. 
Misalnya, Anda dapat menghapus sebagai berikut: 
• Pesan dari folder Kotak masuk, Konsep, dan Terkirim 

pada Olahpesan
• Pesan e-mail yang telah diambil dari memori telepon
• Halaman Web tersimpan
• File foto, video, atau suara yang disimpan
• Informasi kontak
• Catatan kalender
• Aplikasi yang di-download. Lihat juga “Manajer 

aplikasi”, hal. 122
• Data lain yang tidak diperlukan lagi

Indikator penti
—Ponsel sedang diguna

 (layanan jaringan)—
jaringan UMTS. Lihat “Jar

—Anda memiliki satu
dibaca dalam folder Kota

—Anda menerima e-m

—Beberapa pesan sed
dalam folder Kotak kelua
menunggu dikirim”, hal. 4

—Anda memiliki pang
“Panggilan suara”, hal. 27

—Ditampilkan jika Jeni
Nada tanda pesan, Nada
e-mail diatur ke Tidak ak
hal. 24.

—Tombol telepon te
(pengaman tombol)”, hal.

—Anda memiliki jam a
hal. 9.
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ur perangkat untuk memindai LAN 
el tersedia. Lihat “LAN Nirkabel”, 

nirkabel aktif dalam jaringan yang 

irkabel aktif dalam jaringan yang 

aktif.

ail yang telah dibaca, 
mengambilnya ke ponsel.

ail yang belum dibaca, 
mengambilnya ke telepon ini.

kia di Web
.id/N91WCDMA_8GB/support 
kia Anda untuk mendapatkan versi 
ni, informasi tambahan, download 
itan dengan produk Nokia Anda.

nda dapat memperoleh 
gunaan produk dan layanan 

enghubungi layanan pelanggan, 
tak Nokia Care di 
erservice.
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—Saluran telepon kedua sedang digunakan. Lihat 
“Pengaturan panggilan”, hal. 109.

—Semua panggilan ke ponsel dialihkan ke nomor 
lain. Jika Anda memiliki 2 saluran telepon, indikator 
pengalihan untuk saluran pertama adalah  dan 
untuk saluran kedua .

—Headset tersambung ke ponsel.

—Panggilan data aktif. 

—Sambungan data paket GPRS atau EDGE tersedia.

—Sambungan data paket GPRS atau EDGE aktif.

—Sambungan data paket GPRS atau EDGE ditahan. 
Ikon ini akan ditampilkan sebagai pengganti indikator 
kekuatan sinyal (ditampilkan di sudut kiri atas dalam 
modus siaga). Lihat “Sambungan data paket dalam 
jaringan GSM dan UMTS”, hal. 110. 

—Sambungan data paket UMTS tersedia.

—Sambungan data paket UMTS aktif.

—Sambungan data paket UMTS ditahan.

—Konektivitas Bluetooth Aktif.

—Data sedang dikirim melalui sambungan Bluetooth. 
Lihat “Konektivitas Bluetooth”, hal. 95.

—Anda telah mengat
nirkabel, dan LAN nirkab
hal. 101.

—Sambungan LAN 
dienkripsi.

—Sambungan LAN n
tidak dienkripsi.

—Sambungan USB 

—Anda memiliki e-m
menunggu Anda untuk 

—Anda memiliki e-m
menunggu Anda untuk 

Dukungan No
Kunjungi www.nokia.co
atau situs Web lokal No
terbaru buku petunjuk i
dan layanan yang berka

Di situs Web tersebut, A
informasi tentang peng
Nokia. Jika Anda perlu m
periksa daftar pusat kon
www.nokia.com/custom

www.nokia.com/customerservice
www.nokia.co.id/N91WCDMA_8GB/support
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i tentang beberapa fitur pada 
engakses tutorial dalam menu, 
i > Tutorial lalu bagian yang 

i > Jam. 

ru, pilih Pilihan > Atur alarm. 
alu pilih OK. Bila alarm aktif, 
i layar.

pilih Berhenti. Bila nada alarm 
 untuk menghentikan alarm 

h itu alarm akan berbunyi 
kukannya hingga 5 kali.

t perangkat nonaktif, maka 
an sendirinya dan mulai 
. Jika memilih Berhenti, 

kan apakah Anda ingin 
ntuk panggilan. Pilih Tidak 

angkat atau Ya untuk membuat 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Untuk layanan perawatan, periksa lokasi layanan Nokia 
Care terdekat Anda di www.nokia.co.id/repair.

Petunjuk

Perangkat Anda dilengkapi petunjuk untuk masing-masing 
fungsi. Anda dapat mengakses petunjuk dari suatu aplikasi 
atau dari menu utama.

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

Saat Anda membaca petunjuk tersebut, untuk beralih di 
antara petunjuk dan aplikasi yang aktif di latar belakang, 
tekan terus .

Untuk membuka petunjuk dari menu utama, pilih 
Peralatan > Petunjuk. Pilih aplikasi yang diinginkan untuk 
melihat topik petunjuknya. Untuk mencari topik petunjuk 
menggunakan kata kunci, pilih Pilihan > Cari dgn. kata 
kunci.

Saat Anda membaca suatu topik petunjuk, untuk melihat 
topik lain yang terkait, gulir ke kiri atau kanan dengan 
joystick.

Tutorial

Tutorial memuat informas
perangkat Anda. Untuk m
tekan , lalu pilih Pribad
akan Anda lihat.

Jam

Tekan , lalu pilih Pribad

Untuk mengatur alarm ba
Masukkan waktu alarm, l
tanda  akan muncul d

Untuk mematikan alarm, 
berbunyi, pilih Tunda alrm
selama lima menit, setela
kembali. Anda dapat mela

Jika waktu alarm tiba saa
perangkat akan aktif deng
membunyikan nada alarm
perangkat akan menanya
mengaktifkan perangkat u
untuk menonaktifkan per

www.nokia.co.id/repair
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ta ke dalam daftar tersebut, 
kota. Masukkan beberapa huruf 
 tersebut. Kolom pencarian akan 
, kemudian nama kota yang cocok 
lah satu kota. Anda dapat 
5 kota ke dalam daftar.

 Anda saat ini, gulir ke salah satu 
 Kota saya sekarang. Kota 
i tampilan utama jam, dan waktu 
berubah sesuai dengan kota yang 
aktunya benar dan sesuai dengan 

e suara dan 

u memperkecil volume, 
u Anda sedang mendengarkan 
tau  di samping kiri perangkat.

ungkinkan Anda untuk berbicara 
sel dari jarak dekat tanpa harus 
kat telinga, misalnya di atas meja 
ndar, aplikasi suara menggunakan 
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dan menerima panggilan. Jangan pilih Ya bila penggunaan 
telepon selular dapat menyebabkan gangguan atau 
bahaya.

Untuk membatalkan alarm, pilih Jam > Pilihan > 
Hapus alarm.

Pengaturan jam
Untuk mengubah pengaturan jam, pilih Jam > Pilihan > 
Pengaturan.

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

Untuk memperbolehkan jaringan telepon selular 
memperbarui informasi waktu, tanggal dan zona waktu ke 
ponsel Anda (layanan jaringan), gulir ke bawah, lalu pilih 
Wkt. operator jaringan > Pembaruan otomatis. Agar 
pengaturan Wkt. operator jaringan berfungsi, matikan 
ponsel lalu hidupkan kembali.

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

Jam dunia
Buka Jam, lalu gulir ke kanan untuk membuka tampilan 
jam dunia. Pada tampilan jam dunia, Anda dapat melihat 
waktu di berbagai kota.

Untuk menambahkan ko
pilih Pilihan > Tambah 
pertama dari nama kota
muncul secara otomatis
muncul di layar. Pilih sa
menambahkan hingga 1

Untuk menetapkan kota
kota, lalu pilih Pilihan >
tersebut akan muncul d
pada ponsel Anda akan 
dipilih. Periksa apakah w
zona waktu Anda.

Kontrol volum
loudspeaker
Untuk mengeraskan ata
saat panggilan aktif ata
suara, tekan terus  a

Loudspeaker ponsel mem
dan mendengarkan pon
memegang ponsel di de
di dekat Anda. Sesuai sta
loudspeakser.
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 file

nggunakan memori untuk 
ur ini adalah kontak, pesan, foto, 
 catatan agenda, dokumen dan 
. Memori bebas yang tersedia 

ata yang sudah tersimpan dalam 

lder dalam memori perangkat 
, lalu pilih Peralatan > Mjr. file. 

ihat isi hard drive.

 menyalin file ke salah satu 
an joystick pada saat yang sama 
pilih Pilihan > Pindah ke folder 

apat dibuka langsung dari 
uk mendapatkan fungsionalitas 
mbuka file dari aplikasi yang 
jer file.

 subfolder

 pilih Pilihan > Cari, pilih lokasi 
teks yang cocok dengan nama 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Peringatan: Dengarkan musik pada 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. 

Untuk mengetahui posisi loudspeaker, lihat ”Tombol dan 
bagian” dalam Panduan singkat.

Untuk menggunakan loudspeaker saat panggilan 
berlangsung, mulai panggilan, lalu pilih Pilihan > 
Aktifkan loudsp..

Untuk menonaktifkan loudspeaker bila selama panggilan 
berlangsung atau Anda sedang mendengarkan suara, 
pilih Pilihan > Aktifkan handset.

Sebelum menghubungkan perangkat selain headphone 
Nokia asli ke konektor headphone Nokia N91 Anda, 
kecilkan volume suara kurang dari setengah untuk 
mencegah gangguan suara atau kerusakan pada perangkat 
eksternal tersebut. Kemudian Anda dapat mengatur ulang 
volume ke level yang sesuai.

Pada beberapa headset tertentu Anda hanya dapat 
mengatur volume dengan tombol volume headset. 
Jika Anda menggunakan tombol volume perangkat, 
volume hanya akan berubah setelah Anda melepaskan 
headset.

Manajer

Beberapa fitur ponsel me
menyimpan data. Fitur-fit
nada dering, kalender dan
aplikasi yang di-download
tergantung pada jumlah d
memori telepon.

Untuk mencari file dan fo
atau hard drive, tekan 
Gulir ke kanan untuk mel

Untuk memindahkan atau
folder, tekan  dan tek
untuk menandai file, lalu 
atau Salin ke folder.

Banyak format file yang d
Manajer file. Namun, unt
penuh Anda sebaiknya me
terkait, tidak dalam Mana

Ikon pada Mjr. file:
 Folder 
 Folder yang memiliki

Untuk mencari suatu file,
pencarian lalu masukkan 
file.
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Tip! Anda dapat menggunakan Nokia Phone Browser 
yang tersedia pada Nokia PC Suite untuk melihat isi 
memori perangkat dan hard drive ponsel Anda. 
Lihat CD-ROM yang disertakan dalam paket 
penjualan.

Pengunci tombol 
(pengaman tombol)
Untuk mengunci: Geser saklar kunci di bagian atas 
perangkat di samping tombol daya, ke kiri. Bila Anda 
menggeser saklar ini saat penutup geser (slide) tertutup, 
semua tombol akan terkunci. Bila Anda membuka penutup 
geser (cover slide), semua tombol aktif.

Untuk mengaktifkan: Geser saklar ke kanan.

Bila kunci tombol aktif, panggilan masih dapat dibuat ke 
nomor darurat resmi yang sudah diprogram dalam 
perangkat Anda. Masukkan nomor darurat, lalu tekan 

.
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 berikutnya. Untuk maju cepat, 

embali ke awal lagu. 
sebelumnya, tekan dalam dua 
i. Untuk menggulung mundur 

lkan volume. Terletak di samping 

askan volume. Terletak di 

ombol perangkat, geser saklar 
erangkat.

trol perangkat Anda juga dapat 
ol remote control. Saklar kunci 
control hanya untuk mengunci 
rol.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Pemutar musik
Pemutar musik mendukung file dengan ekstensi AAC, 
AAC+, eAAC+, MP3, WMA, MP4, M4A dan DCF. Pemutar 
musik mungkin tidak mendukung semua fitur format file 
tertentu atau semua variasi format file.

Untuk informasi lebih lanjut tentang pemutar, pilih Pilihan 
> Petunjuk untuk petunjuk tentang konteks tertentu.

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

Memutar lagu
1 Tekan , lalu pilih Musik.
2 Gerakkan joystick untuk bernavigasi ke lagu, artis, 

atau kategori lain yang diinginkan lalu tekan joystick 
untuk membuka daftar kategori.

3 Tekan tombol  Putar/Tunda untuk memutar lagu 
atau daftar lagu yang dipilih.

Untuk membuka tampilan Putar sekarang pemutar dari 
tampilan lain, tekan tombol akses  Musik. 
Tekan kembali, untuk kembali ke tampilan sebelumnya.

Untuk memilih musik lain untuk diputar dalam tampilan 
Putar sekarang, pilih Pilihan > Ke menu Musik.

Kontrol
—Tekan untuk ke lagu

tekan terus.

—Tekan sekali untuk k
Untuk melompat ke lagu 
detik setelah lagu dimula
lagi, tekan terus.

—Tekan untuk mengeci
kiri perangkat.

—Tekan untuk menger
samping kiri perangkat.

Untuk mengunci semua t
pengunci di bagian atas p

Tip! Untuk mengon
menggunakan tomb
di samping remote 
tombol remote cont
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lang
gu yang sedang diputar, semua 
ikan perulangan, pilih Pilihan > 

mua, atau Ulangi lagu. 
rang ditampilkan dengan atau 
ua  atau ulang lagu  

 

ara

pemutaran musik, pilih Pilihan > 

lah satu pengaturan preset 
oystick, lalu pilih Aktifkan. 
 dengan pengaturan ekualiser 
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m
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Indikator
Ikon pada Pemutar 
musik:

—Ulang satu 

—Ulang semua 

—Putar acak aktif

—Loudspeaker 
dimatikan (ditampilkan 
pada munculan volume)

Modus pemutaran

Pemutaran acak
1 Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan pemutaran 

acak, pilih Pilihan > Putar acak. 
2 Pilih Tidak aktif atau Aktif. Tampilan Putar sekarang 

ditampilkan dengan atau tanpa ikon putar acak  di 
sudut kanan atas. 

Pemutaran beru
1 Untuk mengulang la

lagu, atau menghent
Ulang.

2 Pilih Tidak aktif, Se
Tampilan Putar seka
tanpa ikon ulang sem
di sudut kanan atas.

Mengubah su

Ekualiser
Untuk mengubah nada 
Ekualiser.

Untuk menggunakan sa
ekualiser, pilih dengan j
Setiap preset dilengkapi
grafis 8-band berbeda.
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ko musik
uga telah ditetapkan dan tidak 

bungan Internet yang berlaku 
nan ini. Untuk rinciannya, 
1.

n pengaturan toko musik dapat 

kan alamat Web toko musik 
usik.

netapkan alamat Web untuk 
Musik, pilih Pilihan > Ke Toko 
kin juga tersedia sebagai cara 
er Operator.)

ilihan > Pengaturan. 

at Web dari layanan toko musik.

h apakah akan menyambung 
anya dahulu. Hanya tersedia 

kan nama pengguna Anda untuk 
dibiarkan kosong, Anda mungkin 
 pengguna Anda saat login.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Mengubah preset ekualiser
1 Untuk membuat preset baru, pilih Pilihan > Preset 

baru. Untuk mengubah preset yang sudah ada pilih 
Pilihan > Edit.

2 Untuk membuat pengaturan frekuensi, gerakkan 
joystick ke kiri atau kanan untuk memilih frekuensi 
rendah, sedang, atau tinggi dan ke atas atau bawah 
untuk mengeraskan atau mengecilkan volume band 
frekuensi yang dipilih.

3 Untuk mereset ke nilai aslinya, pilih Pilihan > Reset ke 
default.

Untuk menghapus preset, gulir ke preset tersebut, 
lalu tekan . Preset default tidak dapat dihapus.

Pengaturan audio
Untuk mengubah balance dan efek stereo atau 
memperkuat bass, pilih Pilihan > Pengaturan audio.

Ke Toko musik
1 Dalam Menu musik, pilih Pilihan > Ke Toko musik. 

(Pilihan ini tidak tersedia jika alamat Web layanan 
musik belum ditetapkan. Lihat “Pengaturan Toko 
musik”, hal. 15)

2 Tentukan salah satu pilihan pada layar untuk mencari, 
browsing, atau memilih nada dering.

Pengaturan To
Pengaturan ini mungkin j
dapat diedit.

Anda harus memiliki sam
untuk menggunakan laya
lihat “Jalur akses”, hal. 11

Ketersediaan dan tampila
bervariasi.

Anda juga harus menetap
dalam pengaturan toko m

Untuk mengubah atau me
toko musik, dalam menu 
musik. (Toko musik mung
pintas terpisah dalam fold

Dalam Toko musik, pilih P
Tetapkan berikut ini:

Alamat:—Masukkan alam

Jalur akses default:—Pili
secara otomatis atau bert
dengan WLAN.

Nama pengguna:—Masuk
toko musik. Jika kolom ini 
harus memasukkan nama
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i PC
an tiga metode yang berbeda 

gkat Anda pada PC sebagai hard 
an mana Anda dapat mentransfer 
at koneksi dengan kabel atau 
th. Jika Anda menggunakan kabel 
ata sebagai metode koneksi pada 

tode ini memberi Anda kontrol 
g Anda pindahkan dan ke mana, 
pat melihat semua informasi file. 
 dapat mentransfer materi yang 
linan. Untuk memperbarui 
Anda mengubah pilihan lagu pada 
nu musik, lalu pilih Pilihan > 

n musik dengan Windows Media 
 USB lalu pilih Pemutar media 
eksi. Metode ini bagus jika Anda 
 semua atau beberapa file musik 

patibel dan perangkat Anda.
 Nokia Music Manager pada Nokia 
el USB DKE-2 lalu pilih PC Suite 

eksi.
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Sandi:—Masukkan sandi Anda untuk toko musik. 
Jika kolom ini dibiarkan kosong, Anda mungkin harus 
memasukkan sandi Anda saat login.

Mentransfer musik
Anda dapat mentransfer musik dari PC yang kompatibel 
atau perangkat lain yang kompatibel menggunakan kabel 
USB atau sambungan Bluetooth. Untuk rincian tentang 
menghubungkan perangkat Anda, lihat “Konektivitas”, 
hal. 95.

Persyaratan PC:

• Sistem operasi Windows® XP (atau yang lebih baru).
• Versi aplikasi Windows Media® Player yang kompatibel. 

Anda dapat memperoleh informasi lebih terperinci 
mengenai kompatibilitas Windows Media Player pada 
bagian N91 di situs Web Nokia.

• Nokia PC Suite 6.7 atau yang lebih baru. 
Perangkat lunak ini tersedia untuk diinstalasi dari 
CD-ROM paket penjualan.

Metode sambungan: 

• Kabel data USB DKE-2 (miniUSB - USB).
• PC yang kompatibel dengan Bluetooth.

Mentransfer dar
Anda dapat menggunak
untuk mentransfer file:
• Untuk melihat peran

drive eksternal deng
file data apa saja, bu
konektivitas Bluetoo
USB, pilih Transfer d
perangkat Anda. Me
penuh pada apa yan
tetapi Anda tidak da
Anda mungkin tidak
diproteksi dari penya
perpustakan setelah 
perangkat, buka Me
Refresh Perp. mus..

• Untuk menyinkronka
Player, pasang kabel
sebagai metode kon
ingin menyinkronkan
antara PC yang kom

• Untuk menggunakan
PC Suite, pasang kab
sebagai metode kon
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juk Windows Media Player 

ersambung ke PC yang 
dia Player akan memilih 
g kosong yang tersedia pada 
ari 8GB atau jika tidak cukup 
k seluruh perpustakaan Anda. 
nda dapat memilih lagu dan 
h, disalin, atau dihapus. 

kan ke perangkat Anda harus 
digunakan sebagai nama 
 Media player.

an secara manual:
a tersambung dengan 

r, pilih perangkat Anda pada 
a lebih dari satu perangkat yang 

 yang akan disinkronkan ke panel 
pus lagu atau album, pilih salah 
r lalu klik Remove from list 

aftar berisi file yang akan 
dia cukup kapasitas pada 
ync. (Mulai Sinkron), untuk 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Sambungan kabel USB
Sambungkan kabel USB DKE-2 ke PC yang kompatibel dan 
perangkat Anda. Jika Anda menggunakan Windows XP, 
perangkat Anda akan dikenali secara otomatis sebagai 
hard drive eksternal. Semua aplikasi pada perangkat Anda 
ditutup, dan ponsel beralih ke offline.

Untuk sinkronisasi musik dengan Windows Media player, 
pilih Pemutar media sebagai metode koneksi. Untuk 
memilih modus koneksi, gunakan joystick. 

Untuk mengubah modus sambungan USB default, tekan 
, pilih Sambungn > Kabel data dan salah satu pilihan 

dalam Modus kabel data.

Mentransfer musik
Baik Windows Media Player maupun Nokia Music Manager 
pada Nokia PC Suite telah dioptimalkan untuk mentransfer 
file musik. Untuk informasi tentang mentransfer musik 
dengan Nokia Music Manager, lihat Buku Petunjuk Nokia 
PC Suite pada CD-ROM yang menyertai Nokia N91 Anda.

Petunjuk berikut ini diberikan berdasarkan informasi 
mengenai versi terbaru Windows Media Player yang 
kompatibel pada saat dokumen ini disusun. Namun, 
petunjuk terperinci terutama mengenai lokasi dan nama 
dari beberapa pilihan mungkin tidak akurat dan dapat 
berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi terkini lihat 

buku petunjuk dan petun
terkait.

Sinkronisasi manual
Setelah perangkat Anda t
kompatibel, Windows Me
sinkron manual, jika ruan
perangkat Anda kurang d
ruang penyimpanan untu
Dengan sinkron manual, A
playlist yang akan dipinda

Pertama kali menghubung
memasukkan nama yang 
perangkat pada Windows

Untuk mentransfer pilih
1 Setelah perangkat And

Windows Media Playe
panel Navigasi, jika ad
tersambung.

2 Geser lagu atau album
Daftar. Untuk mengha
satu item dalam dafta
(Hapus dari daftar).

3 Periksa apakah panel D
disinkronkan dan terse
perangkat. Klik Start S
memulai sinkronisasi.
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t
lagu (playlist):
playlist dalam tampilan Playlist.

uk playlist, lalu pilih OK atau tekan 

 judul artis untuk mencari lagu 
n ke dalam playlist. Tekan joystick 
 item. Untuk menampilkan daftar 
artis, geser joystick ke kanan. 
kan daftar lagu, gerakkan joystick 

buat pilihan, pilih Selesai.

agu ke playlist
an lagu ke playlist yang sudah ada 
aru.
ilih Pilihan > Tambah lagu.
 judul artis untuk mencari lagu 
n ke dalam playlist. Tekan joystick 
 item. Untuk menampilkan daftar 
artis, geser joystick ke kanan. 
kan daftar lagu, gerakkan joystick 

buat pilihan, pilih Selesai.
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Sinkronisasi otomatis
Untuk mengubah pilihan transfer file standar pada 
Windows Media Player, klik tanda panah di bawah 
Sync (Sinkron), pilih perangkat Anda, lalu klik Set up 
Sync. (Atur Sinkron). Hapus atau pilih kotak penanda 
Sync this device automatically (Sinkronkan perangkat 
ini secara otomatis). 

Jika kotak penanda Sync this device automatically 
(Sinkronkan perangkat ini secara otomatis) dipilih dan 
Anda menyambungkan perangkat Anda, perpustakaan 
musik N91 Anda akan diperbarui secara otomatis 
berdasarkan playlist yang telah Anda pilih pada Windows 
Media Player. 

Jika tidak ada playlist yang dipilih, seluruh perpustakaan 
musik akan dipilih untuk sinkronisasi. Perhatikan bahwa 
perpustakaan PC Anda mungkin berisi lebih banyak file 
dari yang dapat ditampung oleh hard drive Nokia N91 
Anda. Lihat petunjuk Windows Media Player untuk 
informasi lebih lanjut.

Playlist pada perangkat Anda tidak disinkronkan dengan 
playlist Windows Media Player.

Playlist

Membuat playlis
Untuk membuat daftar 
1 Pilih Pilihan > Buat 
2 Masukkan nama unt

joystick.
3 Perluas dan perkecil

yang akan dimasukka
untuk menambahkan
lagu di bawah judul 
Untuk menyembunyi
ke kiri.

4 Setelah selesai mem

Menambahkan l
Anda dapat menambahk
atau membuat playlist b
1 Dalam daftar lagu, p
2 Perluas dan perkecil

yang akan dimasukka
untuk menambahkan
lagu di bawah judul 
Untuk menyembunyi
ke kiri.

3 Setelah selesai mem
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em dari tampilan 

n lagu, album, artis, aliran, 
ai tampilan Menu musik ke 
ylist baru.
terbuka dari Menu musik, 

 ke playlist > Playlist disimpan 

list baru, masukkan nama untuk 
Jika Anda memilih Playlist 
t tersebut lalu OK.
 tampilan Anda dapat memilih 
k ditambahkan dengan memilih 
apus tanda > Tandai.

nambahkan lagu yang sedang 
 playlist.

pilih Pilihan > Rincian playlist. 
pilkan:

da dalam playlist.

da hard drive.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Tip! Anda bahkan dapat menambahkan lagu ke 
playlist yang sedang diputar. 
Untuk mencari lagu masukkan huruf awalnya 
dengan tombol.

Mengatur ulang lagu
1 Pilih Pilihan > Daft. perekam dalam tampilan playlist.
2 Lagu yang dipilih siap untuk dipindahkan. Gulir ke atas 

atau bawah untuk memindahkan atau biarkan di sana. 
3 Pilih Gugurkan.
4 Gulir ke lagu yang akan Anda pindahkan. 
5 Pilih Masukkan.
6 Gulir ke posisi baru.
7 Pilih Gugurkan.
8 Setelah Anda selesai mengatur ulang daftar, 

pilih Selesai.
Tip! Untuk memasukkan dan menggugurkan, 
Anda juga dapat menekan joystick.

Menghapus lagu dari playlist
Anda dapat menghapus lagu dari playlist.
1 Pilih salah satu lagu dalam playlist.
2 Pilih Pilihan > Hapus dari playlist.
3 Pilih Ya untuk konfirmasi. Penghapusan ini tidak 

menghapus lagu dari perangkat, hanya 
mengeluarkannya dari playlist.

Menambahkan it
ke playlist
Anda dapat menambahka
dan komposer dari berbag
playlist yang ada atau pla
1 Dalam tampilan yang 

pilih salah satu item.
2 Pilih Pilihan > Tambah

atau Playlist baru.
3 Jika Anda memilih Play

playlist, lalu pilih OK. 
disimpan, pilih playlis

Tip! Pada beberapa
beberapa lagu untu
Pilihan > Tandai/H

Tip! Anda dapat me
Anda dengarkan ke

Rincian playlist
Dalam tampilan Playlist, 
Informasi berikut ini ditam

Nama—Nama playlist.

Lagu—Jumlah lagu yang a

Lokasi—Lokasi playlist pa
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mperbarui daftar perpustakaan 
drive untuk mencari lagu baru dan 
ak terpakai.

laylist/Rinc. Perp. musik—
 tentang item yang dipilih.

likasi petunjuk.

a tampilan di mana Anda dapat 

Anda untuk mengirim item yang 
 yang kompatibel.

 yang dipilih setelah konfirmasi. 
ra permanen dari hard drive.

 nama item yang dipilih.

enambahkan item yang dipilih ke 
laylist baru.

tampilan yang memuat seni 
ada album atau lagu yang dipilih. 
tau menambah seni album 
 ponsel Anda.

emungkinkan Anda untuk 
untuk tindakan.
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Tanggal—Tanggal playlist terakhir diubah.

Waktu—Tanggal playlist terakhir diubah.

Playlist otomatis
Playlist berikut ditampilkan secara otomatis dalam 
tampilan playlist:

Trek sering diputar—Berisi hingga 40 lagu yang paling 
sering diputar dari lagu yang belum lama diputar.

Trek saat ini—Berisi hingga 40 lagu yang paling sering 
diputar, dari lagu terlama dan diakhiri dengan lagu yang 
terakhir diputar.

Tamb. yang t'akhir—Berisi lagu yang telah Anda 
tambahkan ke perpustakaan dalam seminggu terakhir.

Pilihan yang tersedia
Item berikut ini tersedia sebagai pilihan dalam berbagai 
tampilan Pemutar musik.

Ke Memutar sekarang—Membuka tampilan informasi 
tentang lagu yang sedang diputar.

Ke Toko musik—Membuka sambungan nirkabel ke Toko 
Web, di mana Anda dapat mencari, browsing, dan membeli 
musik.

Refresh Perp. mus.—Me
dengan memindai hard 
membuang link yang tid

Rincian lagu/Rincian p
Menampilkan informasi

Petunjuk—Membuka ap

Buat playlist—Membuk
membuat playlist baru.

Kirim—Memungkinkan 
dipilih ke perangkat lain

Hapus—Menghapus item
Lagu akan dihapus seca

Ubah nama—Mengubah

Tambah ke playlist—M
playlist yang ada atau p

Seni album—Membuka 
album yang terpasang p
Anda dapat mengubah a
menggunakan foto pada

Tandai/Hapus tanda—M
memilih beberapa item 
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a item
Album, Genre, atau Penggubah 

ama.
 lalu pilih OK. Semua lagu dalam 
genre, atau penggubah yang 

engedit 

h Pilihan > Rincian lagu. 
pilkan dan dapat diedit.

ersebut.

t.

g berisi lagu ini.

dalam album yang berisi lagu ini.

 album.

usik dari lagu ini.

ubah lagu ini.

 pun lainnya tentang lagu ini.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Ttpk. sbg. nd. dering—Menetapkan lagu yang dipilih 
sebagai nada dering dari profil yang aktif. Jika Anda 
memilih lagu dari hard drive untuk digunakan sebagai 
nada dering, nada tersebut mungkin tidak dapat 
bekerja dengan getar. Untuk unjuk kerja yang optimal, 
simpan nada dering dalam memori perangkat.

Daftar perekam—Mengatur ulang lagu dalam playlist.

Pilihan hanya dalam tampilan Putar 
Sekarang
Ke menu Musik—Membuka tampilan Menu musik.

Putar acak—Mengaktifkan atau menonaktifkan modus 
putar acak. Dalam modus putar acak lagu-lagu diputar 
secara acak.

Ulang—Mengulang lagu atau semua lagu dalam daftar 
yang sedang diputar.

Ekualiser—Membuka tampilan di mana Anda dapat 
mengatur keseimbangan frekuensi suara.

Pengaturan audio—Membuka tampilan yang 
memungkinkan Anda untuk mengubah balance suara, 
gambar stereo dan respon bass.

Mulai visualisasi—Membuka daftar visualisasi yang 
tersedia.

Mengubah nam
1 Pilih salah satu Artis, 

dari daftar.
2 Pilih Pilihan > Ubah n
3 Masukkan nama baru,

kategori artis, album, 
dipilih diperbarui.

Melihat dan m
rincian lagu
Dalam tampilan lagu, pili
Informasi berikut ini ditam

Nama lagu—Nama lagu t

Artis—Nama artis tersebu

Album—Nama album yan

Nomor trek—Posisi lagu 

Tahun—Tahun peluncuran

Genre—Kategori aliran m

Penggubah—Nama pengg

Komentar—Komentar apa
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 sekarang, pilih Pilihan > Mulai 

lisasi yang tersedia.
embali ke tampilan Putar 

i album
.
album.
.
ar dalam Galeri Anda, lalu pilih 

an seni album yang asli, 
asli.

ndian audio
s Media player dan Nokia Audio 
file audio dengan codec seperti 

enghemat memori. 
engan membuang bagian sinyal 
ampir tidak terdengar oleh telinga 
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Untuk melihat rincian seperti Format, Durasi, dan Hak 
Cipta, pilih Pilihan > Lihat rincian file dalam tampilan 
Rincian lagu.

Rincian perpustakaan
Dalam Menu musik pilih Pilihan > Rinc. Perp. musik. 
Informasi berikut ini ditampilkan:

Lagu—Jumlah lagu yang ada dalam perpustakaan.

Durasi—Lama putar seluruh lagu yang ada.

Terpakai—Ukuran total semua file musik dalam 
perpustakaan.

T'sedia—Ruang hard disk yang tersedia dalam gigabytes.

Di-refresh—Tanggal perpustakaan terakhir diperbarui.

Mengatur lagu sebagai 
nada dering
1 Pilih salah satu lagu.
2 Pilih Pilihan > Atur sbg. nd. dering. Lagu yang dipilih 

telah diatur sebagai nada dering untuk profil yang 
aktif.

Visualisasi
1 Pada tampilan Putar

visualisasi. 
2 Pilih salah satu visua
3 Tekan Tutup untuk k

sekarang.

Mengubah sen
1 Pilih salah satu lagu
2 Pilih Pilihan > Seni 
3 Pilih Pilihan > Ubah
4 Gulir di antara gamb

Pilih:.
5 Untuk mengembalik

pilih Pulihkan yang 

Tentang penya
Aplikasi seperti Window
Manager menyandikan 
WMA atau MP3 untuk m
Penyandian dilakukan d
audio yang tidak atau h
manusia. 
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mber lain di mana kualitas suara 
kan menghemat ruang 
t menggunakan kecepatan bit 
a kecepatan bit rendah WMA 

berikan hasil yang lebih baik dari 

riabel
dukung kecepatan bit variabel 
bel berarti kecepatan bit 

ntung pada kerumitan materi 
ggunakan VBR, enkoding 
ertahankan kualitas audio yang 
, agar tidak kelihangan kualitas 
 rumit seperti dengan enkoding 
stan (CBR).
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Terlepas dari enkoder dan kualitas codec, kualitas suara file 
yang dihasilkan tidak akan sebaik aslinya. 

Codec dasar yang didukung oleh perangkat ini adalah AAC, 
WMA, dan MP3. Semua codec ini memiliki variasi yang 
berbeda. 

Kecepatan bit
Saat penyandian audio, kualitas suara yang dihasilkan 
tergantung kecepatan sampel dan kecepatan bit yang 
digunakan untuk enkoding. Kecepatan sampel dinyatakan 
dalam ribuan sampel per detik (kHz), dan untuk musik CD 
kecepatan sampelnya tetap pada 44,1 kHz. Kecepatan bit 
dinyatakan dalam kilobit per detik (Kbps). Semakin tinggi 
kecepatan bit, semakin bagus kualitas suaranya.

Tingkat kualitas yang diinginkan mungkin tergantung 
permintaan Anda, headphone yang digunakan, dan 
kebisingan di sekitar Anda. Untuk MP3 kecepatan bit 
antara 128 dan 192 Kbps umumnya cukup bagus untuk 
mendengarkan musik pop dengan perangkat Anda. WMA 
atau AAC umumnya memberikan hasil yang serupa dengan 
MP3 dengan kecepatan bit satu langkah lebih rendah 
(96-160 Kbps). Variasi dari AAC, seperti AAC+ dan AAC+ 
disempurnakan (eAAC+) memberikan audio berkualitas CD 
dengan kecepatan bit serendah 48 Kbps. Musik klasik dan 
musik bernuansa biasanya membutuhkan kecepatan bit 
yang lebih tinggi dari musik pop dasar.

Untuk percakapan atau su
kurang penting dibanding
penyimpanan, Anda dapa
antara 8 dan 64 Kbps. Pad
atau AAC umumnya mem
MP3.

Kecepatan bit va
Perangkat Anda juga men
(VBR). Kecepatan bit varia
enkoding bervariasi terga
yang disandikan. Bila men
dioptimalkan untuk memp
konstan di sepanjang trek
dalam bagian musik yang
dengan kecepatan bit kon
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 tekan  dalam modus siaga. 
dak diaktifkan, lalu pilih OK.

 tekan , lalu pilih Peralatan > 
sebut, lalu pilih Pilihan > 
engaturan yang akan diubah, 
k membuka pilihan tersebut. 
da hard drive ditandai dengan 
lir ke isi daftar nada dan 
da sebelum memilihnya. 

ara, tekan tombol apa saja.

, Download nada akan membuka 
apat memilih penanda dan 
n Web untuk men-download 

manggil diucapkan saat perangkat 
> Personalisasi, lalu atur Sebut 
. Nama pemanggil harus disimpan 

aru, pilih Pilihan > Buat baru.

ik dan profil Musik dipilih, 
engar biip bila ada panggilan 
 tanda lain dimatikan.
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Personalisasi perangkat Anda
Operator selular Anda mungkin meminta agar beberapa 
fitur tertentu pada perangkat diblokir atau tidak 
diaktifkan. Jika demikian, berbagai fitur tersebut tidak 
akan tampil pada menu perangkat Anda. Perangkat Anda 
mungkin juga sudah dikonfigurasikan secara khusus untuk 
operator jaringan Anda. Konfigurasi tersebut mungkin 
termasuk perubahan nama menu, urutan menu, dan ikon. 
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular 
Anda.

Aplikasi yang terbuka, dan folder yang berisi aplikasi yang 
terbuka, ditunjukkan dengan ikon kecil  dalam menu 
utama.

Profil—Atur nada

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

Untuk mengubah profil,
Gulir ke profil yang hen

Untuk mengubah profil,
Profil. Gulir ke profil ter
Personalisasi. Gulir ke p
lalu tekan joystick untu
Nada yang disimpan pa

. Anda dapat bergu
mendengarkan setiap na
Untuk menghentikan su

Bila Anda memilih nada
daftar penanda. Anda d
menyambung ke halama
nada.

Jika Anda ingin nama pe
berdering, pilih Pilihan
nama p'mnggil ke Aktif
dalam Kontak.

Untuk membuat profil b

Jika mendengarkan mus
Anda hanya akan mend
masuk dan semua nada
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gkat Anda harus diaktifkan 
an profil Offline. Jangan aktifkan 
apat larangan penggunaan 

atau jika dapat menimbulkan 
haya.

il Offline, tekan , lalu 
ulir ke profil lain, lalu pilih 
Perangkat akan mengaktifkan 
bel (jika kekuatan sinyal 
as Bluetooth sudah diaktifkan 
uka, konektivitas tersebut akan 
s Bluetooth secara otomatis 

etelah keluar dari profil Offline. 
6.

ah tampilan 
at Anda
n layar, seperti wallpaper dan 
eralatan > Tema. Tema yang 
. Pada Tema Anda dapat 
i elemen dari tema lainnya atau 
ri untuk personalisasi tema lebih 
ive ditandai dengan .
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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 telepon 
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 Anda telah mengaktifkan profil Offline, Anda masih 
dapat menggunakan LAN nirkabel (jika tersedia), misalnya, 
untuk membaca e-mail Anda atau browsing di Internet. 
Ingatlah untuk mematuhi semua persyaratan keselamatan 
yang berlaku saat membuat dan menggunakan koneksi 
LAN nirkabel. Lihat “LAN Nirkabel”, hal. 101.

Peringatan: Pada profil offline Anda tidak dapat 
membuat (atau menerima) panggilan apa pun, 
kecuali panggilan ke nomor darurat tertentu, 
atau menggunakan fitur lain yang memerlukan 
jangkauan jaringan. Untuk membuat panggilan, 
aktifkan terlebih dahulu fungsi telepon dengan 
mengubah profil. Jika perangkat terkunci, 
masukkan kode kunci.

Peringatan: Peran
untuk menggunak
perangkat jika terd
perangkat selular 
gangguan atau ba

Untuk meninggalkan prof
pilih Peralatan > Profil, g
Pilihan > Aktifkan > Ya. 
kembali pengiriman nirka
memadai). Jika konektivit
sebelum profil Offline dib
dinonaktifkan. Konektivita
akan diaktifkan kembali s
Lihat “Pengaturan”, hal. 9

Mengub
perangk

Untuk mengubah tampila
ikon, tekan , lalu pilih P
aktif ditandai dengan 
mengelompokkan berbaga
memilih gambar dari Gale
lanjut. Tema pada hard dr
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dar 
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kan 

intas aplikasi standar, tekan , 
an > Telepon > Modus siaga > 
u tekan joystick.

ungkin permanen, dan Anda tidak 
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Untuk membuka sambungan browser dan men-download 
tema lain, pilih Download tema.

Untuk mengaktifkan salah satu tema, gulir ke tema 
tersebut, lalu pilih Pilihan > Terapkan. Untuk melihat 
tema sebelum mengaktifkannya, pilih Pilihan > Pratinjau.

Untuk mengedit tema, gulir ke salah satu tema, lalu pilih 
Pilihan > Edit untuk mengubah pengaturan Wallpaper 
dan Penghemat daya settings.

Untuk mengembalikan tema yang sudah dipilih ke 
pengaturan awal, pilih Pilihan > Kmblikan tema awal 
saat mengedit tema.

Modus Siaga aktif
Gunakan tampilan siaga untuk akses cepat ke aplikasi yang 
paling sering Anda gunakan. Secara standar, modus siaga 
aktif diaktifkan.

Tekan , pilih Peralatan > P'aturan > Telepon > Modus 
siaga > Siaga aktif, lalu tekan joystick untuk 
mengaktifkan atau menonaktifkan siaga aktif.

Tampilan siaga aktif 
ditunjukkan dengan apl
standar di bagian atas la
sedangkan kalender, age
dan aktivitas pemutar 
terdaftar di bagian baw

Gulir ke salah satu aplik
atau aktivitas, lalu teka
joystick.

Cara pintas joystick stan
yang tersedia dalam mo
siaga tidak dapat diguna
saat modus siaga aktif 
sedang aktif.

Untuk mengubah cara p
pilih Peralatan > P'atur
Aplikasi siaga aktif, lal

Beberapa cara pintas m
dapat mengubahnya.
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n dari Kontak, tekan , 
 nama yang diinginkan; 

tama dari nama tersebut pada 
yang cocok akan ditampilkan. 
ggil. 

tak dari SIM Anda ke Kontak 
panggilan dengan cara ini. 
hal. 34.

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

ah nomor telepon kotak suara 
u pilih Peralatan > Ktk. suara > 
or. Masukkan nomor tersebut 

ator selular Anda), lalu pilih OK.
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Membuat panggilan
Panggilan suara

Tip! Untuk mengeraskan atau mengecilkan volume 
selama panggilan berlangsung, tekan tombol di 
samping kiri perangkat. 

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

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

membatalkan upaya panggilan).
Tip! Anda juga dapat menggunakan tombol  
pada remote control untuk menjawab dan 
mengakhiri panggilan.

Menekan  selalu mengakhiri panggilan, meskipun 
aplikasi lain sedang aktif.

Tip! Untuk mengakhiri panggilan saat Anda tidak 
menggunakan headset, tekan  saat panggilan 
berlangsung, lalu tutup penutup geser (slide) dalam 
15 detik.

Untuk membuat panggila
lalu pilih Kontak. Gulir ke
atau masukkan huruf per
kolom pencarian. Kontak 
Tekan  untuk meman

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

Untuk memanggil kotak s
tekan terus  dalam mo
panggilan”, hal. 118.

Tip! Untuk mengub
Anda, tekan , lal
Pilihan > Ganti nom
(diperoleh dari oper
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eserta, pilih Pilihan > 
kan peserta, gulir ke peserta 
ugurkan. 
nggilan konferensi yang aktif, 

at ke nomor telepon
bungan cepat, tekan , 

'aturan > Panggilan > Panggilan 

or telepon ke salah satu tombol 
), tekan , lalu pilih 

 Gulir ke tombol yang akan 
 telepon, lalu pilih Pilihan > Pilih. 
 kotak suara. 

 modus siaga, tekan tombol 
.
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Untuk memanggil nomor keluar terakhir dalam modus 
siaga, tekan  untuk mengakses daftar 20 nomor 
terakhir yang Anda panggil atau coba panggil. Gulir ke 
nomor yang Anda inginkan, lalu tekan  untuk 
memanggil nomor tersebut.

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

pilih Pilihan > Panggilan baru. Panggilan pertama 
akan ditahan secara otomatis.

3 Bila panggilan baru sudah dijawab, untuk 
menggabungkan peserta pertama ke dalam 
panggilan konferensi, pilih Pilihan > Konferensi.
Untuk menambah peserta baru ke panggilan, 
ulangi langkah 2, lalu pilih Pilihan > Konferensi > Tbh. 
ke konferensi. Perangkat mendukung panggilan 
konferensi hingga 6 maksimal peserta, termasuk Anda.

4 Untuk melakukan percakapan pribadi dengan salah 
satu peserta, pilih Pilihan > Konferensi > Pribadi. 
Pilih salah satu peserta, lalu pilih Pribadi. 
Panggilan konferensi ditahan pada perangkat Anda. 
Peserta lain masih dapat melanjutkan panggilan 
konferensi. Setelah percakapan pribadi Anda selesai, 
pilih Pilihan > Konferensi > Tbh. ke konferensi untuk 
kembali ke panggilan konferensi.

Untuk mengurangi p
Konferensi > Gugur
tersebut, lalu pilih G

5 Untuk mengakhiri pa
tekan .

Sambungan cep
Untuk mengaktifkan sam
lalu pilih Peralatan > P
cepat > Aktif.

Untuk menetapkan nom
sambungan cepat ( —
Peralatan > Pgl. cepat.
ditetapkan untuk nomor

 dicadangkan untuk

Untuk memanggil dalam
panggilan cepat, lalu 
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ilan melalui suara, tekan terus 
anan. Jika Anda menggunakan 
bel dengan tombol headset, 
adset untuk memulai panggilan 

t, dan Harap bicara sekarang 
kan nama atau nama panggilan 
 kartu kontak dengan jelas.
tar tag suara buatan untuk 
alam bahasa perangkat yang 
ampilkan nama dan nomor. 
.5 detik, perangkat akan 
sebut.
ali tersebut salah, pilih Berikut 
ocok lainnya, atau Keluar untuk 
n suara.

impan dalam nama tersebut, 
memilih nomor standar, 
u, perangkat akan memilih 

edia sebagai berikut: Ponsel, 
kantor), Telepon, Telepon 
ntor).
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Panggilan melalui suara
Perangkat Anda mendukung panggilan melalui perintah 
suara yang disempurnakan. Perintah suara yang 
disempurnakan tidak tergantung suara pembicara, 
maka 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 perangkat menyesuaikan dengan suara pengguna 
utama agar mengenal perintah suara dengan lebih baik.

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

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

Bila Anda menggunakan panggilan melalui suara, 
perangkat menggunakan loudspeaker. Pegang perangkat 
pada jarak yang cukup dekat saat Anda mengucapkan tag 
suara.

1 Untuk memulai pangg
tombol  pilihan k
headset yang kompati
tekan terus tombol he
suara.

2 Terdengar nada singka
muncul di layar. Ucap
yang tersimpan dalam

3 Perangkat akan memu
kontak yang dikenal d
dipilih, kemudian men
Setelah batas waktu 1
memanggil nomor ter
Jika kontak yang diken
untuk melihat daftar c
membatalkan panggila

Jika beberapa nomor ters
maka perangkat ini akan 
jika sudah ditetapkan. Ata
nomor pertama yang ters
Ponsel (rumah), Ponsel (
(rumah), dan Telepon (ka
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u (layanan jaringan)
anggilan saat panggilan lain 
engaktifkan Panggilan tunggu 
ggilan > Panggilan tunggu.

bah nada perangkat agar 
bagai lingkungan dan aktivitas, 
da ingin perangkat tidak berbunyi, 
 nada”, hal. 24.

ilan tunggu, tekan . 
 ditahan.

anggilan, pilih Pindah. Pilih 
k menghubungkan panggilan 
itahan dengan panggilan aktif dan 
bungan Anda sendiri dari kedua 
khiri panggilan aktif, tekan . 
 panggilan, pilih Pilihan > Akhiri 
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Menjawab atau menolak 
panggilan
Untuk menjawab panggilan, tekan  atau buka 
penutup geser.

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

Tip! Anda juga dapat menggunakan tombol  
pada remote control untuk menjawab dan 
mengakhiri panggilan.

Jika Anda tidak ingin menjawab panggilan, tekan  
untuk menolaknya. Jika Anda telah mengaktifkan fungsi 
P'aturan p'alihan p'gilan > Bila sibuk untuk mengalihkan 
panggilan, menolak panggilan masuk juga akan 
mengalihkan panggilan. Lihat “Pengalihan panggilan”, 
hal. 118.

Bila menolak panggilan masuk, Anda juga dapat mengirim 
pesan teks ke pemanggil tersebut untuk memberitahukan 
alasan Anda. Anda dapat mengedit teks sebelum 
mengirimnya. Untuk membuat pilihan ini dan menulis 
pesan teks standar, lihat “Pengaturan panggilan”, hal. 109.

Panggilan tungg
Anda dapat menjawab p
berlangsung jika Anda m
pada Pengaturan > Pan

Tip! Untuk mengu
sesuai dengan ber
misalnya, saat An
lihat “Profil—Atur

Untuk menjawab pangg
Panggilan pertama akan

Untuk beralih antara 2 p
Pilihan > Transfer untu
masuk atau panggilan d
untuk memutuskan sam
panggilan. Untuk menga
Untuk mengakhiri kedua
semua pglan..
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nambahkan nada DTMF ke kolom 
u DTMF dalam kartu kontak. 
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Pilihan saat panggilan suara 
berlangsung
Berbagai pilihan yang dapat Anda gunakan selama 
panggilan suara berlangsung merupakan layanan jaringan. 
Pilih Pilihan saat panggilan berlangsung untuk beberapa 
pilihan berikut: Tidak bersuara atau Bersuara, Jawab, 
Tolak, Pindah, Tahan atau Aktifkan, Aktifkan handset, 
Aktifkan loudsp., atau Aktifkan handsfree (jika headset 
yang kompatibel dengan sambungan Bluetooth 
terpasang), Akhiri pglan. aktif atau Akhiri semua pglan., 
Panggilan baru, Konferensi, dan Transfer. Pilih dari 
berikut ini:

Ganti—Untuk mengakhiri panggilan aktif dan 
menggantikannya dengan menjawab panggilan tunggu.

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

Kirim DTMF—Untuk mengirim string nada DTMF, 
misalnya sandi. Masukkan string DTMF atau cari dari 
Kontak. Untuk memasukkan karakter tunggu (w) atau 
karakter jeda (p), tekan  berulang kali. Pilih OK untuk 
mengirim nada tersebut.

Tip! Anda dapat me
Nomor telepon ata
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ntak dalam Kontak, gulir ke kartu 
, lalu pilih Pilihan > Edit.

 satu kartu kontak dalam Kontak, 
tekan . Untuk menghapus 
ekaligus, tekan terus  dan 
nandai setiap kontak yang akan 
k menghapus kontak yang 

bah dan mengedit kartu kontak, 
ntacts Editor yang tersedia pada 
hat CD-ROM yang disertakan 
 Anda.

bar kecil ke kartu kontak, buka 
ilihan > Edit > Pilihan > Tambah 
ditampilkan bila kontak tersebut 

epat adalah cara cepat untuk 
r-nomor telepon yang sering 
apat menetapkan tombol 

 untuk 8 nomor telepon. 
 cepat ke nomor telepon”, hal. 28.
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Kontak (Buku telepon)
Tekan , lalu pilih Kontak. Dalam Kontak Anda dapat 
menambahkan nada dering pribadi atau gambar kecil 
(thumbnail) ke kartu kontak. Anda juga dapat membuat 
grup kontak yang 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. 43. 
Informasi kontak hanya dapat dikirim atau diterima dari 
perangkat yang kompatibel.

Tip! Buat cadangan informasi perangkat Anda 
secara rutin. Anda dapat mengembalikan informasi 
tersebut, seperti kontak, ke perangkat di lain waktu. 
Anda dapat menggunakan Nokia PC Suite untuk 
membuat cadangan kontak ke PC yang kompatibel. 
Lihat CD-ROM yang disertakan dengan perangkat 
Anda.

Menyimpan nama dan nomor
1 Pilih Pilihan > Kontak baru.
2 Isi kolom yang dikehendaki, lalu pilih Selesai.

Untuk mengedit kartu ko
kontak yang akan diedit

Untuk menghapus salah
pilih kartu tersebut, lalu
beberapa kartu kontak s
tekan joystick untuk me
dihapus. Tekan  untu
ditandai.

Tip! Untuk menam
gunakan Nokia Co
Nokia PC Suite. Li
dengan perangkat

Untuk melampirkan gam
kartu kontak, lalu pilih P
gbr kecil. Gambar kecil 
memanggil.

Tip! Sambungan c
memanggil nomo
digunakan. Anda d
sambungan cepat
Lihat “Sambungan
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at yang akan ditetapkan sebagai 

lt tampil digarisbawahi dalam 

an layanan SIM
formasi tentang penggunaan 
gi vendor kartu SIM Anda, 
, operator jaringan, atau vendor 

ak > Pilihan > Kontak SIM > 
hat nama dan nomor yang 
. Dalam direktori SIM Anda dapat 
u menyalin nomor ke kontak, 

t panggilan.

or panggilan tetap, 
M > Kontk panggilan tetap. 
mpilkan jika didukung oleh kartu 

an dari perangkat Anda ke 
, pilih Pilihan > Aktif p'gilan 
an nomor baru ke daftar 
han > Kontak SIM baru. 
merlukan kode PIN2.
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Tip! Untuk mengirim informasi kontak, pilih kartu 
yang akan dikirim. Pilih Pilihan > Kirim > Via pesan 
singkat, Via multimedia, Via e-mail, atau Via 
Bluetooth. Lihat “Olahpesan”, hal. 36 dan 
“Mengirim data menggunakan konektivitas 
Bluetooth”, hal. 97.

Untuk menambahkan kontak ke salah satu grup, 
pilih Pilihan > Tambahkan ke grup: (hanya ditampilkan 
jika Anda telah membuat grup). Lihat “Membuat grup 
kontak”, hal. 35.

Untuk melihat jumlah kontak, grup, dan memori yang 
tersisa, pilih Kontak > Pilihan > Info kontak.

Nomor dan alamat default
Anda dapat menetapkan nomor atau alamat default ke 
kartu kontak. Dengan cara ini jika kontak memiliki 
beberapa nomor atau alamat, Anda akan dengan mudah 
dapat memanggil atau mengirim pesan ke kontak pada 
nomor atau alamat tertentu. Nomor default juga 
digunakan pada panggilan melalui suara.

1 Dalam kontak, gulir ke salah satu kontak, lalu tekan 
joystick.

2 Pilih Pilihan > Default.
3 Pilih salah satu default yang akan ditambahkan nomor 

atau alamat, lalu pilih Tetapkan.

4 Pilih nomor atau alam
default.

Nomor atau alamat defau
kartu kontak.

Direktori SIM d
Untuk ketersediaan dan in
layanan kartu SIM, hubun
misalnya operator selular
lainnya.

Tekan , lalu pilih Kont
Direktori SIM untuk meli
tersimpan pada kartu SIM
menambah, mengedit, ata
dan Anda dapat membua

Untuk melihat daftar nom
pilih Pilihan > Kontak SI
Pengaturan ini hanya dita
SIM Anda.

Untuk membatasi panggil
beberapa nomor tertentu
tetap. Untuk menambahk
panggilan tetap, pilih Pili
Untuk fungsi ini Anda me
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enyinkronkan kontak Anda ke PC 
engan Nokia PC Suite. 

ng disertakan dengan perangkat 

 nada dering 

a grup memanggil Anda, maka 
r nada dering yang dipilih 
anggil dikirim melalui panggilan 
Anda mengenalinya).

 membuka salah satu kartu kontak, 
lalu pilih salah satu grup kontak.
 dering. Daftar nada dering akan 

g akan digunakan untuk kontak 
p yang dipilih.

 dering, pilih Nada default dari 
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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 fitur panggilan tetap diaktifkan, panggilan masih 
dapat dibuat ke beberapa nomor darurat resmi yang sudah 
diprogram dalam perangkat Anda.

Menyalin kontak
Untuk menyalin nama dan nomor dari kartu SIM ke 
perangkat Anda, tekan , lalu pilih Kontak > Pilihan > 
Kontak SIM > Direktori SIM. Pilih nama yang akan disalin 
lalu Pilihan > Salin ke Kontak.

Untuk menyalin kontak ke kartu SIM, tekan , lalu pilih 
Kontak. Pilih nama yang akan disalin lalu Pilihan > Salin 
> Ke direktori SIM. Hanya kolom kartu kontak yang 
didukung kartu SIM yang dapat disalin.

Untuk mengedit nomor telepon yang boleh dipanggil 
dari perangkat Anda, tekan , lalu pilih Kontak > 
Pilihan > Kontak SIM > Kontk panggilan tetap. Gulir ke 
kontak tersebut, lalu pilih Pilihan > Edit. Anda mungkin 
memerlukan kode PIN2 untuk mengedit nomor panggilan 
tetap Anda.

Tip! Anda dapat m
yang kompatibel d
Lihat CD-ROM ya
Anda.

Menambahkan
kontak
Bila kontak atau anggot
perangkat akan memuta
(jika nomor telepon pem
tersebut dan perangkat 

1 Tekan joystick untuk
atau ke daftar grup, 

2 Pilih Pilihan > Nada
terbuka.

3 Pilih nada dering yan
perorangan atau gru

Untuk menghapus nada
daftar nada dering.
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Membuat grup kontak
1 Dalam Kontak, gerakkan joystick ke kanan untuk 

membuka daftar grup.
2 Pilih Pilihan > Grup baru. 
3 Tulis nama untuk grup atau gunakan nama default 

Grup (nomor), lalu pilih OK.
4 Buka grup tersebut, lalu pilih Pilihan > Tambah 

anggota.
5 Gulir ke salah satu kontak, lalu tekan joystick untuk 

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

6 Pilih OK untuk menambahkan kontak ke dalam grup.

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

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

Tip! Untuk memeriksa di grup mana kontak berada, 
gulir ke kontak, lalu pilih Pilihan > Milik grup.
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san yang belum terkirim disimpan 

 yang terakhir dikirim, kecuali 
ggunakan konektivitas Bluetooth, 
tuk mengubah jumlah pesan yang 
ngaturan Yang lain”, hal. 53.

an yang menunggu untuk dikirim 
ini.

an disimpan dalam kotak keluar 
da berada di luar jangkauan 
a dapat menjadwalkan pengiriman 
 saat kembali membuat 

tak surat jarak jauh.

pat meminta jaringan agar 
pengiriman pesan teks dan pesan 
 terkirim (layanan jaringan). 
at menerima laporan pengiriman 
ia yang dikirim ke alamat e-mail.

 membuka salah satu folder 
alih di antara folder, 
ke kanan atau kiri.
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Olahpesan
Tekan , lalu pilih Olahpesan. Dalam Olahpesan, Anda 
dapat membuat, mengirim, menerima, melihat, mengedit, 
dan mengatur pesan teks, pesan multimedia, pesan e-mail, 
dan pesan teks khusus yang berisi data. Anda juga dapat 
menerima pesan dan data menggunakan konektivitas 
Bluetooth, menerima pesan layanan Web, pesan area dan 
mengirim perintah layanan.

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

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

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

 Folder saya—Untuk mengatur pesan Anda ke dalam 
folder.

 Kotak surat—Hubungkan ke kotak surat jarak jauh 
Anda untuk mengambil pesan e-mail baru atau melihat 
secara offline pesan e-mail yang sudah diambil. 
Lihat “E-mail”, hal. 50.

 Konsep—Konsep pe
di sini.

 Terkirim—20 pesan
pesan yang dikirim men
akan disimpan di sini. Un
akan disimpan, lihat “Pe

 Kotak keluar—Pes
disimpan sementara di s

Contoh: Pesan ak
bila perangkat An
jaringan. Anda jug
pesan e-mail pada
sambungan ke ko

 Laporan—Anda da
menyampaikan laporan 
multimedia yang sudah
Anda mungkin tidak dap
tentang pesan multimed

Tip! Setelah Anda
default, untuk ber
gerakkan joystick 
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— ) berulang kali sampai 
daki muncul. Pada tombol angka 
n yang tercetak di tombol 

gka, tekan terus tombol angka. 
odus huruf dan angka, tekan 

berada pada tombol yang sama 
arang, tunggu sampai kursor 
gerakkan cepat joystick ke kanan 
s waktu), lalu masukkan huruf 

uah karakter, tekan . 
 menghapus lebih dari satu 

g umum tersedia dalam . 
li untuk ke tanda baca yang 

buka daftar karakter khusus. 
k bergulir ke isi daftar, lalu tekan 
rakter.

asi, tekan . 
ursor ke baris berikutnya, 

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

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

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

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

Input teks biasa
Indikator  muncul di kanan atas layar bila Anda 
menulis teks menggunakan input teks biasa.

• Tekan tombol angka (
karakter yang dikehen
tersedia karakter selai
tersebut.

• Untuk menyisipkan an
• Untuk beralih antara m

terus .
• Jika huruf berikutnya 

seperti huruf yang sek
muncul di layar, (atau 
untuk mengakhiri bata
tersebut.

• Untuk menghapus seb
Tekan terus  untuk
karakter.

• Tanda baca yang palin
Tekan  berulang ka
dikehendaki.
Tekan  untuk mem
Gunakan joystick untu
Pilih untuk memilih ka

• Untuk menyisipkan sp
Untuk memindahkan k
tekan  tiga kali.

• Untuk beralih antara m
tekan .



38

ul setelah kata, maka kata yang 
 ada di kamus. 

n kata ke dalam kamus, pilih Eja, 
gunakan input teks biasa, 
rsebut ditambahkan ke dalam 
enuh, kata baru menggantikan 
an paling lama.

ta berikutnya.
ktifkan atau menonaktifkan input 
n  dengan cepat dua kali.

nakan input teks
ka dalam modus huruf, tekan terus 
hendaki.

dus karakter yang berbeda, 

h karakter, tekan . Tekan terus 
ebih dari satu karakter.

uka daftar karakter khusus.

sukkan beberapa karakter khusus 
 saat Anda memilih masing-

 umum tersedia dalam . 
ulang kali untuk mencari tanda 
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Input teks prediktif
Anda dapat memasukkan huruf apa saja dengan menekan 
tombol sekali. Input teks prediktif didasarkan pada kamus 
terpasang yang juga dapat Anda tambahi dengan kata 
baru.  ditampilkan di kanan atas layar saat Anda 
menulis input teks prediktif.
1 Untuk mengaktifkan 

input teks prediksi, 
tekan  lalu pilih Teks 
prediktif aktif. 
Ini mengaktifkan input 
teks prediktif untuk 
semua editor pada 
perangkat.

2 Tulis kata yang 
dikehendaki, lalu tekan 
tombol — . Tekan setiap tombol hanya sekali 
untuk satu huruf. Misalnya, untuk menulis ‘Nokia’ bila 
kamus bahasa Inggris dipilih, tekan  untuk N,  
untuk o,  untuk k,  untuk i, dan  untuk a.
Usulan kata akan berubah setiap kali tombol ditekan.

3 Setelah Anda menulis kata tersebut dengan benar, gulir 
ke kanan untuk konfirmasi, atau tekan  untuk 
menambahkan spasi.
Jika kata tersebut tidak benar, tekan  berulang kali 
untuk melihat kata yang cocok, atau tekan , 
lalu pilih Teks prediktif > Cocokkan.

Jika karakter ? munc
Anda inginkan belum
Untuk menambahka
masukkan kata meng
lalu pilih OK. Kata te
kamus. Bila kamus p
kata yang ditambahk

4 Mulailah menulis ka
Tip! Untuk menga
teks prediktif, teka

Tips untuk menggu
Untuk memasukkan ang
tombol angka yang dike

Untuk beralih antara mo
tekan .

Untuk menghapus sebua
 untuk menghapus l

Tekan  untuk memb

Tip! Untuk mema
sekaligus, tekan 
masing karakter.

Tanda baca yang paling
Tekan , lalu  ber
baca yang dikehendaki.
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uk
kata; untuk mengkonfirmasinya, 
n. Tulis bagian terakhir kata 
saikan kata majemuk, tekan  
si.

t teks prediksi
prediktif > Tidak aktif untuk 
 prediktif pada semua editor 

 clipboard
an kata, tekan terus . 
gerakkan joystick ke kiri atau 
 berjalan, teks akan disorot.
e clipboard, sambil menahan , 

ks ke dalam dokumen, 
ilih Tempel, atau tekan  
el. 
eks, tekan terus . Pada saat 
oystick ke atas atau bawah.
s pilihan dari dokumen, 
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Tip! Input teks prediktif akan mencoba 
memperkirakan tanda baca umum (.,?!‘) yang 
diperlukan. Susunan dan ketersediaan tanda baca 
tersebut tergantung bahasa kamus.

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

Tekan , pilih Teks prediktif, lalu gulir ke kanan untuk 
memilih salah satu pilihan berikut:

Cocokkan—Untuk melihat daftar kata yang sesuai dengan 
tombol yang Anda tekan.

Sisipkan kata—Untuk menambahkan kata ke kamus 
menggunakan input teks biasa. Bila kamus penuh, 
kata baru menggantikan kata yang ditambahkan paling 
lama.

Edit kata—Untuk mengedit kata menggunakan input teks 
biasa. Pilihan ini tersedia jika kata tersebut aktif 
(bergarisbawah).

Tip! Bila Anda menekan , pilihan berikut akan 
ditampilkan (tergantung modus edit): Teks prediktif 
(input teks prediktif), Modus alfa (input teks biasa), 
Modus nomor, Potong (jika teks telah dipilih), Salin 
(jika text telah dipilih), Tempel (bila teks telah 
dipotong atau disalin), Sisipkan nomor, Sisipkan 
simbol, dan Bahasa tulisan: (mengubah bahasa 
yang dimasukkan untuk semua editor telepon).

Menulis kata majem
Tuliskan bagian pertama 
gerakkan joystick ke kana
majemuk. Untuk menyele
untuk menambahkan spa

Menonaktifkan inpu
Tekan , lalu pilih Teks 
menonaktifkan input teks
telepon.

Menyalin teks ke
1 Untuk memilih huruf d

Pada saat yang sama, 
kanan. Saat pemilihan

2 Untuk menyalin teks k
pilih Salin.

3 Untuk menyisipkan te
tekan terus , lalu p
sekali, lalu pilih Temp
Untuk memilih baris t
yang sama, gerakkan j
Untuk menghapus tek
tekan .
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at pengaturan e-mail dengan 
, pilih Mulai.
n joystick untuk memilih penerima 
k, atau masukkan nomor telepon 
enerima. Tekan  untuk 

koma (;) yang akan memisahkan 
a juga dapat menyalin dan 

atau alamat dari clipboard. 
 satu kontak, lalu tekan joystick 
a. Anda dapat menandai beberapa 
s.

 masukkan subyek pesan 
ail. Untuk mengubah kolom yang 
> Kolom alamat.

 bawah untuk beralih ke kolom 
n Anda. Untuk menggunakan 
n > Sisipkan atau Sisipkan 

n objek media ke pesan 
ihan > Sisipkan objek > Foto, 
 video. Bila suara ditambahkan, 
i layar.
 dapat mengirim klip video yang 

at .mp4 dalam pesan multimedia. 
mat penyimpanan video yang 
aturan video”, hal. 58.
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Menulis dan mengirim pesan
Tampilan pesan multimedia mungkin bervariasi, 
tergantung perangkat penerimanya.

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

Tip! Anda dapat membuat pesan dari aplikasi apa 
pun yang memiliki pilihan Kirim. Pilih file (foto atau 
teks) yang akan ditambahkan ke pesan, lalu pilih 
Pilihan > Kirim.

Sebelum dapat membuat pesan multimedia atau menulis 
e-mail, Anda harus memiliki pengaturan sambungan yang 
benar. Lihat “Menerima pengaturan MMS dan e-mail”, 
hal. 42 dan “E-mail”, hal. 50.

Jaringan nirkabel mungkin membatasi ukuran pesan MMS. 
Jika gambar yang dimasukkan melebihi batas ini, 
perangkat mungkin akan menyesuaikannya sehingga 
dapat dikirim melalui pesan MMS.

1 Pilih Pesan baru lalu salah satu dari berikut:
Pesan singkat—Untuk mengirim pesan teks
Pesan multimedia—Untuk mengirim pesan multimedia 
(MMS)
E-mail—Untuk mengirim e-mail. Jika account e-mail 
belum ada, Anda akan diminta untuk membuatnya. 

Untuk mulai membu
panduan kotak surat

2 Pada kolom Ke, teka
atau grup dari konta
atau alamat e-mail p
menambahkan titik 
setiap penerima. And
menyisipkan nomor 

Tip! Gulir ke salah
untuk menandainy
penerima sekaligu

3 Pada kolom Subyek,
multimedia atau e-m
tampak, pilih Pilihan

4 Gerakkan joystick ke
pesan dan tulis pesa
template, pilih Piliha
objek > Template.

5 Untuk menambahka
multimedia, pilih Pil
Klip suara, atau Klip
ikon  muncul d
Anda mungkin tidak
tersimpan dalam form
Untuk mengubah for
direkam, lihat “Peng
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unakan lebih banyak tempat 
 yang dapat dikirim dalam pesan 
da panel navigasi terlihat 
ang dihitung mundur. 
nda masih dapat menambahkan 
ng akan dikirim sebagai dua 

atis akan disimpan dalam Kotak 
n. Jika tidak berhasil dikirim, 
n di dalam Kotak keluar.

n Anda juga dapat membuat 
girimnya dalam pesan 
mpilan editor pesan multimedia, 
 presentasi (hanya ditampilkan 
n MMS diatur ke Dipandu atau 
 multimedia”, hal. 49.

irim pesan multimedia ke alamat 
at yang mendukung penerimaan 
kan ukuran gambar yang lebih 
ak yakin dengan kemampuan 
, atau jaringan tidak mendukung 
ar, sebaiknya gunakan ukuran 
kecil atau klip suara dengan 
i 15 detik. Untuk mengubah 
lihan > Pengaturan > Pesan 
an foto dalam tampilan utama 
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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 atau 
Catatan. Lampiran e-mail ditunjukkan dengan .

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

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

Perangkat Anda mendukung pengiriman pesan teks yang 
melebihi batas karakter pesan tunggal. Pesan yang lebih 
panjang akan dikirim rangkaian menjadi dua atau lebih 
pesan. Operator selular Anda mungkin akan mengenakan 
biaya yang sesuai. Karakter yang menggunakan aksen atau 
tanda lain, dan karakter berbagai pilihan bahasa seperti 

bahasa Cina, akan mengg
sehingga jumlah karakter
tunggal akan terbatas. Pa
indikator panjang pesan y
Misalnya, 10 (2) berarti A
10 karakter untuk teks ya
pesan.

Pesan e-mail secara otom
keluar sebelum pengirima
e-mail akan tetap disimpa

Tip! Pada Olahpesa
presentasi dan men
multimedia. Pada ta
pilih Pilihan > Buat
jika Mds. pembuata
Bebas). Lihat “Pesan

Tip! Bila Anda meng
e-mail atau perangk
gambar besar, guna
besar. Jika Anda tid
perangkat penerima
pengiriman file bes
gambar yang lebih 
panjang kurang dar
pengaturan, pilih Pi
multimedia > Ukur
Olahpesan.
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ikirim, diterima, dibuka, dijawab 
rus melakukan hal berikut:
i jalur akses Internet (Internet 
ngan benar. Lihat “Sambungan”, 

uran e-mail dengan benar. 
surat dalam tampilan utama 
elum membuat account e-mail, 
ntuk membuatnya. Untuk mulai 
n e-mail dengan panduan kotak 
hat “E-mail”, hal. 50.
 account e-mail khusus. 
Anda terima dari kotak surat 
dia layanan Internet (ISP).

menerima pesan
engkapi indikator berikut:

ibaca

belum dibaca

alui konektivitas Bluetooth.

an,  dan catatan 1 pesan baru 
odus siaga. Untuk membuka 

Untuk membuka pesan dalam 
esan tersebut lalu tekan joystick.
O
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Catatan: Indikator pesan terkirim menunjukkan 
bahwa pesan sudah dikirim oleh perangkat Anda ke 
nomor pusat pesan yang diprogram pada perangkat 
Anda. Namun bukan berarti pesan tersebut telah 
diterima di tempat tujuan. Untuk informasi lebih 
terperinci tentang layanan olahpesan, hubungi 
operator selular Anda.

Menerima pengaturan MMS 
dan e-mail
Anda mungkin menerima pengaturan tersebut dalam 
pesan teks dari operator jaringan atau operator selular. 
Lihat “Data dan pengaturan”, hal. 43. 

Untuk ketersediaan dan berlangganan layanan data, 
hubungi operator jaringan atau operator selular Anda. 
Ikuti petunjuk yang Anda terima dari operator selular.
Memasukkan pengaturan MMS secara manual:
1 Tekan , lalu pilih Peralatan > P'aturan > 

Sambungan > Jalur akses, lalu tetapkan pengaturan 
untuk jalur akses olahpesan multimedia. Lihat 
“Sambungan”, hal. 110.

2 Tekan , lalu pilih Olahpesan > Pilihan > 
Pengaturan > Pesan multimedia > Jalur akses diguna 
dan jalur akses yang Anda buat sebagai sambungan 
yang disuka. Lihat juga “Pesan multimedia”, hal. 49.

Sebelum e-mail dapat d
dan diteruskan, Anda ha
• Membuat konfiguras

Access Point: IAP) de
hal. 110.

• Menetapkan pengat
Jika memilih Kotak 
Olahpesan namun b
Anda akan diminta u
membuat pengatura
surat, pilih Mulai. Li
Anda harus memiliki
Ikuti petunjuk yang 
jarak jauh dan penye

Kotak masuk—
Folder Kotak masuk dil

—Pesan teks belum d

—Pesan multimedia 

—Data diterima mel

Bila Anda menerima pes
muncul di layar dalam m
pesan, pilih Tampilkan. 
Kotak masuk, gulir ke p



O
la

hp
es

an

43

ran
 menerima berbagai jenis pesan 

 mungkin menerima pengaturan 
erator selular, atau departemen 
usahaan Anda dalam pesan 

pan pengaturan tersebut, 
mua.

impan informasi ke Kontak, pilih 
ama. File sertifikat atau suara 
 nama tidak disimpan.

yimpan nada dering, pilih 

enampilkan logo dalam modus 
nda pengenal operator jaringan, 

 menyimpan undangan, 
 Kalender.

pan penanda ke daftar penanda 
mbah ke penanda. Jika pesan 
ses dan penanda, maka untuk 
, pilih Pilihan > Simpan semua.
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Untuk membalas pesan yang diterima, pilih Pilihan > 
Balas.

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

Anda mungkin menerima pemberitahuan bahwa ada pesan 
multimedia yang menunggu di pusat pesan multimedia. 
Untuk mengaktifkan sambungan data paket untuk 
mengambil pesan ke perangkat Anda, pilih Pilihan > Buka.

Saat membuka pesan multimedia ( ), Anda mungkin 
melihat gambar dan pesan.  ditampilkan jika suara 
disertakan, atau  jika video disertakan. Untuk memutar 
suara atau video, pilih indikatornya.

Untuk melihat jenis objek media yang terdapat dalam 
pesan multimedia, buka pesan lalu pilih Pilihan > Objek.

Jika pesan berisi presentasi multimedia,  ditampilkan. 
Untuk memutar presentasi, pilih indikatornya.

Data dan pengatu
Perangkat Anda mungkin
yang berisi data:

Pesan konfigurasi—Anda
dari operator jaringan, op
manajemen informasi per
konfigurasi. Untuk menyim
pilih Pilihan > Simpan se

Kartu nama—Untuk meny
Pilihan > Simpan kartu n
yang terlampir pada kartu

Nada dering—Untuk men
Pilihan > Simpan.

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

Catatan kalender—Untuk
pilih Pilihan > Simpan ke

Pesan web—Untuk menyim
di Web, pilih Pilihan > Ta
berisi pengaturan jalur ak
menyimpan data tersebut
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t namun belum membuat account 
ta untuk membuatnya. 
engaturan e-mail dengan 

lih Mulai. Lihat juga “E-mail”, 

at baru, nama yang Anda berikan 
menggantikan Kotak surat pada 
san. Anda dapat memiliki hingga 

 surat
ak surat, perangkat akan bertanya 
ghubungkan ke kotak surat 
at?).

kotak surat Anda dan mengambil 
 pilih Ya. Bila melihat pesan secara 
 terus menerus tersambung ke 
i sambungan data. Lihat juga 

fline pesan e-mail yang sudah 
ih Tidak. Jika Anda melihat pesan 
rangkat tidak akan tersambung ke 
O
la

hp
es

an
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Pemberitahuan e-mail—Memberitahukan jumlah e-mail 
baru yang Anda terima dalam kotak surat jarak jauh. 
Pemberitahuan selanjutnya mungkin berisi informasi yang 
lebih terperinci.

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.

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

Tip! Anda dapat menggunakan teks dalam folder 
template agar tidak perlu menulis ulang pesan yang 
sering Anda kirim.

Kotak surat
Jika memilih Kotak sura
e-mail, Anda akan dimin
Untuk mulai membuat p
panduan kotak surat, pi
hal. 50.

Bila membuat kotak sur
ke kotak surat tersebut 
tampilan utama Olahpe
6 kotak surat.

Membuka kotak
Bila Anda membuka kot
apakah Anda ingin men
(Sambung ke kotak sur

Untuk menyambung ke 
judul e-mail atau pesan,
online, maka Anda akan
kotak surat jauh melalu
“Sambungan”, hal. 110.

Untuk melihat secara of
diambil sebelumnya, pil
e-mail secara offline, pe
kotak surat jauh.
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h dibaca.
 dibaca dan isi pesan telah 
t.
 e-mail, tekan joystick. 
m diambil dan Anda sedang 
Anda akan ditanya apakah ingin 
ebut dari kotak surat.

-mail, buka pesan yang memiliki 
u pilih Pilihan > Lampiran. 
dup, berarti lampiran tersebut 
at, pilih Pilihan > Buka. 
, Anda dapat mengambil, 

au menghapus lampiran. 
 lampiran menggunakan 

t Anda menggunakan protokol 
 menetapkan jumlah pesan yang 
akah akan mengambil lampiran. 
P3, pilihannya adalah Hanya 
, atau Pesan & lampiran.
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Mengambil pesan e-mail
Jika Anda sedang offline, pilih Pilihan > Sambung untuk 
membuat sambungan ke kotak surat jauh.

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 e-mail baru.
Dipilih—Untuk mengambil hanya pesan-pesan e-mail 
yang sudah ditandai.
Semua—Untuk mengambil semua pesan dari kotak 
surat.
Untuk menghentikan pengambilan pesan, 
pilih Batalkan.

2 Setelah pesan e-mail diambil, Anda dapat terus 
melihatnya secara online, atau pilih Pilihan > Putus 
untuk mengakhiri sambungan dan melihat pesan 
e-mail secara offline.
Indikator status e-mail:

 E-mail baru (modus offline atau online) belum 
diambil ke perangkat Anda.

 E-mail baru telah diambil ke perangkat Anda.
 Pesan e-mail telah dibaca, dan belum diambil ke 

perangkat Anda.

 Pesan e-mail suda
 Judul e-mail telah

dihapus dari perangka
3 Untuk membuka pesan

Jika pesan e-mail belu
dalam modus offline, 
mengambil pesan ters

Untuk melihat lampiran e
indikator lampiran , lal
Jika indikator lampiran re
belum diambil ke perangk
Dalam tampilan Lampiran
membuka, menyimpan at
Anda juga dapat mengirim
konektivitas Bluetooth.

Tip! Jika kotak sura
IMAP4, Anda dapat
akan diambil, dan ap
Dengan protokol PO
judul, Batas ukuran
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 offline, e-mail akan terlebih 
angkat Anda. Pada sambungan 
utnya, e-mail akan dihapus secara 
t jauh. Jika Anda menggunakan 
ng ditandai untuk dihapus hanya 
h Anda menutup sambungan ke 

ghapusan e-mail dari perangkat 
ail yang sudah ditandai untuk 
n berikutnya ( ), lalu pilih 
.

mbungan dari 

 > Putus untuk mengakhiri 
ke kotak surat jauh.

pat membiarkan sambungan 
berlangsung dan e-mail baru 
gai standar) akan diambil dari 

e ke perangkat Anda secara 
ika fungsi IMAP IDLE didukung 
 Untuk membiarkan aplikasi 
erbuka di latar belakang, 
i. Membiarkan sambungan 
in akan menambah biaya 
arena lalu lintas data.
O
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Mengambil pesan e-mail secara 
otomatis
Untuk mengambil pesan secara otomatis, pilih Pilihan > 
Pengaturan e-mail > Buka otomatis > Buka judul > 
Selalu aktif atau Hy. di jaring lokal, dan tentukan kapan 
dan seberapa sering pesan diambil.

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

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

Perangkat ini akan menyalin semua judul e-mail dalam 
kotak surat jauh. Walaupun isi pesan sudah dihapus, 
judul e-mail akan tetap berada dalam perangkat Anda. 
Jika judul tersebut juga akan dihapus, pesan e-mail harus 
dihapus terlebih dahulu dari kotak surat jauh, kemudian 
buat kembali sambungan dari perangkat Anda ke kotak 
surat jauh untuk memperbarui statusnya.

Untuk menghapus e-mail dari perangkat Anda dan kotak 
surat jauh, pilih Pilihan > Hapus. Dalam Hapus pesan 
dari:, pilih Telepon dan server.

Jika Anda dalam modus
dahulu dihapus dari per
ke kotak surat jauh berik
otomatis dari kotak sura
protokol POP3, pesan ya
akan dihilangkan setela
kotak surat jauh.

Untuk membatalkan pen
dan server, gulir ke e-m
dihapus pada sambunga
Pilihan > Batal dihapus

Memutuskan sa
kotak surat
Saat online, pilih Pilihan
sambungan data paket 

Tip! Anda juga da
kotak surat tetap 
(Hanya judul seba
kotak surat remot
otomatis (hanya j
oleh server Anda).
olahpesan tetap t
tekan  dua kal
tetap aktif mungk
panggilan Anda k
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ngatur agar dokumen dalam 
an yang sedang dikirim, lalu pilih 
an. 

untuk upaya pengiriman sudah 
l. Jika Anda mencoba mengirim 
sebut dan periksa apakah pilihan 

 disimpan dalam kotak 
la perangkat Anda berada di 
uan jaringan. Anda juga dapat 
iriman pesan e-mail pada saat 
ambungan ke kotak surat jarak 

pada kartu SIM
 dilihat, Anda harus menyalinnya 
t.
lahpesan, pilih Pilihan > Pesan 

/Hapus tanda > Tandai atau 
enandai pesan.
aftar folder akan terbuka.

, pilih salah satu folder lalu OK. 
buka folder.
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Melihat pesan e-mail saat offline
Bila Anda kembali membuka Kotak surat, kemudian 
ingin melihat dan membaca pesan e-mail secara offline, 
jawab Tidak untuk pertanyaan Sambung ke kotak surat?. 
Anda dapat membaca judul e-mail yang sudah diambil 
sebelumnya, pesan e-mail yang sudah diambil, 
atau keduanya. Anda juga dapat menulis baru, 
menjawab atau meneruskan e-mail agar dikirim pada saat 
tersambung kembali ke kotak surat.

Kotak keluar—pesan 
menunggu dikirim
Kotak keluar merupakan tempat penyimpanan sementara 
untuk pesan-pesan yang menunggu dikirim.

Status pesan dalam Kotak keluar adalah sebagai berikut:

Mengirim—Sambungan sedang berlangsung, dan pesan 
sedang dikirim.

Menunggu/Antri—Pesan akan dikirim jika pesan 
sebelumnya dari jenis yang sama sudah terkirim.

Kirim kmb. (waktu)—Perangkat akan mencoba mengirim 
kembali pesan setelah batas waktu habis. Pilih Kirim untuk 
segera memulai pengiriman kembali.

Ditunda—Anda dapat me
Kotak keluar. Gulir ke pes
Pilihan > Tunda pengirim

Gagal—Jumlah maksimal 
tercapai. Pengiriman gaga
pesan teks, buka pesan ter
Pengiriman sudah benar.

Contoh: Pesan akan
keluar, misalnya, bi
luar wilayah jangka
menjadwalkan peng
kembali membuat s
jauh.

Melihat pesan 
Sebelum pesan SIM dapat
ke folder dalam perangka
1 Pada tampilan utama O

SIM.
2 Pilih Pilihan > Tandai

Tandai semua untuk m
3 Pilih Pilihan > Salin. D
4 Untuk mulai menyalin

Untuk melihat pesan, 
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 meminta jaringan agar mengirim 
an-pesan Anda (layanan jaringan).

erapa lama pusat pesan akan 
nda jika usaha pertama gagal 
penerima tidak dapat dijangkau 
iditas pesan, pesan akan dihapus 

ah pilihan ini hanya jika Anda 
sat pesan dapat mengkonversi 
mat lain. Hubungi operator 

lih sambungan yang digunakan 
ks: Jaringan GSM atau data paket, 

gan. Lihat “Sambungan”, hal. 110.

ilih apakah Anda ingin agar pesan 
nakan nomor pusat pesan teks 
ngan).
O
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hp
es

an

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

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, jalur akses atau 
pengaturan lain mungkin telah dibuat untuk perangkat 
Anda oleh operator selular atau operator jaringan, 
dan Anda mungkin tidak dapat mengubah, membuat, 
mengedit, atau menghapusnya.

Pesan teks
Tekan , lalu pilih Olahpesan > Pilihan > Pengaturan > 
Pesan singkat lalu dari berikut ini:

Pusat pesan—Berisi daftar semua pusat pesan teks yang 
sudah ditetapkan.

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

E-mail SMS—Untuk mengirim pesan teks ke dan dari 
alamat e-mail, masukkan gateway e-mail dan pusat pesan 
e-mail.

Encoding karakter—Untuk menggunakan konversi 
karakter ke sistem encoding lain bila tersedia, pilih 
Dukungan dikurangi.

Terima laporan—Untuk
laporan pengiriman pes

Validitas pesan—Pilih b
mengirim ulang pesan A
(layanan jaringan). Jika 
dalam jangka waktu val
dari pusat pesan.

Pesan dikirim sbg.—Ub
merasa yakin bahwa pu
pesan teks ke dalam for
jaringan Anda.

Sambungan pilihan—Pi
untuk mengirim pesan te
jika didukung oleh jarin

Balas via pusat sama—P
balasan dikirim menggu
yang sama (layanan jari
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ke Dipandu atau Bebas), 

Jika Anda memilih Dipandu, 
ahu Anda saat Anda mencoba 
ngkin tidak didukung oleh 
perangkat akan menghalangi 
an yang mungkin tidak didukung.

 jalur akses yang digunakan 
n untuk pusat pesan multimedia.

ilih bagaimana Anda ingin 
dia. Untuk menerima pesan 
tis di jaringan asal Anda, 
. Di luar jaringan asal, Anda akan 
 bahwa ada pesan multimedia 
 pusat pesan multimedia.

 Anda mungkin dikenakan biaya 
irim dan menerima pesan 

 m. media > Selalu otomatis, 
ra otomatis membuat 

tuk mengambil pesan dari dalam 

ih apakah Anda ingin menolak 
 nama.
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Menambahkan baru dan mengedit pusat 
pesan teks
Perhatikan bahwa jika Anda mengganti kartu SIM, 
daftar pusat pesan teks yang tersedia diperbarui 
sesuai dengan pusat pada kartu SIM baru. Pusat pesan 
mungkin juga telah diatur oleh operator selular Anda, 
dan Anda mungkin tidak dapat membuat, mengedit, 
atau menghapusnya.

1 Pilih Pusat pesan > Pilihan > Pusat pesan baru atau 
Edit.

2 Tekan joystick, tulis nama untuk pusat pesan, lalu pilih 
OK.

3 Gulir ke bawah, tekan joystick, lalu tuliskan nomor 
pusat pesan teks. Nomor tersebut diperoleh dari 
operator selular Anda.

4 Pilih OK.
5 Untuk menggunakan pengaturan baru, kembali ke 

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

Pesan multimedia
Tekan , lalu pilih Olahpesan > Pilihan > Pengaturan > 
Pesan multimedia lalu dari berikut ini:

Ukuran foto—Tetapkan ukuran foto dalam pesan 
multimedia: Orisinal (hanya ditampilkan bila Mds. 

pembuatan MMS diatur 
Kecil atau Besar.

Mds. pembuatan MMS—
perangkat akan memberit
mengirim pesan yang mu
penerima. Pilih Dibatasi; 
Anda untuk mengirim pes

Jalur akses diguna—Pilih
sebagai sambungan piliha

Pembukaan m. media—P
menerima pesan multime
multimedia secara otoma
pilih Otomatis di jar. asal
menerima pemberitahuan
yang dapat Anda ambil di

Saat di luar jaringan asal,
lebih banyak untuk meng
multimedia.

Jika memilih Pembukaan
perangkat Anda akan seca
sambungan data paket un
dan luar jaringan asal.

Boleh pesan anonim—Pil
pesan dari pengirim tanpa
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hpesan > Pilihan > Pengaturan > 
 ini:

 satu kotak surat untuk mengubah 
gaturan sambungan, P'aturan 
ambilan, dan Buka otomatis.

Pilih salah satu kotak surat yang 
engirim e-mail.

urat baru, pilih Pilihan > Kotak 
ilan utama kotak surat.

gan
uran untuk e-mail yang Anda 
suk lalu dari berikut ini:

kkan nama pengguna yang 
ar Anda.

 Anda. Jika kolom ini kosong, 
k mengisi sandi setiap kali 
 kotak surat jauh.

asukkan alamat IP atau nama host 
kan menerima e-mail Anda.

ilih salah satu jalur akses Internet 
”, hal. 110.

sukkan nama untuk kotak surat.
O
la
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Terima iklan—Tentukan apakah Anda ingin menerima 
iklan pesan multimedia atau tidak.

Terima laporan—Pilih apakah Anda ingin agar status 
pesan terkirim ditampilkan dalam log (layanan jaringan). 
Anda mungkin tidak dapat menerima laporan pengiriman 
tentang pesan multimedia yang dikirim ke alamat e-mail.

Tolak lap. pengiriman—Pilih apakah Anda ingin menolak 
pengiriman laporan pesan multimedia yang diterima dari 
perangkat Anda.

Validitas pesan—Pilih berapa lama pusat pesan akan 
mengirim ulang pesan Anda jika usaha pertama gagal 
(layanan jaringan). Jika penerima tidak dapat dijangkau 
dalam jangka waktu validitas pesan, pesan akan dihapus 
dari pusat pesan.

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

E-mail
Tekan , lalu pilih Ola
E-mail lalu dari berikut

Kotak surat—Pilih salah
pengaturan berikut: Pen
pengguna, P'aturan p'g

Ktk. surat digunakan—
akan digunakan untuk m

Untuk membuat kotak s
surat baru dalam tamp

Pengaturan sambun
Untuk mengedit pengat
terima, pilih E-mail ma

Nama pengguna—Masu
diberikan operator selul

Sandi—Masukkan sandi
Anda akan diminta untu
mencoba tersambung ke

Server surat masuk—M
dari server surat yang a

Jlr. akses digunakan—P
(IAP). Lihat “Sambungan

Nama kotak surat—Ma
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ih salah satu jalur akses Internet 
, hal. 110.

pengguna, Sandi, Pengaman 
engan pada E-mail masuk.

ama Anda. Nama Anda akan 
ail Anda dalam perangkat 

penerima mendukung fungsi ini.

agaimana e-mail akan dikirim 
 Segera agar perangkat 
t jika Anda memilih Kirim pesan. 
 samb., e-mail akan dikirim saat 

t remote tersedia.

h apakah Anda ingin menyimpan 
rat jauh Anda dan ke alamat 
lam Alamat e-mail saya.

ilih apakah Anda ingin 
n pada pesan e-mail Anda.

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

Pengaman (port)—Tentukan pilihan pengaman untuk 
mengamankan sambungan ke kotak surat jauh.

Port—Menetapkan port untuk sambungan.

Login aman APOP (hanya untuk POP3)—Gunakan dengan 
protokol POP3 untuk menyandikan pengiriman sandi ke 
server e-mail saat menyambung ke kotak surat.

Untuk mengedit pengaturan untuk e-mail yang Anda 
kirim, pilih E-mail keluar lalu dari berikut ini:

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

Server surat keluar—Masukkan alamat IP atau nama host 
dari server surat yang akan mengirim e-mail Anda. 
Anda mungkin hanya dapat menggunakan server keluar 
pada operator jaringan Anda. Untuk informasi lebih lanjut, 
hubungi operator selular Anda.

Jlr. akses digunakan—Pil
(IAP). Lihat “Sambungan”

Pengaturan untuk Nama 
(port), dan Port serupa d

P'aturan pengguna
Nama saya—Masukkan n
menggantikan alamat e-m
penerima, bila perangkat 

Kirim pesan—Tentukan b
dari perangkat Anda. Pilih
tersambung ke kotak sura
Jika Anda memilih Selama
sambungan ke kotak sura

Kirim sln. ke pribadi—Pili
salinan e-mail ke kotak su
yang sudah ditetapkan da

Masukkan tanda tgn.—P
melampirkan tanda tanga

Tanda e-mail baru—Pilih
pemberitahuan e-mail ba
baru diterima di kotak sur
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nload pesan > Otomatis.
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engaturan > Pesan area lalu dari 
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P'aturan p'gambilan
E-mail akan dibuka—Tetapkan bagian e-mail yang akan 
diambil: Hanya judul, Batas ukuran, Pesan (hanya untuk 
IMAP4), atau Pesan & lampiran.

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 (hanya untuk IMAP4)—Berlangganan ke 
folder lain dalam kotak surat jauh dan mengambil isi dari 
folder tersebut.

Buka otomatis
Buka judul—Pilih apakah Anda ingin perangkat mengambil 
e-mail baru secara otomatis. Anda dapat menetapkan 
waktu dan frekuensi pengambilan pesan.

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

Pesan layanan W
Tekan , lalu pilih Ola
Pesan layanan. Pilih ap
layanan. Jika Anda ingin
otomatis mengaktifkan 
jaringan untuk mengam
pesan layanan, pilih Dow

Pesan area
Tanyakan topik yang ter
pada operator selular An
Olahpesan > Pilihan > P
berikut ini:

Penerimaan—Pilih apak
area atau tidak.

Bahasa—Pilih bahasa un
Semua, Pilih, atau Lain

Deteksi topik—Pilih apa
otomatis mencari nomo
nomor tersebut tanpa n
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Pengaturan Yang lain
Tekan , lalu pilih Olahpesan > Pilihan > Pengaturan > 
Yang lain lalu dari berikut ini:

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. Batas standar 
adalah 20 pesan. Bila batas tersebut tercapai, maka pesan 
paling lama akan dihapus.

Memori digunakan—Pilih memori yang akan Anda 
gunakan untuk menyimpan pesan: Memori telepon atau 
Hard drive.
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 sudah diambil mungkin memakan 
nda mengubah pengaturan zoom, 

r, perhatikan hal berikut:

bilan kamera, gunakan kedua 

rna sebelum mengambil gambar, 
ikan > Keseimbangan putih atau 
Menyesuaikan warna”, hal. 55.
g diperbesar lebih rendah 
ng tidak diperbesar.
 ke modus hemat baterai jika 
g ditekan setelah beberapa 

jutkan pengambilan gambar, 

to, pilih Pilihan > Hapus.
 Via multimedia, Via e-mail atau 

 Pilihan > Kirim. Untuk informasi 
lahpesan”, hal. 36 dan 
oth”, hal. 95.
 ke pihak lain selama panggilan 

 Kirim MMS.
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Aplikasi media
Kamera

Nokia N91 mendukung resolusi pengambilan gambar 1600 
x 1200 piksel. Resolusi gambar dalam buku petunjuk ini 
mungkin tampak berbeda.

Untuk mengaktifkan kamera, tekan  dalam tampilan 
Siaga, lalu pilih Kamera. Kamera diaktifkan, dan Anda 
dapat melihat tampilan yang akan diambil.

Jika kamera dalam modus Video, gerakkan joystick ke kiri 
untuk memulai modus Foto.

Foto akan disimpan secara otomatis ke dalam galeri dalam 
format .jpg. Anda dapat mengirim foto dalam pesan 
multimedia, sebagai lampiran e-mail atau menggunakan 
konektivitas Bluetooth.

Mengambil gambar
Untuk mengambil gambar, tekan joystick. Jangan gerakkan 
perangkat sebelum foto tersebut disimpan. Gambar akan 
disimpan secara otomatis ke dalam folder Foto di Galeri. 
Lihat “Galeri”, hal. 59.

Penyimpanan foto yang
waktu lebih lama jika A
lampu, atau warna.

Saat mengambil gamba

• Untuk menjaga kesta
tangan.

• Untuk mengatur wa
pilih Pilihan > Sesua
Nada warna. Lihat “

• Kualitas gambar yan
dibanding gambar ya

• Kamera akan beralih
tidak ada tombol yan
waktu. Untuk melan
tekan joystick.

Setelah foto diambil: 

• Untuk membuang fo
• Untuk mengirim foto

Via Bluetooth, pilih
lebih lanjut, lihat “O
“Konektivitas Blueto

• Untuk mengirim foto
aktif, pilih Pilihan >
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roduksi warna dengan lebih 
bahkan efek ke gambar atau 

> Sesuaikan, lalu pilih dari 

ih kondisi pencahayaan saat itu 
ngkinkan kamera untuk 
 lebih tepat.

satu efek warna dari daftar.

bah untuk menyesuaikan 
menunjukkan kepada Anda hasil 
ideo.

ali ke pengaturan standar bila 

turan kamera untuk 

ran utama, pilih Pilihan > 
ini tetap sama sampai Anda 
eberapa pilihan berikut:

rmal atau Rendah. 
ambar, semakin banyak memori 
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Modus pemotretan
• Untuk mengatur kamera agar mengambil 6 gambar 

berurutan, pilih Pilihan > Modus urutan. Anda juga 
dapat menggunakan modus urutan dengan Timer 
otomatis. Lihat “Anda di dalam gambar—Timer 
otomatis”, hal. 55. Foto akan disimpan secara otomatis 
ke dalam Galeri. 
Setelah Anda selesai mengambil gambar, gambar 
ditampilkan dalam kotak pada tampilan utama. 
Untuk melihat salah satu gambar, tekan joystick untuk 
membukanya.

• Untuk mengatur kamera agar mengambil gambar 
dalam kondisi cahaya kurang, pilih Pilihan > Modus 
malam.

Anda di dalam gambar—Timer otomatis
Gunakan timer otomatis untuk menunda pengambilan, 
sehingga Anda dapat masuk ke dalam gambar. 
Untuk mengatur waktu tunda-timer otomatis, pilih Pilihan 
> Timer otomatis > 10 detik, 20 detik, atau 30 detik. 
Untuk mengaktifkan timer otomatis, pilih Aktifkan. 
Indikator timer otomatis ( ) akan berkedip dan 
perangkat berbunyi ‘bip’ saat timer bekerja. Kamera 
mengambil gambar setelah waktu tunda yang dipilih 
tercapai. Anda juga dapat menggunakan Timer otomatis 
dalam modus urutan. Lihat “Modus pemotretan”, hal. 55.

Menyesuaikan warna
Agar kamera dapat merep
akurat, atau untuk menam
video Anda, pilih Pilihan 
pilihan berikut:

Keseimbangan putih—Pil
dari daftar. Hal ini memu
menghasilkan warna yang

Nada warna—Pilih salah 

Tampilan layar akan beru
pengaturan yang dibuat, 
perubahan gambar atau v

Pengaturan ini akan kemb
Anda menutup kamera. 

Menyesuaikan penga
gambar diam
Untuk mengubah pengatu
Pengaturan. Pengaturan 
mengubahnya. Pilih dari b

Kualitas foto—Tinggi, No
Semakin tinggi kualitas g
yang dipakai.
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Resolusi foto—Pilih resolusi yang akan digunakan. 
Semakin tinggi resolusi gambar, semakin banyak memori 
yang dipakai. Kualitas gambar yang diperbesar lebih 
rendah dibanding gambar yang tidak diperbesar.

Nama foto default—Mengatur nama untuk gambar yang 
diambil. Sebagai contoh, jika Anda mengatur Pantai 
sebagai nama default, Kamera akan memberi nama 
gambar yang telah diambil Pantai, Pantai(001), 
Pantai(002), dan seterusnya, sampai Anda mengubah 
kembali pengaturan tersebut.

Pratinjau gambar—Pilih Ya jika Anda ingin melihat foto 
setelah diambil, atau Tidak jika Anda ingin segera 
melanjutkan pengambilan gambar.

Memori yang dipakai—Pilih tempat penyimpanan foto 
Anda.

Jendela bidik
Jendela bidik menampilkan berikut ini:

Indikator Memori digunakan (1) menunjukkan di mana 
pesan akan disimpan: pada memori perangkat  atau 
pada hard drive .

Penghitung foto (2) di bagian atas jendela bidik 
menampilkan perkiraan berapa banyak foto, 
tergantung kualitas foto yang dipilih, yang masih dapat 
diambil sesuai sisa memori perangkat Anda.

—Indikator pembes
(3) menunjukkan 
tingkat pembesara
Gerakkan joystick 

atas dan bawah untuk 
memperbesar dan 
memperkecil.

—Indikator Modus m
(4) menunjukkan bahwa
kamera telah dioptimalk
untuk fotografi cahaya 
kurang.

—Indikator Modus u
kamera dalam modus ur

—Indikator timer oto
timer otomatis diaktifka
Timer otomatis”, hal. 55
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itas, dan arah cahaya dapat 
matis. Berikut adalah beberapa 
 umum:

lakang subjek. Hindari 
di depan sumber cahaya terang. 
rada di belakang subjek atau 
ntras gambar yang dihasilkan 
lu gelap, dan muncul efek cahaya 
i.
 subjek. Cahaya kuat dari 

rikan efek dramatis, namun 
lu terang, sehingga terlalu 

pan subjek. Cahaya matahari 
t menyilaukan mata subjek. 
 terlalu tinggi.
 didapatkan pada kondisi dengan 
enyebar, misalnya, saat hari 

an atau pada hari cerah di bawah 
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Tips untuk mengambil foto yang bagus
Kualitas gambar
Gunakan kualitas gambar yang tepat. Kamera dilengkapi 
tiga modus kualitas gambar (Tinggi, Normal, dan Rendah). 
Gunakan pengaturan Tinggi agar kamera menghasilkan 
kualitas gambar terbaik yang tersedia. Namun demikian, 
kualitas gambar yang lebih baik memerlukan ruang 
penyimpanan yang lebih besar. Untuk MMS dan lampiran 
e-mail Anda mungkin perlu menggunakan pengaturan 
Normal, atau Rendah. Anda dapat menetapkan kualitas 
pada Pilihan > Pengaturan.

Latar belakang
Gunakan latar belakang yang sederhana. Untuk potret 
dan gambar lain dengan orang sebagai subjek, hindari latar 
belakang yang ramai dan rumit, yang dapat mengalihkan 
perhatian dari subjek. Pindahkan posisi kamera atau 
subjek, bila kondisi di atas tidak dapat dihindari. Dekatkan 
kamera ke objek untuk menghasilkan foto yang lebih jelas.

Kedalaman
Saat pengambilan gambar pemandangan dan panorama, 
tambahkan kedalaman gambar dengan menempatkan 
objek di latar depan. Jika objek latar depan terlalu dekat ke 
kamera, gambarnya mungkin kabur.

Kondisi pencahayaan
Mengubah sumber, intens
mengubah foto secara dra
kondisi pencahayaan yang

• Sumber cahaya di be
menempatkan subjek 
Jika sumber cahaya be
terlihat pada layar, ko
mungkin rendah, terla
yang tidak dikehendak

• Cahaya samping pada
samping akan membe
mungkin menjadi terla
kontras.

• Sumber cahaya di de
yang terlalu kuat dapa
Kontras juga mungkin

• Pencahayaan optimal
cahaya lembut yang m
cerah, berawan sebagi
bayangan pohon. 
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ail atau Via Bluetooth. 
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esuaikan warna”, hal. 55. 
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turan standar, pilih Pilihan > 
rikut ini:
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Merekam video
Untuk mengaktifkan kamera, tekan , lalu pilih Kamera. 
Kamera diaktifkan, dan Anda dapat melihat tampilan yang 
akan diambil.

Jika kamera dalam modus Foto, buka tampilan perekam 
video dengan menggerakkan joystick ke kanan. 

Untuk mengatur warna sebelum merekam video, 
pilih Pilihan > Sesuaikan > Keseimbangan putih atau 
Nada warna. Lihat “Menyesuaikan warna”, hal. 55.
1 Tekan joystick untuk mulai merekam. Ikon rekam merah 

 ditampilkan dan terdengar nada, menunjukkan 
kepada subjek bahwa video sedang direkam.

2 Untuk menunda proses rekaman sewaktu-waktu, 
pilih Tunda. Ikon tunda  akan berkedip pada 
tampilan. Perekaman video akan otomatis dihentikan 
jika perekaman dihentikan sementara dan tidak ada 
tombol yang ditekan dalam satu menit.

3 Pilih Lanjut untuk melanjutkan perekaman. 
4 Pilih Berhenti untuk berhenti merekam. Klip video akan 

disimpan secara otomatis ke folder Klip video pada 
Galeri. Lihat “Galeri”, hal. 59.

Indikator jendela bidik menampilkan berikut ini:

—Indikator mikrofon menunjukkan bahwa mikrofon 
tidak bersuara.

—Indikator pembes
pembesaran. Gerak
untuk memperbesa

Setelah klip video dire
• Untuk segera memu

pilih Pilihan > Putar
• Untuk membuang vi
• Untuk kembali ke jen

baru, tekan joystick.
• Untuk mengirim vide

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

• Untuk mengirim klip
panggilan aktif, pilih

Pengaturan video
Tersedia dua jenis penga
pengaturan temporer da
Untuk menyesuaikan pe
dan warna, lihat “Meny
Pengaturan temporer ak
standar setelah kamera 
akan tetap sama hingga
Untuk mengubah penga
Pengaturan lalu dari be
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an item ke folder. Lihat “Folder”, 

ngirim gambar dari perangkat 
ibel menggunakan Nokia Phone 
ia pada Nokia PC Suite. 
 disertakan dengan perangkat 

buka file. Klip video, file ram, 
 dan diputar pada aplikasi 
 pada aplikasi Pemutar Musik. 
jut, lihat “RealPlayer™”, hal. 61, 
an “Melihat foto dan klip video”, 

le, pilih salah satu file lalu 

 ke dalam Galeri dalam salah 
unakan browser, pilih Dnload. 
eo, Download trek, atau 

kan terbuka, kemudian Anda 
 penanda dari situs yang akan 
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Panjang:—Untuk mengoptimalkan klip video untuk MMS, 
pilih Pendek.

Resolusi video—Tinggi (CIF, 352x288), Normal 
(QCIF 176x144), atau Rendah (SubQCIF 128x96). Semakin 
tinggi resolusinya, semakin banyak memori yang dipakai.

Nama video default:— Mengatur nama untuk video yang 
diambil. Pilih Tanggal atau Teks. Jika Anda memilih Teks, 
secara standar vido akan diberi nama dalam format Video. 
Misalnya, jika Anda memilih Pantai sebagai nama default, 
Kamera akan memberi nama klip video yang direkam 
Pantai, Pantai(01), Pantai(02), dan selanjutnya, sampai 
Anda mengubah kembali pengaturan ini.

Galeri

Untuk menyimpan dan mengatur foto, klip video, 
klip suara, daftar putar, dan link streaming, tekan , 
lalu pilih Media > Galeri. Untuk membuka galeri dalam 
camcorder, pilih Pilihan > Ke Galeri.

Pilih Foto, Klip video, Trek, Klip suara, Link streaming, 
atau Semua file, lalu tekan joystick untuk membukanya. 

Anda dapat mengakses dan membuka folder; serta 
menandai, menyalin, dan memindahkan item ke folder. 
Anda juga dapat membuat folder; serta menandai, 

menyalin dan menambahk
hal. 60.

Tip! Anda dapat me
ke PC yang kompat
Browser yang tersed
Lihat CD-ROM yang
Anda.

Tekan joystick untuk mem
dan link streaming dibuka
RealPlayer, dan klip suara
Untuk informasi lebih lan
“Pemutar musik” hal. 13 d
hal. 60. 

Untuk mengganti nama fi
Pilihan > Ubah nama.

Untuk men-download file
satu folder utama mengg
grafik atau Download vid
Dnload. suara. Browser a
dapat memilih salah satu
di-download.
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to dan klip video dengan mudah 

aru, pilih Pilihan > Atur > Folder 
ntuk folder tersebut, lalu pilih OK.

mbar atau klip video dalam galeri, 
ar atau klip video, lalu pilih 

ke hard drive/Salin ke mem. 
 hard drive/Pindah ke mem. tel. 
at itu. Daftar folder akan terbuka. 
 akan ditambahkan gambar atau 
stick.

ari salah satu folder, tekan .

k
i hal. 13 untuk rinciannya.
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Melihat foto dan klip video
Foto yang diambil disimpan dalam folder Foto dan klip 
video disimpan dalam folder Klip video pada Galeri.  
Foto dan klip video juga dapat dikirim kepada Anda dalam 
pesan multimedia, sebagai lampiran e-mail, melalui 
sambungan Bluetooth. Untuk dapat melihat foto atau klip 
video yang diterima dalam galeri atau pemutar media, 
Anda harus menyimpannya.

Buka folder Foto atau Klip video dalam Galeri. 
Untuk mencari file, gulir ke atas atau bawah lalu tekan 
joystick untuk membuka file yang akan dilihat.

Untuk menghapus foto atau klip video, tekan . 

Presentasi
Dengan presentasi, Anda dapat melihat file SVG 
(grafis vektor berskala), seperti kartun dan peta. 
Gambar SVG tetap tampak sama bila dicetak atau dilihat 
dengan ukuran dan resolusi yang berbeda. Untuk melihat 
file SVG, pilih folder Presentasi gulir ke salah satu foto, 
lalu pilih Pilihan > Putar. 

Untuk memperbesar, tekan . Untuk memperkecil, 
tekan .

Untuk beralih antara layar penuh dan layar normal, 
tekan .

Folder
Anda dapat mengatur fo
menggunakan folder.

Untuk membuat folder b
baru. Masukkan nama u

Untuk menambahkan ga
gulir ke salah satu gamb
Pilihan > Atur > Salin 
telepon atau Pindah ke
tergantung lokasi file sa
Pilih folder tujuan yang
klip video, lalu tekan joy

Untuk menghapus file d

Pemutar musi
Lihat “Pemutar musik” d
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, lalu tekan joystick untuk 
.
klip video dalam modus layar 
kan sekali lagi untuk berubah 
ayar normal.

 melalui udara
eminta Anda untuk 

Internet (IAP) sebagai jalur akses 
lular lainnya memperbolehkan 
akses WAP.

urasi saat Anda menggunakan 
ma kali.

jut, hubungi operator selular 

nya dapat membuka alamat URL 
r akan mengenali link http ke file 

ng konten melalui udara, 
tersimpan dalam Galeri, 
yang diterima dalam pesan 
ia. Sebelum streaming konten 
kat Anda akan menghubungi 
emuat konten. Konten tersebut 

angkat Anda.
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RealPlayer™

Tekan , lalu pilih Media > RealPlayer. 
Dengan RealPlayer, Anda dapat memutar klip video atau 
file media stream melalui udara. Anda dapat mengaktifkan 
link streaming saat browsing halaman Web atau 
menyimpannya ke hard drive.

RealPlayer mendukung file dengan ekstensi .awb atau 
.m4a, tetapi tidak semua variasi dari format file tersebut. 
Misalnya, beberapa file .mp4 mungkin berisi konten yang 
tidak sesuai standar 3GPP, dan oleh karenanya, tidak dapat 
dibuka. 

Tip! Anda dapat mentransfer file musik dari 
perangkat Anda ke hard drive dengan Nokia PC Suite. 
Lihat CD-ROM yang disertakan dengan perangkat 
Anda.

Memutar video
1 Untuk memutar file media yang tersimpan dalam 

memori telepon atau hard drive, pilih Pilihan > Buka 
lalu pilih:
Klip terakhir—Untuk memutar salah satu dari 6 file 
terakhir yang diputar dalam RealPlayer.
Klip disimpan—Untuk memutar file yang disimpan 
dalam Galeri. Lihat “Galeri”, hal. 59.

2 Gulir ke salah satu file
memutar file tersebut

Tip! Untuk melihat 
penuh, tekan . Te
kembali ke modus l

Streaming konten
Banyak operator selular m
menggunakan jalur akses 
standar Anda. Operator se
Anda menggunakan jalur 

Jalur akses dapat dikonfig
perangkat ini untuk perta

Untuk informasi lebih lan
Anda.

Pada RealPlayer, Anda ha
rtsp://. Namun, RealPlaye
.ram.

Untuk melakukan streami
pilih link streaming yang 
pada halaman Web, atau 
teks atau pesan multimed
langsung dimulai, perang
situs tersebut dan mulai m
tidak disimpan dalam per
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xy adalah server penengah 
ia dan penggunanya. Beberapa 
enggunakan server proxy untuk 

gamanan tambahan atau 
es ke browser halaman yang 
tau video. 

Gulir ke jalur akses yang 
untuk menyambung ke Internet, 

 waktu untuk RealPlayer yang 
ungan dari jaringan bila Anda 
ntara pemutaran klip media 
, pilih Ditentu pengguna lalu 
kkan waktunya, lalu pilih OK.
Masukkan nomor port terendah 

server. Nilai minimalnya adalah 

Masukkan nomor port tertinggi 
server. Nilai maksimalnya adalah 

ran lanjutan untuk mengedit nilai 
rbagai jaringan.
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Menerima pengaturan RealPlayer
Anda mungkin menerima pengaturan RealPlayer dalam 
pesan teks khusus dari operator jaringan atau operator 
selular. Lihat “Data dan pengaturan”, hal. 43. 
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator jaringan 
atau operator selular Anda.

Mengubah pengaturan RealPlayer
Pilih Pilihan > Pengaturan lalu dari berikut ini:

Video—Untuk menyesuaikan kontras video dan agar 
RealPlayer secara otomatis mengulang klip video setelah 
selesai diputar.

Sambungan—Untuk memilih apakah akan menggunakan 
server proxy, mengubah jalur akses standar, 
dan menetapkan jangkauan port yang digunakan saat 
menghubungkan. Hubungi operator selular Anda untuk 
memperoleh pengaturan yang benar.

Pengaturan proxy:
• Gunakan proxy—Pilih Ya.

• Alamat server proxy—Masukkan alamat IP server 
proxy.

• Nomor port proxy—Masukkan nomor port server 
proxy.

Istilah: Server pro
antara server med
operator selular m
menyediakan pen
mempercepat aks
berisi klip suara a

Pengaturan jaringan:

• Jalur akses default—
akan Anda gunakan 
lalu tekan joystick.

• Waktu online—Atur
akan memutus samb
menghentikan seme
melalui link jaringan
tekan joystick. Masu

• Port UDP terendah—
dari jangkauan port 
6970.

• Port UDP tertinggi—
dari jangkauan port 
32000.
Pilih Pilihan > P'atu
bandwidth untuk be
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h
 > Pemutar Flash. Gulir ke salah 

oystick.

kut ini:

ni mungkin tidak tersedia pada 

tikan sementara pemutaran.
entikan pemutaran.

tur volume pemutaran. Untuk 
ngecilkan volume gunakan 
g di sebelah kiri perangkat.

ih kualitas pemutaran.
k tidak rata dan lambat, 
litas ke Normal atau Rendah.
mutar file menggunakan seluruh 
ali ke layar normal, pilih Layar 

t pada layar penuh, fungsi 
 bila Anda menekan salah satu 
ilan berikut ini.
emutar file dalam ukuran 

esar.
k dapat bergerak di seluruh 
ick setelah Anda perbesar.

at bervariasi.
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FlashPlayer

Dengan Flash player, Anda dapat melihat, memutar, 
dan berinteraksi dengan file flash yang dibuat untuk 
perangkat selular.

Mengatur file flash
Tekan , lalu pilih Media > Pemutar Flash. Gulir ke 
kanan.

Untuk membuka folder atau memutar file flash, gulir ke 
folder atau file tersebut, lalu tekan joystick.

Untuk menyalin file flash ke folder lain, pilih Pilihan > 
Atur > Salin ke folder.

Untuk memindahkan file flash ke folder lain, pilih Pilihan 
> Atur > Pindah ke folder.

Untuk membuat folder untuk mengatur file flash Anda, 
pilih Pilihan > Atur > Folder baru.

Pilihan yang tersedia dapat bervariasi.

Untuk menghapus file flash, gulir ke file tersebut, 
lalu tekan .

Memutar file flas
Tekan , lalu pilih Media
satu file flash lalu tekan j

Pilih Pilihan lalu dari beri

Catatan: Pilihan i
semua file flash.

• Tunda untuk menghen
• Berhenti untuk mengh
• Volume untuk menga

mengeraskan atau me
tombol volume sampin

• Kualitas untuk memil
Jika pemutaran tampa
ubah pengaturan Kua

• Layar penuh untuk me
tampilan. Untuk kemb
normal.
Meskipun tidak terliha
tombol masih tersedia
tombol di bawah tamp

• Muat di layar untuk m
aslinya setelah diperb

• Modus pan aktif untu
tampilan dengan joyst

Pilihan yang tersedia dap
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anggilan masuk seperti biasa saat 
dio akan dimatikan saat terdapat 

tang frekuensi yang digunakan 
entang negara yang diterima dari 
ini tidak tersedia, Anda mungkin 
wilayah tempat Anda berada, 
ih wilayah dalam pengaturan 

adio
tas siaran radio tergantung 
 di wilayah tersebut.

ng pada antena selain antena 
dset atau perangkat tambahan 
erpasang ke perangkat agar radio 
ik.

dia > Radio. Untuk memulai 
 pilih  atau  lalu tekan 
ah frekuensi secara manual, pilih 
manual.

lah menyimpan stasiun radio, pilih 
pilan lalu tekan joystick untuk 

radio tersimpan berikutnya atau 
 tombol angka yang sesuai untuk 
tasiun.
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Perekam

Tekan , lalu pilih Media > Perekam untuk merekam 
percakapan telepon dan memo suara. Jika percakapan 
telepon direkam, kedua belah pihak akan mendengar nada 
yang muncul setiap 5 detik.

Perekam tidak dapat digunakan bila panggilan data atau 
sambungan GPRS sedang aktif.

Radio

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

Jika Anda tidak memiliki akses ke layanan Visual Radio, 
operator dan stasiun radio di area Anda mungkin tidak 
mendukung Visual Radio. Layanan Visual Radio mungkin 
tidak tersedia di semua wilayah dan negara.

Anda dapat menjawab p
mendengarkan radio. Ra
panggilan aktif.

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

Mendengarkan r
Perhatikan bahwa kuali
jangkauan stasiun radio

Radio FM akan tergantu
perangkat nirkabel. Hea
yang kompatibel harus t
FM berfungsi dengan ba

Tekan , lalu pilih Me
pencarian stasiun radio,
joystick. Untuk mengub
Pilihan > Cari gelomb. 

Jika sebelumnya Anda te
 atau  pada tam

melanjutkan ke stasiun 
sebelumnya, atau tekan
memilih lokasi memori s
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ran tampilan konten visual, 
n tampilan.

ingga 20 stasiun radio ke dalam 
ftar stasiun, pilih Pilihan > 

h satu stasiun tersimpan, 
Dengarkan. Untuk menampilkan 
tasiun dengan layanan Visual 
siun > Aktifkan layar visual.

tasiun, pilih Pilihan > Stasiun > 
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Untuk mengatur volume, tekan terus  atau  di 
samping kiri perangkat. Untuk mendengarkan radio 
menggunakan loudspeaker, pilih Pilihan > Aktifkan 
loudspeaker.

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

Untuk menyimpan stasiun yang telah dicari ke daftar 
stasiun, pilih Pilihan > Simpan stasiun. Untuk membuka 
daftar stasiun tersimpan, pilih Pilihan > Stasiun.

Untuk kembali ke modus siaga dan membiarkan radio FM 
diputar di latar belakang, pilih Pilihan > Diputar di latar 
blkg..

Melihat konten visual
Untuk memastikan ketersediaan dan biaya, dan untuk 
berlangganan ke layanan ini, hubungi operator jaringan 
atau operator selular Anda.

Untuk melihat konten visual yang tersedia pada stasiun 
yang dicari, pilih  atau Pilihan > Aktifkan layar 
visual. Jika ID layanan visual belum disimpan untuk stasiun 
tersebut, masukkan ID, atau pilih Ambil untuk mencarinya 
dalam direktori stasiun (layanan jaringan).

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

Untuk mengubah pengatu
pilih Pilihan > Pengatura

Stasiun tersimpan
Anda dapat menyimpan h
radio. Untuk membuka da
Stasiun.

Untuk mendengarkan sala
pilih Pilihan > Stasiun > 
konten visual salah satu s
Radio, pilih Pilihan > Sta

Untuk mengubah rincian s
Edit.



66
Ap
lik

as
i m

ed
ia

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Pengaturan
Pilih Pilihan > Pengaturan lalu dari berikut:

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

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

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

Daerah sekarang—Pilih wilayah Anda saat ini. Pengaturan 
ini hanya ditampilkan jika tidak tersedia jangkauan 
jaringan saat aplikasi diaktifkan.
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uran IM
engaturan tersebut untuk 
akan digunakan. Anda mungkin 
 dalam pesan teks khusus dari 
erator selular yang menawarkan 
an pengaturan”, hal. 43. Anda 
engaturan tersebut secara 

n server IM”, hal. 71.

server IM
 server IM yang digunakan, buka 
 Login. Untuk mengubah server 
n menyimpan server IM baru, 
er IM”, hal. 71.
a dan sandi Anda, lalu tekan 
D pengguna dan sandi untuk 
ri operator selular Anda.
han > Keluar.
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Pribadi
IM—pesan cepat (obrolan)

Tekan , lalu pilih Pribadi > IM.

Pesan cepat (layanan jaringan) memungkinkan Anda 
berkomunikasi dengan orang lain menggunakan pesan 
cepat dan bergabung dalam forum diskusi (grup IM) 
dengan berbagai topik tertentu. Beberapa operator selular 
memiliki server IM yang dapat diakses setelah Anda 
terdaftar ke layanan IM. Dukungan fitur yang diberikan 
oleh setiap operator selular mungkin berbeda.

Pilih Percakapan untuk memulai atau melanjutkan 
percakapan dengan pengguna IM; Kontak IM untuk 
membuat, mengedit atau melihat status online kontak IM 
Anda; Grup IM untuk memulai atau melanjutkan 
percakapan grup dengan beberapa pengguna IM atau 
Obrol direkam untuk melihat sesi pesan cepat sebelumnya 
yang telah disimpan.

Untuk ketersediaan layanan, biaya, petunjuk dan tarif yang 
dikenakan, hubungi operator jaringan atau operator 
selular Anda.

Menerima pengat
Anda harus menyimpan p
mengakses layanan yang 
menerima pengaturan ini
operator jaringan atau op
layanan IM. Lihat “Data d
juga dapat memasukkan p
manual. Lihat “Pengatura

Menyambung ke 
1 Untuk menyambung ke

IM, lalu pilih Pilihan >
IM yang digunakan da
lihat “Pengaturan serv

2 Masukkan ID penggun
joystick untuk log in. I
server IM diperoleh da

3 Untuk keluar, pilih Pili
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Pilih warna pesan cepat yang 

bah nada yang akan diputar bila 
epat.

n pengguna IM
lam tampilan Grup IM, pilih 
pat mencari melalui Nama grup, 
pengguna).

a, dalam tampilan Kontak IM, 
M baru > Cari dari server. 
lalui Nama pengguna, ID 
on dan Alamat e-mail.

an grup IM
untuk melihat daftar grup IM yang 
 sedang Anda ikuti.

n grup IM yang tersimpan, 

n grup IM yang tidak terdapat 
da mengetahui ID grup tersebut, 
grup baru.

up IM, pilih Pilihan > Akhiri grup 
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Mengubah pengaturan IM Anda
Pilih Pilihan > Pengaturan > Pengaturan IM dari dari 
berikut ini:

Gunakan nama layar (hanya ditampilkan jika server 
mendukung grup IM)—Untuk memasukkan nama 
panggilan, pilih Ya.

Perbolehkan pesan dari—Untuk memperbolehkan pesan 
dari semua, pilih Semua.

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

Kecptn. p'guliran psn.—Pilih kecepatan untuk 
menampilkan pesan baru.

Urutkan kontak IM—Pilih bagaimana kontak IM Anda 
diurutkan: Secara abjad atau M'nurut stat onlin.

Refresh ketersediaan—Untuk memilih cara memperbarui 
informasi status kontak IM Anda online atau offline, 
pilih Otomatis atau Manual.

Kontak offline—Pilih apakah kontak IM dengan status 
offline ditampilkan pada daftar kontak IM.

Warna pesan sendiri—Pilih warna pesan cepat yang akan 
dikirim.

Warna pesan diterima—
diterima.

Nada tanda IM—Mengu
Anda menerima pesan c

Mencari grup da
Untuk mencari grup, da
Pilihan > Cari. Anda da
Topik dan Anggota (ID 

Untuk mencari penggun
pilih Pilihan > Kontak I
Anda dapat mencari me
pengguna, Nomor telep

Bergabung deng
Buka tampilan Grup IM 
telah Anda simpan atau

Untuk bergabung denga
tekan joystick.

Untuk bergabung denga
dalam daftar, namun An
pilih Pilihan > Gabung 

Untuk meninggalkan gr
IM.
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ulai percakapan
n untuk melihat daftar masing-
n yang sedang mengobrol 
 yang sedang berlangsung akan 
ila Anda keluar dari IM.

n, gulir ke salah satu peserta, 

kapan, tulis pesan Anda, 

ercakapan tanpa menutup 
 Kembali. Untuk menutup 
> Akhiri percakapan.

n baru, pilih Pilihan > 

ercakapan ke kontak IM Anda, 
ntak IM.

otomatis ke pesan masuk, 
auto aktif. Anda masih dapat 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Obrolan
Setelah bergabung dengan grup IM, Anda dapat melihat 
berbagai pesan komunikasi dalam grup tersebut, 
dan mengirim pesan Anda sendiri.

Untuk mengirim pesan, tulis pesan dalam kolom editor 
pesan, lalu tekan joystick.

Untuk mengirim pesan pribadi ke salah satu peserta, 
pilih Pilihan > Kirim pesan pribadi.

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

Untuk mengundang kontak IM yang sedang online untuk 
bergabung dengan grup IM, pilih Pilihan > Kirim 
undangan.

Agar tidak menerima pesan dari peserta tertentu, 
pilih Pilihan > Pilihan blokir lalu pilihan yang 
dikehendaki.

Merekam obrolan
Untuk merekam pesan yang dipertukarkan selama 
percakapan atau selama Anda bergabung dalam grup IM, 
pilih Pilihan > Rekam obrolan. Untuk berhenti merekam, 
Pilihan > Berhenti merekam. Untuk melihat rekaman 
obrolan, pada tampilan utama, pilih Obrol direkam.

Melihat dan mem
Buka tampilan Percakapa
masing peserta percakapa
dengan Anda. Percakapan
diakhiri secara otomatis b

Untuk melihat percakapa
lalu tekan joystick.

Untuk melanjutkan perca
lalu tekan joystick.

Untuk kembali ke daftar p
percakapan tersebut, pilih
percakapan, pilih Pilihan

Untuk memulai percakapa
Percakapan baru.

Untuk merekam peserta p
pilih Pilihan > Tbh. ke ko

Untuk mengirim balasan 
pilih Pilihan > Set balas 
menerima pesan.
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memperbarui informasi apakah 
ne. Status online ditandai dengan 
a kontak. Pilihan ini tidak tersedia 
ur Refresh ketersediaan ke 

turan IM.

apa grup IM
lihat daftar grup IM yang Anda 
da ikuti. 

, pilih Pilihan > Grup lalu salah 

pan grup yang sedang Anda ikuti 

tuk melihat siapa yang sedang 

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

engedit), dan apakah percakapan 
alam grup.

lihat dan mengedit pengaturan 
t grup IM baru”, hal. 71.
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Kontak IM
Dalam tampilan Kontak IM, Anda dapat mengambil daftar 
kontak IM dari server, atau menambahkan kontak IM baru 
ke daftar kontak. Bila Anda mengakses server, daftar 
kontak IM yang digunakan sebelumnya akan diambil dari 
server secara otomatis.

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

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

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

Pilih dari beberapa pilihan berikut:

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

Aktifkan tracking—Untuk meminta perangkat agar 
memberitahu Anda setiap kali kontak IM beralih ke online 
atau offline.

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

Refresh daftar—Untuk 
kontak online atau offli
indikator di sebelah nam
jika Anda sudah mengat
Otomatis dalam Penga

Mengatur beber
Pilih Grup IM untuk me
simpan atau sedang An

Gulir ke salah satu grup
satu dari berikut:

Simpan—Untuk menyim
yang belum tersimpan.

Tampilkan peserta—Un
aktif dalam grup.

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

Pengaturan—Untuk me
grup IM. Lihat “Membua
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ecara otomatis dan tidak dapat 

enghapus anggota grup
gota ke grup, pilih Grup IM, gulir 
an > Grup > Pengaturan > 
erpilih atau Semua.

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

r IM
n > Pengaturan server. 
pengaturan ini dalam pesan teks 
gan atau operator selular yang 
olan. ID pengguna dan sandi 
lular saat Anda mendaftar untuk 
a tidak mengetahui ID pengguna 
 operator selular.

mua server IM yang ditetapkan.

h server IM ke server yang 

ngakses secara otomatis bila 
ilih Di permulaan apl..
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Membuat grup IM baru
Pilih Grup IM > Pilihan > Buat grup baru. 
Masukkan pengaturan untuk grup tersebut.

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

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

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

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

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

Anggota grup—Lihat “Menambahkan dan menghapus 
anggota grup”, hal. 71.

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

Boleh pesan pribadi—Untuk memperbolehkan pesan 
hanya di antara peserta tertentu. 

ID grup—ID grup dibuat s
diubah.

Menambahkan dan m
Untuk menambahkan ang
ke grup IM, lalu pilih Pilih
Anggota grup > Hanya t

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

Pengaturan serve
Pilih Pilihan > Pengatura
Anda mungkin menerima 
khusus dari operator jarin
menawarkan layanan obr
diperoleh dari operator se
layanan tersebut. Jika And
atau sandi Anda, hubungi

Server—Melihat daftar se

Server default—Menguba
hendak Anda hubungkan.

Jenis login IM—Untuk me
Anda mengaktifkan IM, p
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to-talk, satu orang akan berbicara 
rkan melalui loudspeaker telepon. 
rgantian berbicara. Karena hanya 
 dapat bicara pada satu 
iliran bicara dibatasi. 

t biasanya ditetapkan hingga 30 
ebih lanjut tentang lama giliran 
a, hubungi operator jaringan atau 

tikan untuk memegang perangkat 
ukan pada telinga Anda. 
nakan untuk mendengarkan. 
usik dengan volume suara tinggi 

nerus dapat merusak telinga Anda.

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

Nama server—Nama untuk server IM.

Jlr. akses digunakan—Jalur akses yang akan digunakan 
untuk server.

Alamat web—Alamat URL dari server IM.

ID pengguna—ID pengguna Anda.

Sandi—Sandi login Anda.

Push to talk 
(layanan jaringan)

Push to talk (PTT) adalah layanan suara real-time 
melalui IP yang dijalankan melalui jaringan GSM/GPRS. 
Push to talk memberikan komunikasi suara langsung 
dengan menekan tombol. Gunakan push to talk untuk 
berkomunikasi dengan satu orang atau salah satu grup.

Sebelum dapat menggunakan push to talk, Anda harus 
menentukan jalur akses push-to-talk dan pengaturan 
push-to-talk. Anda mungkin menerima pengaturan 
tersebut dalam pesan teks khusus dari operator selular 
yang menawarkan layanan push-to-talk.

Tekan , lalu pilih Pribadi > Push to talk.

Dalam komunikasi push-
saat yang lain mendenga
Para pembicara akan be
satu anggota grup yang
waktu, lama maksimal g
Lama maksimal tersebu
detik. Untuk informasi l
bicara pada jaringan And
operator selular.

Peringatan: Pas
di depan Anda b
Loudspeaker digu
Mendengarkan m
secara terus-me

Panggilan telepon selalu
aktivitas push-to-talk.
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 panggilan balik, Anda tidak 
h to talk lainnya.

—Pilih salah satu nada untuk 
lik.

h jika Anda ingin log in ke 
ap kali perangkat dihidupkan.

—Masukkan nama panggilan 
kter) yang ditampilkan untuk 
elular mungkin menonaktifkan 
t Anda. Untuk informasi lebih 
aringan atau operator selular 

ilih Dalam pgln. 1 ke 1, Dalam 
 pgln., atau Tidak pernah. 
 menonaktifkan pilihan ini pada 
formasi lebih lanjut, hubungi 
erator selular Anda.

Pilih Ya jika Anda ingin status 
dak jika Anda ingin 
nda.

 domain yang diperoleh dari 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Menetapkan jalur akses push-to-talk
Banyak operator selular meminta Anda untuk 
menggunakan jalur akses Internet (IAP) sebagai jalur akses 
standar Anda. Operator selular lainnya memperbolehkan 
Anda menggunakan jalur akses WAP. Untuk informasi 
lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

Jika belum memiliki sambungan WAP, Anda mungkin harus 
menghubungi operator selular untuk bantuan 
sambungan-pertama kali atau kunjungi 
www.nokia-asia.com/phonesettings.

Pengaturan push-to-talk
Tekan , lalu pilih Pribadi > Push to talk > Pilihan > 
Pengaturan. Masukkan informasi berikut:

Pengaturan pengguna:

Panggilan PTT masuk—Pilih Beritahu jika Anda ingin 
melihat pemberitahuan panggilan masuk. Pilih Terima 
otomatis jika Anda ingin panggilan PTT dijawab secara 
otomatis. Pilih Tidak boleh jika Anda ingin panggilan PTT 
ditolak secara otomatis.

Nada tanda pgln. PTT—Pilih Diatur oleh profil jika Anda 
ingin pengaturan tanda panggilan push to talk mengikuti 
pengaturan profil Anda. Misanya, jika profil Anda adalah 
diam, push to talk akan diatur ke jangan ganggu (JG) dan, 

kecuali untuk permintaan
tersedia ke pengguna pus

Nada permint. pgl. balik
permintaan panggilan ba

Aplikasi dihidupkan—Pili
layanan Push-to-talk seti

Nama panggilan default
default (maksimal 20 kara
pengguna lain. Operator s
pilihan ini pada perangka
lanjut, hubungi operator j
Anda.

Lihat alamat PTT saya—P
pgln. grup, Dalam semua
Operator selular mungkin
perangkat Anda. Untuk in
operator jaringan atau op

Lihat status login saya—
Anda ditampilkan atau Ti
menyembunyikan status A

Pengaturan koneksi:

Domain—Masukkan nama
operator selular.

www.nokia-asia.com/phonesettings
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 to talk
atikan Push to talk setelah 

uncul di layar. Pilih Ya untuk 
sebut aktif di latar belakang atau 
menutup layanan.

edang terbuka dan Anda hendak 
i ke yang lain, tekan terus .

ilan satu-ke-satu
ush to talk.

n diajak berbicara dari daftar lalu 
 ke 1. 

 Anda bicara. Setelah Anda selesai 

panggilan satu-ke-satu sebelum 
an baru. Pilih Putus atau tekan 

k memegang perangkat di depan 
gilan push-to-talk berlangsung 
ilihat. Bicaralah ke arah mikrofon, 
 loudspeaker dengan tangan Anda.
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Nama jalur akses—Masukkan nama jalur akses 
push-to-talk. Nama jalur akses diperlukan untuk membuat 
sambungan ke jaringan GSM/GPRS. 

Alamat server—Masukkan alamat IP atau nama domain 
server push-to-talk yang Anda peroleh dari operator 
selular.

Nama pengguna—Masukkan nama pengguna Anda yang 
diperoleh dari operator selular.

Sandi—Masukkan sandi, jika diminta, untuk membuat 
sambungan data. Sandi biasanya diberikan oleh operator 
selular dan harus ditulis dengan jenis huruf yang benar.

Log in ke push to talk
Tekan , lalu pilih Pribadi > Push to talk. Push to talk 
secara otomatis akan memasuki layanan ketika diaktifkan.

Jika berhasil masuk, push to talk secara otomatis akan 
menyambung ke grup yang terakhir aktif pada saat aplikasi 
terakhir ditutup. Jika sambungan terputus, perangkat 
secara otomatis akan mencoba masuk kembali sampai 
Anda memilih untuk keluar dari push to talk.

Keluar dari push
Pilih Pilihan > Keluar. M
keluar dari aplikasi? m
membiarkan aplikasi ter
Tidak untuk keluar dan 

Jika beberapa aplikasi s
beralih dari satu aplikas

Membuat pangg
Pilih Pilihan > Kontak P

Gulir ke kontak yang aka
pilih Pilihan > Bicara 1

Tekan terus  selama
bicara, lepaskan .

Anda harus mengakhiri 
dapat membuat panggil

.

Tip! Ingatlah untu
Anda selama pang
agar layar dapat d
dan jangan tutupi
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intaan panggilan 

lk, gulir ke nama yang 
an > Kirim p'mint pgl. balik.

n panggilan balik
permintaan panggilan balik 
an panggil balik baru 
 siaga. Tekan Tampilkan untuk 
k. Pilih salah satu kontak lalu 
e 1 untuk memulai panggilan 

ngan saluran umum yang telah 
nya. Saluran umum terbuka 
ngetahui URL saluran tersebut. 

saluran dan berbicara, 
abung ke saluran mendengar 
a lima saluran dapat aktif pada 
ih dari satu saluran yang aktif, 

ngganti saluran pembicaraan 

sh to talk.
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Menjawab panggilan satu-ke-satu
Tekan  untuk memulai panggilan satu ke satu atau 

 untuk mengabaikan panggilan.

Tip! Anda juga dapat membuat panggilan satu ke 
satu dari Kontak. Pilih Pilihan > Bicara 1 ke 1 atau 
Buat panggiln grup PTT.

Membuat panggilan grup
Untuk memanggil salah satu grup, pilih Pilihan > Kontak 
Push to talk, pilih Pilihan > Buat panggiln grup PTT, 
tandai kontak yang akan Anda panggil, lalu tekan .

Berlangganan status login pihak 
lain
Untuk berlangganan atau berhenti berlangganan status 
login push-to-talk pihak lain, pilih Pilihan > Kontak Push 
to talk, pilih salah satu kontak, pilih Pilihan > Lihat status 
login atau Sembunyik. stat. login.

Mengirim perm
balik
Dalam Kontak Push to ta
diinginkan, lalu pilih Pilih

Menjawab permintaa
Bila seseorang mengirim 
kepada Anda, 1 perminta
ditampilkan dalam modus
membuka Ktk msk pgl bl
pilih Pilihan > Bicara 1 k
satu ke satu. 

Saluran
Anda dapat bergabung de
dikonfigurasikan sebelum
untuk siapa pun yang me

Jika Anda tersambung ke 
semua anggota yang terg
pembicaraan Anda. Hingg
waktu yang sama. Jika leb
gunakan Tukar untuk me
Anda. 

Pilih Pilihan > Saluran Pu
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a Anda bicara. Jika telah selesai 
. 

anggani saluran dengan menekan 
bicara, Tunggu ditampilkan. 
pembicara lain selesai berbicara, 
 setelah pembicara selesai. Atau 

 dan tunggu sampai Bicara 

am saluran, orang pertama yang 
embicara selesai mendapat giliran 

to-talk Anda selesai, pilih Putus 

saluran yang aktif saat panggilan 
sung, pilih Pilihan > Anggota 

ndang anggota baru ke saluran 
pilih Pilihan > Kirim undangan 
n undangan. Anda hanya dapat 
aru jika Anda adalah host grup 
rsebut adalah grup umum. 
h pesan teks.
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Untuk menyambung ke saluran umum yang telah 
dikonfigurasikan untuk pertama kalinya, pilih Pilihan > 
Saluran baru > Tambah yang ada. Bila Anda bergabung 
dengan saluran yang telah dikonfigurasikan, Anda harus 
memasukkan URL saluran tersebut.

Membuat saluran Anda sendiri
Untuk membuat konfigurasi saluran baru pilih Pilihan > 
Saluran baru > Buat baru. 

Anda dapat membuat saluran umum sendiri, memilih 
nama saluran sendiri, dan mengundang anggota. 
Anggota tersebut dapat mengundang anggota lainnya ke 
grup umum. 

Anda juga dapat membuat saluran pribadi. Hanya 
pengguna yang diundang oleh host yang dapat bergabung 
dan menggunakan saluran pribadi.

Untuk masing-masing saluran, tentukan berikut ini: Nama 
saluran, Privasi saluran, Nama panggilan di saluran, 
dan Gambar kecil saluran (opsional). 

Setelah Anda berhasil membuat saluran, Anda akan 
ditanya apakah Anda ingin mengirim undangan saluran. 
Undangan saluran adalah pesan teks.

Berbicara ke saluran
Untuk berbicara ke saluran setelah Anda log in ke layanan 
push-to-talk, tekan . Anda akan mendengar nada 
yang menunjukkan bahwa akses diberikan.

Tekan terus  selam
berbicara, lepaskan 

Jika Anda mencoba men
 saat anggota lain 

Lepaskan , tunggu 
lalu tekan kembali 
dapat juga, tekan terus 
ditampilkan.

Saat Anda berbicara dal
menekan  setelah p
berikutnya.

Setelah panggilan push-
atau tekan . 

Untuk melihat anggota 
aktif ke saluran berlang
aktif.

Anda juga dapat mengu
saat Anda tersambung, 
untuk membuka tampila
mengundang anggota b
pribadi atau jika grup te
Undangan saluran adala
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elepon tidak terjawab, diterima, 
u pilih Pribadi > Log > Pgl. 
terjawab dan panggilan diterima 
at hanya jika jaringan 
si tersebut, perangkat diaktifkan 
nan jaringan.

hat catatan panggilan tidak 
dus siaga, pilih Tampilkan untuk 
nggilan tidak terjawab. 
alik, gulir ke salah satu nama 
kan .

 daftar panggilan terakhir, 
 terakhir dalam tampilan utama 
 menghapus salah satu register 
ang akan dihapus, lalu pilih 
ntuk menghapus aktivitas 

register, gulir ke aktivitas 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Menanggapi undangan saluran
Untuk menyimpan undangan saluran yang diterima, 
pilih Pilihan > Simpan saluran PTT. Saluran tersebut 
ditambahkan ke kontak PTT Anda, tampilan saluran.

Setelah menyimpan undangan saluran, Anda akan ditanya 
apakah Anda ingin menyambung ke saluran tersebut. 
Pilih Ya untuk membuka tampilan sesi push-to-talk. 
Perangkat Anda log in masuk ke layanan, jika belum 
masuk.

Jika Anda menolak atau menghapus undangan, 
undangan disimpan dalam kotak masuk pesan Anda. 
Untuk bergabung ke saluran di lain waktu, buka pesan 
undangan, lalu terima.

Melihat log push-to-talk
Tekan , lalu pilih Pribadi > Push to talk > Pilihan > 
Log PTT. Log berisi folder berikut: Pgl. tak t'jwb., Pgln. yg. 
dtrima, dan Buat pgln..

Anda dapat memulai panggilan satu ke satu dari Log PTT 
dengan menekan .

Log

Pgl. terakhir 
Untuk memeriksa nomor t
dan keluar, tekan , lal
terakhir. Panggilan tidak 
akan dicatat oleh perangk
mendukung berbagai fung
dan dalam jangkauan laya

Tip! Bila Anda meli
terjawab dalam mo
membuka daftar pa
Untuk memanggil b
atau nomor, lalu te

Untuk menghapus semua
pilih Pilihan > Hapus pgl.
panggilan terakhir. Untuk
panggilan, buka register y
Pilihan > Hapus daftar. U
tertentu, buka salah satu 
tersebut, lalu tekan .
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a aktivitas komunikasi

 panggilan suara, pesan teks, 
terdaftar pada perangkat, tekan 
, lalu gulir ke kanan untuk 
tuk setiap aktivitas komunikasi, 
a pengirim atau penerima, nomor 

selular, atau jalur akses. Log umum 
nampilkan hanya satu jenis 

 kartu kontak baru berdasarkan 

in melihat lama panggilan suara 
ma saat panggilan berlangsung, 

ngaturan > Lihat durasi 

t daftar pesan terkirim, tekan  
an > Terkirim.

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

imedia Anda, atau halaman Web 
ai sambungan data paket.
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Durasi pgln. 
Untuk memeriksa perkiraan lama panggilan telepon masuk 
dan keluar, tekan , lalu pilih Pribadi > Log > Durasi 
pgln..

Untuk mengatur tampilan lama panggilan saat panggilan 
aktif, pilih Pribadi > Log > Pilihan > Pengaturan > Lihat 
durasi panggilan. Pilih Ya atau Tidak.

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

Untuk menghapus timer lama panggilan, pilih Pilihan > 
Hps. p'hitung waktu. Untuk ini, Anda harus memasukkan 
kode kunci, lihat “Pengamanan”, “Telepon dan SIM”, 
hal. 114.

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

Memeriksa semu
Ikon dalam Log:

 Masuk
 Keluar
 Tidak terjawab

Untuk memantau semua
atau koneksi data yang 

, pilih Pribadi > Log
membuka log umum. Un
Anda dapat melihat nam
telepon, nama operator 
dapat disaring untuk me
aktivitas, dan membuat
informasi log. 

Tip! Jika Anda ing
pada tampilan uta
pilih Pilihan > Pe
panggilan > Ya.

Tip! Untuk meliha
lalu pilih Olahpes

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

okia Lifeblog adalah kombinasi 
ntuk ponsel dan PC yang 
ltimedia dari item yang 
ngkat Anda. Buku harian Nokia 
 foto, video, suara, pesan teks, 
sting weblog Anda secara 
kronologi yang dapat Anda 
an, dan dibuat salinan 
blog PC ataupun Lifeblog ponsel 

u membuat blog item agar dapat 

catat item multimedia Anda 
 Lifeblog ponsel pada perangkat 
, mengirimnya ke pengguna lain, 
ungkan perangkat Anda ke PC 
nakan kabel data USB atau 
tuk mentransfer dan 
 perangkat dengan PC Anda yang 

 browsing dan pencarian item 
kan dengan perangkat ini. 
uhan tombol menggunakan 
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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 mengatur Durasi log, pilih Pilihan > Pengaturan > 
Durasi log. Log aktivitas akan tetap tersimpan dalam 
memori telepon selama beberapa hari yang ditetapkan, 
setelah itu log akan dihapus dari memori secara otomatis. 
Jika Anda memilih Tidak ada log, maka semua isi log, 
register panggilan terakhir, dan laporan pengiriman 
olahpesan akan dihapus secara permanen.

Untuk melihat rincian aktivitas komunikasi, pada tampilan 
log umum gulir ke salah satu aktivitas, lalu tekan joystick.

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

Penghitung data paket dan penghitung waktu 
sambungan: Untuk melihat jumlah data, dalam satuan 
kilobyte, yang sudah ditransfer dan lama sambungan data 
paket tertentu, gulir ke aktivitas masuk atau keluar yang 
ditandai dengan Paket, lalu pilih Pilihan > Lihat rincian.

Nokia L

Buku harian multimedia N
antara perangkat lunak u
membuat buku harian mu
dikumpulkan dengan pera
Lifeblog mengatur semua
pesan multimedia, dan po
otomatis ke dalam suatu 
telusuri, cari, bagi, terbitk
cadangannya. Dengan Life
Anda dapat mengirim ata
dilihat orang lain.

Lifeblog ponsel akan men
secara otomatis. Gunakan
Anda untuk mencari item
atau posting ke Web. Hub
yang kompatibel menggu
konektivitas Bluetooth un
menyinkronkan item pada
kompatibel.

Lifeblog PC memudahkan
yang sudah Anda kumpul
Dengan transfer satu sent
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 Lifeblog pada PC:

 (termasuk Nokia Connectivity 
oneksi USB).
 untuk PC. 

a PC Anda, Microsoft DirectX 9.0 
engan Nokia Lifeblog PC.

 perangkat Anda dan 

 perangkat Anda dengan PC yang 
an kabel USB yang disertakan:
menginstal Nokia PC Suite.
ata USB ke perangkat dan PC. 
bungkan perangkat ke PC untuk 
lah menginstal Nokia PC Suite, PC 
er khusus untuk perangkat Anda. 
butuhkan waktu.

eblog PC.

 perangkat dengan PC yang 
an teknologi nirkabel Bluetooth:
 menginstal Nokia PC Suite 
Pr
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kabel data USB atau konektivitas Bluetooth, maka foto, 
video, pesan teks, dan pesan multimedia favorit Anda akan 
ditransfer kembali ke perangkat Anda.

Untuk menyimpan dengan aman, Anda dapat membuat 
salinan cadangan basis data Lifeblog Anda menggunakan 
hard disk, CD, DVD, drive yang dapat dilepas, atau drive 
jaringan. Anda juga dapat memasukkan item ke weblog 
(blog).

 Aplikasi ini hanya tersedia dalam beberapa bahasa dan di 
negara tertentu.

Untuk menjalankan Lifeblog pada perangkat Anda, tekan 
, lalu pilih Alat > Lifeblog > Pilihan > Buka.

Instalasi pada PC Anda
Sebelum menginstal Lifeblog PC pada PC yang kompatibel, 
Anda memerlukan berikut ini:
• 1 GHz Intel Pentium atau yang setara, 128 MB RAM
• Ruang hard disk kosong 400 MB (jika Microsoft DirectX 

dan Nokia PC Suite harus diinstal)  
• Kemampuan grafis 1024 x 768 dan warna 24-bit
• Kartu grafis 32 MB
• Microsoft Windows 2000 atau Windows XP 

Untuk menginstal Nokia
1 Masukkan CD-ROM.
2 Instal Nokia PC Suite

Cable Driver untuk k
3 Instal Nokia Lifeblog

Jika belum terinstal pad
akan dinstal sekaligus d

Menghubungkan
PC
Untuk menghubungkan
kompatibel menggunak
1 Pastikan Anda telah 
2 Sambungkan kabel d

Ketika Anda menghu
pertama kalinya sete
akan menginstal driv
Hal ini mungkin mem

3 Jalankan aplikasi Lif

Untuk menghubungkan
kompatibel menggunak
1 Pastikan Anda sudah

pada PC.
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em Nokia Lifeblog terbaik Anda, 
blog Anda di Internet agar orang 

lu membuat account melalui 
t satu atau beberapa weblog 
agai tujuan posting Anda, 
account weblog tersebut ke buku 
Lifeblog. Layanan weblog yang 
Nokia Lifeblog adalah TypePad 
ad.com.

bahkan account weblog dalam 
aturan weblog. Pada PC Anda, 
it account log.

erangkat Anda ke Web:
vorit, pilih item yang akan 

 ke Web.
an fitur ini untuk pertama 
l akan mengambil daftar weblog 

 akan terbuka. Pilih weblog yang 
ftar Posting ke:. Jika Anda telah 
, untuk memperbarui daftar 
 Refresh daftar weblog. 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

2 Pastikan Anda telah mempasangkan perangkat dan PC 
Anda melalui teknologi nirkabel Bluetooth dengan Get 
Connected (Hubungkan) pada Nokia PC Suite. Lihat 
buku petunjuk Nokia PC Suite dan “Konektivitas 
Bluetooth”, hal. 95.

3 Aktifkan konektivitas Bluetooth pada perangkat dan PC 
Anda.

Menyalin item
Bila perangkat Anda telah terhubung ke PC yang 
kompatibel dengan kabel data USB atau konektivitas 
Bluetooth, Anda dapat menyalin item di antara perangkat 
dan PC Anda.

Untuk menyalin item baru atau yang diedit dari perangkat 
ke PC, dan menyalin item yang dipilih dari PC ke perangkat:
1 Jalankan aplikasi Lifeblog PC.
2 Pada aplikasi PC Nokia Lifeblog, pilih File > Copy from 

phone and to Phone (Salin dari telepon dan ke 
Telepon).

Item baru dari perangkat Anda akan disalin ke PC. 
Item pada tampilan To phone (Ke telepon) pada PC akan 
disalin ke perangkat Anda.

Posting ke Web
Untuk berbagi (sharing) it
kirim item tersebut ke we
lain dapat melihatnya.

Anda harus terlebih dahu
layanan weblog, membua
yang akan digunakan seb
kemudian menambahkan 
harian multimedia Nokia 
direkomendasikan untuk 
dari Six Apart, www.typep

Pada perangkat Anda, tam
Lifeblog ponsel pada peng
edit account di jendela Ed

Untuk posting item dari p
1 Pada Timeline atau Fa

diposting ke Web.
2 Pilih Pilihan > Posting
3 Jika Anda menggunak

kalinya, Lifeblog ponse
dari server weblog.

4 Dialog posting weblog
akan digunakan dari da
membuat weblog baru
weblog, pilih Pilihan >
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eo dari daftar, atau file suara atau 
 telusuri ke folder lain untuk 

an diimpor. Gunakan daftar Lihat 
ri pada drive atau peralatan lain.
r, file, atau beberapa file. Anda 
nnya pada jendela Lihat dulu:.
tuk mengimpor folder (termasuk 
ang dipilih.

e dan favorit
Lifeblog PC, ada beberapa cara 

pilan Timeline dan Favorit. Cara 
nakan kontrol geser, kemudian 
 atau mundur, cepat atau lambat. 
gan mengklik panel waktu untuk 
unakan fitur Ke tanggal..., atau 

anjut
 layanan weblog dan 
n buku harian multimedia Nokia 

.nokia-asia.com/lifeblog, atau 
 PC untuk membuka Petunjuk 
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5 Masukkan judul dan teks keterangan untuk posting 
tersebut. Anda juga dapat menulis cerita atau 
keterangan yang lebih panjang di kolom isi teks.

6 Setelah semuanya siap, pilih Pilihan > Kirim.

Untuk posting item dari PC ke Web:
1 Dalam Timeline atau Favorit, pilih item (maksimal 50) 

yang akan diposting ke Web.
2 Pilih File > Posting ke Web.... Jendela Posting ke Web 

akan terbuka.
3 Masukkan judul dan teks keterangan untuk posting 

tersebut. Anda juga dapat menulis cerita atau 
keterangan yang lebih panjang di kolom isi teks.

4 Pilih weblog yang akan digunakan dari daftar Posting 
ke:.

5 Setelah semuanya siap, klik tombol Send (Kirim).

Mengimpor item dari sumber lain
Selain gambar .jpeg pada perangkat foto, Anda juga dapat 
mengimpor gambar .jpeg, klip video 3gp dan .mp4, file 
suara .arm, dan file teks .txt dari sumber lain (seperti CD, 
DVD, atau folder pada hard disk) ke dalam buku harian 
multimedia Nokia Lifeblog.

Untuk mengimpor gambar atau video dari PC yang 
kompatibel ke Lifeblog PC:
1 Pada Timeline atau Favorit, pilih File > Impor dari 

PC.... Jendela layar Impor akan terbuka.

2 Cari file foto atau vid
teks dari daftar, atau
mencari file yang ak
dalam untuk menca

3 Pilih salah satu folde
dapat melihat konte

4 Klik Open (Buka) un
subfolder) atau file y

Browsing timelin
Jika Anda menjalankan 
untuk bergerak pada tam
tercepat adalah menggu
menggerakkannya maju
Cara lainnya adalah den
memilih tanggal, mengg
tombol panah.

Informasi lebih l
Untuk informasi tentang
kompatibilitasnya denga
Lifeblog, kunjungi www
tekan F1 dalam Lifeblog
Nokia Lifeblog.

www.nokia-asia.com/lifeblog
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a.
 dan hari peringatan)—Pilih 
ah untuk mengisi kolom Waktu 
rm.  pada tampilan hari akan 

 untuk mengubah catatan yang 
mpilkan dalam tampilan hari).
dapat mengatur tanggal 
erulang.

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

der akan ditampilkan ke orang 
es untuk melihat kalender Anda 

nder tidak akan disalin ke PC bila 
onisasi.
atan tersebut, pilih Selesai.

yikan alarm untuk suatu 
 menonaktifkan nada alarm. 
mpilkan di layar. 
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Kalender
Tip! Buat cadangan informasi ponsel dengan Nokia 
PC Suite secara rutin. Anda dapat mengembalikan 
informasi tersebut, seperti entri kalender, ke ponsel 
di lain waktu.

Membuat catatan kalender
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, catatan-agenda terbuka.

1 Tekan , lalu pilih Pribadi > Kalender > Pilihan > 
Catatan baru lalu salah satu dari berikut: 
Rapat—Untuk mengingatkan Anda jadwal pertemuan 
pada tanggal dan waktu tertentu.
Memo—Untuk menulis catatan umum untuk hari 
tertentu.
Hari Peringatan—Untuk mengingatkan Anda akan hari 
ulang tahun atau hari khusus. Catatan hari peringatan 
akan diulang setiap tahun.
Agenda—Untuk mengingatkan Anda tentang tugas 
yang harus dilakukan sebelum tanggal tertentu.

2 Isi kolom yang tersedi
Alarm (rapat, agenda,
Aktif, lalu gulir ke baw
alarm dan Tanggal ala
menunjukkan alarm.
Ulang—Gulir ke kanan
akan diulang (  dita
Ulang sampai—Anda 
berakhirnya catatan b
Sinkronisasi:
Pribadi—Setelah sinkr
dapat dilihat oleh And
orang lain yang memi
kalender.
Umum—Catatan kalen
lain yang memiliki aks
secara online. 
Kosong—Catatan kale
Anda melakukan sinkr

3 Untuk menyimpan cat

Apabila kalender membun
catatan, pilih Diam untuk
Teks pengingat tetap dita
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nder
> Pengaturan untuk mengubah 
m minggu atau tampilan yang 
 membuka kalender.

an bulan atau Tampilan agenda, 
 bulan/Tampilan agenda.

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

 bulan, tampilan minggu, tampilan 
a.

:

pat.

tu, pilih Pilihan > Ke tanggal, 
lu pilih OK.

 ke hari ini.
Ka
le

nd
er
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Untuk mengakhiri kalender alarm, pilih Berhenti. 
Untuk menunda alarm, pilih Tunda alrm.

Untuk mengirim catatan kalender ke telepon yang 
kompatibel, pilih Pilihan > Kirim > Via pesan singkat, Via 
multimedia, Via e-mail atau Via Bluetooth.

Tip! Anda dapat memindahkan kalender dan data 
agenda dari berbagai telepon Nokia ke ponsel Anda 
atau menyinkronkan kalender dan catatan agenda 
Anda ke PC yang kompatibel menggunakan Nokia PC 
Suite. Lihat CD-ROM yang disertakan dengan ponsel 
Anda.

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

Aktif.
2 Atur Waktu alarm dan Tanggal alarm.
3 Gulir ke bawah untuk Ulang, lalu gulir ke kanan untuk 

memilih frekuensi pengulangan alarm.
4 Pilih Selesai.

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

Tampilan kale
Tip! Pilih Pilihan 
hari pertama dala
muncul saat Anda

Untuk membuka Tampil
pilih Pilihan > Tampilan

Dalam tampilan bulan, t
kalender ditandai denga
bawah. Dalam tampilan
peringatan dipasang seb
beralih antara tampilan
hari dan tampilan agend

Ikon pada tampilan hari

 Memo
 Hari Peringatan

Tidak ada ikon untuk Ra

Untuk ke tanggal terten
tulis tanggal tersebut, la

Tekan  untuk beralih
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ari satu aktivitas sekaligus, 
 pilih Pilihan > Hapus catatan 
erikut:

hapus semua catatan yang akan 
pilihan Anda.

pus semua catatan kalender.

lender
ut dan tekan joystick untuk 

ntuk mengubah nada alarm, 
kan joystick.

 mengubah tampilan saat Anda 
ke tampilan yang diinginkan lalu 

ngganti hari pertama dalam 
ng diinginkan lalu tekan joystick.

enurut urutan atau Menurut 
ih hari apa pun selain Senin 
gaturan di atas tidak tersedia.

uran Anda, tekan Kembali.
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Tampilan agenda
Tekan , lalu pilih Pribadi > Kalender > Pilihan > 
Tampilan agenda untuk menulis catatan dan mengatur 
daftar tugas.

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

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

Untuk menetapkan prioritas catatan Agenda, gulir ke 
kolom Prioritas, lalu gulir ke kanan untuk memilih 
prioritas. Ikon prioritas adalah  (Tinggi) dan  (Rendah). 
Tidak ada ikon untuk Normal.

Untuk menandai salah satu tugas sudah selesai, gulir ke 
tugas tersebut dalam daftar Agenda, lalu pilih Pilihan > 
Tandai selesai.

Untuk mengembalikan sebuah tugas, gulir ke tugas 
tersebut dalam daftar Agenda, lalu pilih Pilihan > Tandai 
blm. selesai.

Menghapus catatan kalender
Menghapus catatan yang sudah berlalu dalam Kalender 
akan menghemat ruang memori ponsel Anda.

Untuk menghapus lebih d
buka tampilan bulan, lalu
lalu pilih salah satu dari b

Sebelum tanggal—Meng
muncul sebelum tanggal 

Semua catatan—Mengha

Pengaturan ka
Gulir ke pengaturan berik
mengeditnya:

Nada alarm kalender—U
gulir ke nada baru lalu te

Tampilan default—Untuk
membuka Kalender, gulir 
tekan joystick.

Minggu mulai—Untuk me
seminggu, gulir ke hari ya

Tampilan minggu—Pilih M
tanggal. Jika Anda memil
dalam Minggu mulai, pen

Untuk menyimpan pengat
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er

ran seperti Panjang dari satu unit 
er), tekan , lalu pilih Alat 

erter memiliki ketepatan yang 
 pembulatan mungkin terjadi.
, lalu tekan joystick untuk 
ran. Gulir ke ukuran yang akan 
 OK.
pertama, lalu tekan joystick. 
dikonversi lalu OK. Gulir ke kolom 
 pilih unit ke mana  Anda akan 

ah pertama, lalu masukkan nilai 
i. Kolom Jumlah yang lain akan 
atis untuk menampilkan nilai yang 

ambahkan desimal dan  untuk 
hu) dan simbol E (eksponen).
gubah urutan konversi, masukkan 
 Jumlah kedua. Hasilnya akan 

da kolom Jumlah pertama.
Al
at

 k
an

to
r
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Alat kantor
Kalkulator

Untuk menjumlah, mengurangi, mengalikan, membagi, 
menghitung akar kuadrat dan persentase, tekan , 
lalu pilih Alat kantor > Kalkulator.

Catatan: Kalkulator ini memiliki keterbatasan dan 
dirancang untuk perhitungan sederhana.

Untuk menyimpan angka dalam memori (ditandai dengan 
M), pilih Pilihan > Memori > Simpan. Untuk memanggil 
nomor dalam memori, pilih Pilihan > Memori > Panggilan 
ulang. Untuk menghapus angka dalam memori, pilih 
Pilihan > Memori > Hapus.

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

Konvert

Untuk mengkonversi uku
(Yard) ke unit lain (Met
kantor > Konverter.

Perhatikan bahwa Konv
terbatas, dan kesalahan
1 Gulir ke kolom Jenis

membuka daftar uku
digunakan, lalu pilih

2 Gulir ke kolom Unit 
Pilih unit yang akan 
Unit berikutnya, lalu
mengkonversi.

3 Gulir ke kolom Juml
yang akan dikonvers
berubah secara otom
dikonversi.
Tekan  untuk men
simbol +, - (untuk su

Tip! Untuk men
nilai pada kolom
ditampilkan pa
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kan , lalu pilih Alat kantor > 
girim catatan ke perangkat lain 

nyimpan file teks biasa (format 
 Catatan.
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Mengatur mata uang dasar dan nilai 
tukar
Sebelum mata uang dapat dikonversi, Anda perlu memilih 
mata uang dasar dan memasukkan nilai tukar. Nilai mata 
uang dasar selalu 1. Mata uang dasar menentukan nilai 
konversi mata uang yang lain.
1 Pilih Konverter > Pilihan > Nilai tukar. Daftar mata 

uang akan terbuka, dan Anda dapat melihat mata uang 
dasar di bagian atas.

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

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

3 Menambahkan nilai tukar. Gulir ke mata uang, 
lalu masukkan nilai baru, yaitu jumlah mata uang yang 
setara dengan satu unit mata uang dasar pilihan Anda.

Setelah semua nilai tukar yang diperlukan dimasukkan, 
Anda dapat mengkonversi mata uang.

Catatan: Jika mata uang dasar diganti, Anda harus 
memasukkan nilai yang baru karena semua nilai 
tukar yang telah ditetapkan sebelumnya akan 
menjadi nol. 

Catatan

Untuk menulis catatan, te
Catatan. Anda dapat men
yang kompatibel, dan me
.txt) yang Anda terima ke
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eb. Lihat “Data dan pengaturan”, 
i lebih lanjut, hubungi operator 
elular Anda.

lik operator jaringan atau operator 
gkin menyediakan beberapa 

an secara manual
Peralatan > P'aturan > 
 akses, kemudian tetapkan 
lur akses. Ikuti petunjuk yang 
tor selular Anda. Lihat 
10.
 Layanan > Pilihan > Manajer 
penanda. Masukkan nama untuk 
 halaman yang ditetapkan untuk 
f.
r akses yang dibuat sebagai jalur 
ilihan > Pengaturan > Jalur 
In
te

rn
et
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Internet
Beberapa operator selular memiliki situs yang khusus 
dirancang untuk perangkat selular. Halaman Web 
tersebut menggunakan wireless markup language (WML), 
extensible hypertext markup language (XHTML), 
atau hypertext markup language (HTML).

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

Layanan

Tekan , lalu pilih Layanan.

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

Jalur akses untuk Layanan
Untuk mengakses halaman, Anda memerlukan pengaturan 
layanan untuk halaman yang hendak Anda gunakan. Anda 
mungkin menerima pengaturan ini dalam pesan teks 
khusus dari operator jaringan atau operator selular yang 

menawarkan halaman W
hal. 43. Untuk informas
jaringan atau operator s

Tip! Situs Web mi
selular Anda mun
pengaturan.

Memasukkan pengatur
1 Tekan , lalu pilih

Sambungan > Jalur
pengaturan untuk ja
diberikan oleh opera
“Sambungan”, hal. 1

2 Tekan , lalu pilih
penanda > Tambah 
penanda dan alamat
jalur akses yang akti

3 Untuk mengatur jalu
akses standar, pilih P
akses.
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nanda secara manual
a, pilih Pilihan > Manajer 
enanda.
m. Hanya alamat URL yang harus 
 standar ditetapkan ke penanda 
es lain yang dipilih. Tekan  
rakter khusus seperti /, ., :, 
uk menghapus karakter.
 untuk menyimpan penanda.

a
da, lalu pilih Pilihan > Kirim > 
  untuk mengirim. 
erapa penanda sekaligus.

ungan
n sambungan yang diperlukan 
ngakses halaman.

da atau tulis alamat di kolom 
asukkan alamat, penanda yang 
tas kolom tersebut. Gulir ke atas 
a yang cocok.
ulai men-download halaman.
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Tampilan penanda (bookmark)
Tampilan penanda terbuka apabila Anda membuka 
Layanan.

Istilah: Penanda terdiri dari alamat Internet (harus 
ada), judul penanda, jalur akses, dan jika diperlukan 
oleh halaman Web, nama pengguna serta sandi.

Perangkat Anda mungkin dilengkapi beberapa penanda 
ke situs yang tidak terkait dengan Nokia. Nokia tidak 
menjamin atau merekomendasikan situs tersebut. 
Jika Anda memilih untuk mengaksesnya, lakukan tindakan 
yang sama untuk pengamanan atau isi situs, seperti yang 
akan Anda lakukan saat mengakses situs Internet 
manapun.

Ikon pada tampilan penanda:

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

 Folder penanda otomatis berisi penanda ( ) yang 
dikumpulkan secara otomatis saat Anda mengakses 
berbagai halaman. Penanda dalam folder ini diatur secara 
otomatis berdasarkan domainnya.

 Penanda yang menampilkan judul atau alamat 
Internet penanda.

Menambahkan pe
1 Pada tampilan penand

penanda > Tambah p
2 Mulailah mengisi kolo

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

3 Pilih Pilihan > Simpan

Mengirim penand
Gulir ke salah satu penan
Via pesan singkat. Tekan
Anda dapat mengirim beb

Membuat samb
Setelah semua pengatura
disimpan, Anda dapat me

1 Pilih salah satu penan
( ). Saat Anda mem
cocok ditampilkan di a
untuk memilih penand

2 Tekan joystick untuk m
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link baru ditampilkan berwarna 
 link yang telah dikunjungi 
 yang berfungsi sebagai link 
di sekelilingnya.

 (link), gulir ke tautan tersebut, 

akan  untuk beralih ke akhir 
 ke awal halaman.

an sebelumnya saat browsing, 
bali tidak tersedia, pilih Pilihan > 
yat untuk menampilkan daftar 
g telah dikunjungi selama sesi 
t akan dihapus setiap kali sesi 

baru dari server, pilih Pilihan > 
ad.

nda, pilih Pilihan > Penanda > 

kses tampilan penanda saat 
rus joystick. Untuk kembali lagi ke 

, pilih Pilihan > Kembali ke 
In
te

rn
et
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Pengamanan sambungan
Jika indikator pengaman  ditampilkan saat sambungan 
berlangsung, berarti pengiriman data antara perangkat ini 
dan gateway atau server Internet dienkripsi.

Ikon pengaman tidak menunjukkan bahwa pengiriman 
data antara gateway dengan server isi (atau tempat 
penyimpanan sumber daya yang diminta) sudah aman. 
Operator selular akan mengamankan pengiriman data 
antara gateway dengan server isi.

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

Fitur-fitur pengaman mungkin diperlukan untuk beberapa 
layanan, seperti layanan perbankan. Untuk sambungan 
tersebut, Anda memerlukan sertifikat pengaman. 
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular 
Anda. Lihat juga “Manajemen sertifikat”, hal. 116.

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

Untuk men-download halaman, pilih salah satu penanda, 
atau masukkan alamat di kolom ( ).

Pada halaman browser, 
biru bergaris bawah dan
berwarna ungu. Gambar
memiliki garis tepi biru 

Untuk membuka tautan
lalu tekan joystick.

Cara pintas: Gun
halaman dan 

Untuk kembali ke halam
pilih Kembali. Jika Kem
Pilihan navigasi > Riwa
kronologis halaman yan
browsing. Daftar riwaya
akses ditutup.

Untuk mengambil isi ter
Pilihan navigasi > Relo

Untuk menyimpan pena
Simp. sbg. penanda.

Tip! Untuk menga
browsing, tekan te
tampilan browser
halaman.
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itangani oleh aplikasi yang 
 yang di-download disimpan 

 gunakan aplikasi dan perangkat 
ari sumber yang menawarkan 
adai terhadap perangkat lunak 

engumpulkan penanda secara 
 mengakses halaman. Penanda 
e folder penanda otomatis ( ) 
s diatur berdasarkan domainnya. 
ran untuk Layanan”, hal. 93.

 tersimpan
ra teratur halaman informasi 
erubah, maka Anda dapat 

esnya secara offline. 
ersimpan, Anda juga dapat 
nyimpan halaman yang 

 halaman tersimpan, gulir ke 
anda. Pada tampilan halaman 
untuk membuka salah satu 

n saat browsing, pilih Pilihan > 
n halaman. 
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Untuk menyimpan halaman saat browsing, pilih Pilihan > 
Pilihan lanjutan > Simpan halaman. Anda dapat 
menyimpan halaman ke memori perangkat atau pada hard 
drive, dan membukanya saat offline. Untuk mengakses 
halaman tersebut di lain waktu, gulir ke kanan dalam 
tampilan penanda untuk membuka tampilan Halaman 
tersimpan.

Untuk memasukan alamat URL baru, pilih Pilihan > 
Pilihan navigasi > Ke alamat web.

Untuk membuka daftar perintah atau tindakan untuk 
halaman yang sedang terbuka, pilih Pilihan > Pilihan 
layanan, jika tersedia.

Anda dapat men-download file yang tidak dapat 
ditampilkan pada halaman, seperti nada dering, gambar, 
logo operator, tema, dan klip video. Untuk men-download 
suatu item, gulir ke linknya, lalu tekan joystick. 

Saat Anda mulai men-download, daftar download yang 
berlangsung, dihentikan sementara, dan yang selesai 
di-download dalam sesi browsing yang aktif ditampilkan. 
Anda juga dapat melihat daftar tersebut dengan memilih 
Pilihan > Peralatan > Download. Di dalam daftar, gulir ke 
salah satu item, lalu pilih Pilihan untuk jeda, melanjutkan, 
atau membatalkan download yang sedang berlangsung, 
atau membuka, menyimpan, atau menghapus download 
yang sudah selesai. 

Item yang di-download d
terkait. Misalnya, gambar
dalam Galeri.

Penting: Instal dan
lunak lain hanya d
perlindungan mem
yang merugikan.

Tip! Browser akan m
otomatis saat Anda
tersebut disimpan k
dan secara otomati
Lihat juga “Pengatu

Melihat halaman
Jika Anda mengakses seca
yang tidak terlalu sering b
menyimpan dan mengaks
Pada tampilan halaman t
membuat folder untuk me
tersimpan.

Untuk membuka tampilan
kanan pada tampilan pen
tersimpan, tekan joystick 
halaman tersimpan ( ).

Untuk menyimpan halama
Pilihan lanjutan > Simpa
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mungkin melarang penyalinan, 
atau pengalihan beberapa gambar, 
ering), dan materi lain.

mbungan
njutan > Putus untuk mengakhiri 
 halaman browser secara offline, 
ambungan dan menutup browser, 

cache
yang telah Anda akses disimpan di 
rangkat.

mori yang digunakan untuk 
tara. Jika Anda mencoba atau telah 
hasia yang memerlukan sandi, 
 kali selesai digunakan. Informasi 
 Anda akses akan disimpan ke 

nghapus cache, pilih Pilihan > 
us cache.

n dilengkapi beberapa penanda 
it dengan Nokia. Nokia tidak 
endasikan situs tersebut. 

k mengaksesnya, lakukan tindakan 
In
te

rn
et
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Untuk memulai sambungan ke layanan browser dan 
men-download versi terbaru halaman, pilih Pilihan > 
Reload. Perangkat akan tetap online setelah Anda memuat 
kembali halaman tersebut.

Men-download dan membeli item
Anda dapat men-download item seperti nada dering, 
gambar, logo operator, tema dan klip video. Item tersebut 
mungkin tersedia gratis, atau Anda dapat membelinya. 
Item yang di-download ditangani oleh aplikasi yang 
terkait, misalnya, foto yang di-download disimpan dalam 
Galeri.

Penting: Instal dan gunakan aplikasi dan perangkat 
lunak lain hanya dari sumber yang menawarkan 
perlindungan memadai terhadap perangkat lunak 
yang merugikan.

1 Untuk men-download item, gulir ke linknya, lalu tekan 
joystick.

2 Pilih pilihan yang sesuai untuk membeli item tersebut.
3 Bacalah dengan cermat semua informasi yang tersedia.

Untuk melanjutkan download, pilih Terima. 
Untuk membatalkan download, pilih Batalkan.

Untuk informasi tentang men-download musik, lihat 
“Ke Toko musik”, hal. 15.

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

Mengakhiri sa
Pilih Pilihan > Pilihan la
sambungan dan melihat
atau untuk mengakhiri s
pilih Pilihan > Keluar.

Mengosongkan 
Informasi atau layanan 
dalam memori cache pe

Cache adalah lokasi me
menyimpan data semen
mengakses informasi ra
kosongkan cache setiap
atau layanan yang telah
dalam cache. Untuk me
Pilihan lanjutan > Hap

Perangkat Anda mungki
ke situs yang tidak terka
menjamin atau merekom
Jika Anda memilih untu
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ersebut dari tampilan penanda, 

ilih tampilan saat browsing. 
enuh.

netapkan halaman Web yang 
da memilih Pilihan navigasi > 
 tampilan penanda, atau saat 

gin tata letak halaman seakurat 
ar kecil, pilih Dengan kualitas—
-download lembar bersusun 
patan.

kan atau menonaktifkan 
an cookie.

ah metode dari penyedia isi 
asi pengguna dan preferensinya 
g digunakan.

 mengaktifkan atau 
an skrip.

ntuk menyembunyikan atau 
uan pengamanan.

 apakah selama panggilan suara 
engkonfirmasi sebelum 
 DTMF. Lihat juga “Pilihan saat 
ng”, hal. 31.
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yang sama untuk pengamanan atau isi situs, seperti yang 
akan Anda lakukan saat mengakses situs Internet 
manapun.

Pengaturan untuk Layanan
Pilih Pilihan > Pengaturan lalu pengaturan berikut:

Jalur akses—Untuk mengubah jalur akses standar, 
tekan joystick agar menampilkan daftar jalur akses yang 
tersedia. Lihat “Sambungan”, hal. 110. Beberapa atau 
semua jalur akses mungkin telah diatur untuk perangkat 
Anda oleh operator selular atau operator jaringan, dan 
Anda mungkin tidak dapat mengubah, membuat, 
mengedit, atau menghapusnya.

Homepage—Untuk menetapkan halaman awal.

Tamp. foto dan objek—Memilih apakah Anda ingin 
memuat gambar saat browsing. Jika Anda memilih Tidak, 
untuk memuat gambar di lain waktu saat browsing, 
pilih Pilihan > Tampilkan foto.

Ukuran huruf—Untuk memilih ukuran teks.

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

Penanda otomatis—Untuk menonaktifkan pengumpulan 
penanda secara otomatis, pilih Tidak aktif. Jika Anda ingin 
melanjutkan pengumpulan penanda otomatis namun 

menyembunyikan folder t
pilih Sembunyi folder.

Ukuran layar—Untuk mem
Pilih Normal atau Layar p

Cari halaman—Untuk me
akan di-download bila An
Buka halaman cari dalam
browsing.

Pengolahan—Jika Anda in
mungkin pada modus Lay
Jika Anda tidak ingin men
eksternal, pilih Dgn. kece

Cookie—Untuk mengaktif
penerimaan dan pengirim

Istilah: Cookie adal
untuk mengidentifik
untuk isi yang serin

Skrip Java/ECMA—Untuk
menonaktifkan pengguna

P'ringatan keamanan—U
menampilkan pemberitah

Konf. DTMF dikirim—Pilih
berlangsung Anda ingin m
perangkat mengirim nada
panggilan suara berlangsu
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er juga akan mengingatkan 
n (feed) tersedia untuk suatu situs 

nai fitur dan pilihan lain dalam 
al. 88.

d!

ingan) adalah toko konten ponsel 
ngkat Anda. Anda dapat 
oad, dan menginstal item, seperti 
ke perangkat Anda dari Internet. 

am beberapa katalog dan folder 
nyedia layanan yang berbeda. 
item yang dikenakan biaya, tetapi 
elihatnya dulu secara gratis.

ernet > Download!.

njut, lihat brosur Aplikasi 
t di www.nokia.co.id/
ort.
In
te

rn
et
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Web

Tekan , lalu pilih Internet > Web untuk membuka 
browser Web tambahan yang dioptimalkan untuk 
browsing ke situs web yang sebenarnya tidak diformat 
untuk browsing ponsel. 

Web mempertahankan tata letak halaman aslinya. 

Untuk bergulir dengan mudah di seluruh halaman, gulir ke 
arah manapun pada halaman. Gambar kecil halaman 
ditampilkan dengan bingkai merah yang menandai area 
yang sedang ditampilkan.

Untuk melihat gambar kecil halaman yang aktif Anda juga 
dapat memilih Pilihan > Peralatan > Tinjauan halaman. 
Pindahkan bingkai merah dengan joystick dan tekan 
joystick untuk kembali ke tampilan normal.

Untuk melihat halaman yang belum lama dikunjungi, pilih 
Pilihan > Pilihan navigasi.

Untuk memblokir jendela munculan (pop-up), pilih 
Pilihan > Pengaturan > Blok jendela pop-up.

Untuk mencari teks langsung (real time), pilih Pilihan > 
Cari lalu mulai masukkan teks pencarian. String yang 
cocok akan ditampilkan saat Anda memasukkan teks.

Umpan (feed) web: Anda dapat berlangganan umpan 
berita dan blog yang disediakan oleh banyak situs web. 

Fitur Umpan web brows
pengguna bila link umpa
web.

Untuk informasi menge
Web, lihat “Layanan”, h

Downloa

Download! (layanan jar
yang tersedia pada pera
menelusuri, men-downl
aplikasi dan file media, 

Item dikelompokkan dal
yang disediakan oleh pe
Mungkin ada beberapa 
biasanya Anda dapat m

Tekan , lalu pilih Int

Untuk informasi lebih la
tambahan yang terdapa
N91WCDMA_8GB/supp

www.nokia.co.id/N91WCDMA_8GB/support
www.nokia.co.id/N91WCDMA_8GB/support
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tandar Spesifikasi Bluetooth 1,2 
rikut: Profil Akses Generik, 
ringan Dial-up, Profil Headset, 
rtukaran Objek Generik, 
ransfer File, Profil Olahgambar 
dio Lanjutan, Profil Remote 
Profil Akses SIM. Untuk 
perasional antar perangkat lain 
gi Bluetooth, gunakan perangkat 
tujui oleh Nokia untuk model ini. 
kat lain untuk memastikan 
 perangkat ini.

itan dengan suatu layanan atau 
pkan cara penyambungan ke 
lnya, Profil Handsfree digunakan 

andsfree dan ponsel. 
dua perangkat harus mendukung 

kin terdapat peraturan 
aan teknologi Bluetooth. 
ihak yang berwenang setempat 
a.
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Konektivitas
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 dapat menggunakan konektivitas 
Bluetooth untuk mengirim gambar, klip video, musik dan 
klip suara, dan catatan; menghubungkan ke PC yang 
kompatibel (misalnya, untuk mentransfer file) tanpa kabel.

Perangkat dengan teknologi Bluetooth berkomunikasi 
melalui gelombang radio, karena itu perangkat Anda dan 
perangkat lain tidak perlu berhadapan langsung. Kedua 
perangkat hanya harus berada dalam jangkauan 10 meter 
(33 kaki), meskipun sambungan ini dapat terganggu 
karena hambatan seperti dinding atau perangkat 
elektronik lain.

Perangkat ini memenuhi s
yang mendukung profil be
Profil Port Serial, Profil Ja
Profil Handsfree, Profil Pe
Profil Push Objek, Profil T
Dasar, Profil Distribusi Au
Control Audio/Video, dan 
memastikan hubungan-o
yang mendukung teknolo
tambahan yang telah dise
Hubungi produsen perang
kompatibilitasnya dengan

Istilah: Profil berka
fungsi, dan meneta
perangkat lain. Misa
antara perangkat h
Agar kompatibel, ke
profil yang sama.

Di beberapa tempat mung
yang membatasi penggun
Tanyakan hal ini kepada p
atau operator selular And
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tuk mengedit nama perangkat 

k mengaktifkan perangkat lain, 
bahan car kit, untuk menggunakan 
Anda untuk menghubungkan ke 

dus SIM jauh, aktifkan 
dan aktifkan penggunaan modus 
kat Anda. Sebelum modus ini 
perangkat harus dipasangkan dan 
ri perangkat yang lain. 
unakan kode sandi 16 angka, 
 sesuai petunjuk. Lihat “Perangkat 
us SIM jauh diaktifkan dari 

 pada Nokia N91 Anda aktif, SIM 
 modus siaga. Sambungan ke 
ktifkan, seperti ditunjukkan oleh 
kekuatan sinyal, dan Anda tidak 
anan kartu SIM atau fitur yang 
ringan selular. Meskipun demikian, 
l tetap aktif selama modus SIM 
Ko
ne
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ita
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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 “Pengamanan”, hal. 114 
untuk informasi lebih lanjut tentang penguncian 
perangkat.

Pengaturan
Tekan , lalu pilih Sambungn > Bluetooth. Jika Anda 
membuka aplikasi ini untuk pertama kalinya, Anda akan 
diminta untuk menetapkan nama perangkat Anda. Setelah 
konektivitas Bluetooth ditetapkan dan Tampilan telepon 
diubah ke Tampil ke semua, perangkat Anda dan nama ini 
dapat dilihat oleh pengguna perangkat lain yang 
menggunakan teknologi Bluetooth.

Pilih dari berikut ini:

Bluetooth—Pilih Aktif atau Tidak Aktif. 
Untuk menghubungkan tanpa kabel ke perangkat lain 
yang kompatibel, atur konektivitas Bluetooth terlebih 
dahulu ke Aktif, kemudian buat sambungan.

Tampilan telepon—Agar perangkat Anda dapat dicari oleh 
perangkat lain dengan teknologi Bluetooth, pilih Tampil ke 
semua. Untuk menyembunyikannya dari perangkat lain, 
pilih Tersembunyi.

Nama telepon saya—Un
Anda.

Modus SIM jauh—Untu
misalnya perangkat tam
kartu SIM di perangkat 
jaringan, pilih Aktif.

Modus SIM jauh
Untuk menggunakan mo
konektivitas Bluetooth, 
SIM jauh dengan perang
dapat diaktifkan, kedua 
pemasangan diawali da
Ketika memasangkan, g
dan atur perangkat lain
pasangan”, hal. 98. Mod
perangkat lain.

Apabila modus SIM jauh
jauh ditampilkan dalam
jaringan nirkabel dinona

 pada area indikator 
dapat menggunakan lay
memerlukan cakupan ja
sambungan LAN nirkabe
jauh.
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enggunakan 
tooth
etooth dapat diaktifkan 
nda terhubung ke headset, 

n Anda juga dapat mengirim file 
mpatibel.

luetooth
r dalam modus siaga, 
 aktif.
rarti perangkat Anda sedang 
kan ke perangkat lain.

 terus-menerus, data sedang 
 konektivitas Bluetooth.
 teks menggunakan konektivitas 

tatan, tulis teks, lalu pilih 
ia Bluetooth.

er tempat penyimpanan item 
. Misalnya, untuk mengirim foto 
 kompatibel, buka Galeri.
 Pilihan > Kirim > Via 
gkat, nama perangkat, jenis 
 pendek perangkat dengan 
i dalam jangkauan mulai 
r.
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Peringatan: Dalam modus SIM jauh, Anda tidak 
dapat membuat atau menerima panggilan apa pun 
dengan perangkat Anda, kecuali panggilan ke 
nomor darurat tertentu, atau menggunakan fitur 
lain yang memerlukan jangkauan jaringan. 
Untuk membuat panggilan, Anda harus terlebih 
dahulu meninggalkan modus SIM jauh. 
Jika perangkat terkunci, masukkan kode kunci.

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

Saran untuk pengamanan
Jika Anda sedang tidak menggunakan Bluetooth, 
pilih Bluetooth > Tidak Aktif atau Tampilan telepon > 
Tersembunyi.

Pengoperasian telepon dalam modus tersembunyi adalah 
cara yang aman untuk menghindari perangkat lunak 
merugikan.

Jangan pasangkan dengan perangkat yang tidak dikenal. 
Jangan terima sambungan Bluetooth dari sumber yang 
tidak dipercaya.

Mengirim data m
konektivitas Blue
Beberapa sambungan Blu
sekaligus. Misalnya, jika A
pada saat yang bersamaa
ke perangkat lain yang ko

Indikator konektivitas B
• Bila  muncul di laya

konektivitas Bluetooth
• Bila  berkedip, be

mencoba menghubung
• Bila  ditampilkan

dikirim menggunakan
Tip! Untuk mengirim
Bluetooth, buka Ca
Pilihan > Kirim > V

1 Buka aplikasi atau fold
yang akan Anda kirim
ke perangkat lain yang

2 Pilih item tersebut lalu
Bluetooth. Ikon peran
perangkat, atau nama
teknologi Bluetooth d
ditampilkan pada laya
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engan suatu perangkat, 
at baru. Perangkat dengan 
ooth di dalam jangkauan mulai 
h perangkat, lalu masukkan kode 
ama juga harus dimasukkan pada 
elah pemasangan, perangkat akan 
rangkat yang dipasangkan.

andai dengan  dalam pencarian 

kat agar diotorisasi atau tidak, 
pilih dari pilihan berikut:

an antara perangkat Anda dan 
at tanpa sepengetahuan Anda. 

uan atau otorisasi yang terpisah. 
k perangkat Anda sendiri, 
 yang kompatibel, atau perangkat 
da percaya.  menandai 
asi pada tampilan perangkat yang 

taan sambungan dari perangkat 
a terpisah setiap waktu.

angan, gulir ke perangkat 
an > Hapus. Jika Anda ingin 
sangan, pilih Pilihan > Hapus 
Ko
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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 meminta dipasangkan sebelum data 

dapat dikirim, maka akan terdengar sebuah nada, dan 
Anda diminta untuk memasukkan kode sandi. Lihat 
“Perangkat pasangan”, hal. 98.

5 Bila sambungan sudah didapatkan, Mengirim data 
muncul di layar.

Folder Terkirim dalam Olahpesan tidak menyimpan pesan 
yang dikirim menggunakan konektivitas Bluetooth.

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

Perangkat pasangan
Untuk membuka tampilan perangkat pasangan ( ), 
dalam tampilan utama aplikasi Bluetooth, gulir ke kanan.

Sebelum mempasangkan, buat kode sandi Anda endiri 
(1-16 angka), dan sepakati dengan pemilik perangkat 
lainnya untuk menggunakan kode yang sama. Perangkat 
yang tidak dilengkapi antarmuka pengguna dilengkapi 
kode sandi yang diatur pabrik. Kode sandi ini hanya 
digunakan sekali.

Untuk mempasangkan d
pilih Pilihan > Perangk
teknologi nirkabel Bluet
muncul di tampilan. Pili
sandi. Kode sandi yang s
perangkat yang lain. Set
disimpan ke tampilan pe

Perangkat pasangan dit
perangkat.

Untuk mengatur perang
gulir ke perangkat, lalu 

Beri otoritas—Sambung
perangkat ini dapat dibu
Tidak perlu ada persetuj
Gunakan status ini untu
seperti headset atau PC
milik seseorang yang An
perangkat yang diotoris
dipasangkan.

Tanpa otoritas—Permin
ini harus diterima secar

Untuk membatalkan pas
tersebut, lalu pilih Pilih
membatalkan semua pa
semua.
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ata

kan ke PC yang kompatibel 
engan konektivitas kabel data, 
 Nokia PC Suite dan mentransfer 

alnya file gambar, antara 
hat “Mentransfer musik”, hal. 16 
jut tentang mentransfer musik.

bungn > Kabel data > Modus 
r media untuk mentransfer 
nggunakan Nokia PC Suite, 
 mentransfer data lain. Agar 
juan sambungan setiap kali 

anya saat ada samb..

unakan dengan berbagai 
si komunikasi data. Dengan 
t, misalnya, membuat salinan 
likan pengaturan dan objek 
kronkan kontak, kalender dan 
transfer gambar antara 
ng kompatibel. Karena kapasitas 
r Anda dapat menyimpan 
alam perangkat.
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Tip! Jika perangkat Anda sedang tersambung ke 
perangkat lain dan Anda menghapus pasangan ke 
perangkat tersebut, maka pasangan akan segera 
terhapus dan sambungan dinonaktifkan.

Menerima data menggunakan 
konektivitas Bluetooth
Bila Anda menerima data melalui konektivitas Bluetooth, 
akan terdengar nada, kemudian Anda ditanya apakah ingin 
menerima pesan tersebut. Jika Anda menerima,  
muncul di layar, dan item tersebut dimasukkan ke dalam 
folder Kotak masuk pada Olahpesan. Pesan yang diterima 
melalui konektivitas Bluetooth ditunjukkan dengan . 
Lihat “Kotak masuk—menerima pesan”, hal. 42.

Menonaktifkan konektivitas Bluetooth
Untuk menonaktifkan konektivitas Bluetooth, 
pilih Bluetooth > Tidak Aktif.

Kabel d

Anda dapat menghubung
dengan kabel data USB. D
Anda dapat menggunakan
musik atau data lain, mis
perangkat Anda dan PC. Li
untuk informasi lebih lan

Tekan , lalu pilih Sam
kabel data. Pilih Pemuta
musik, PC Suite untuk me
atau Transfer data untuk
perangkat menanyakan tu
kabel tersambung, pilih T

Sambungan PC
Perangkat Anda dapat dig
konektivitas PC dan aplika
Nokia PC Suite Anda dapa
cadangan dan mengemba
dengan hak DRM, menyin
Catatan agenda, dan men
perangkat Anda dan PC ya
hard drive 8GB yang besa
ratusan foto dan lagu di d
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 Suite digunakan untuk pertama 
uk menghubungkan perangkat 
kompatibel dan menggunakan 
nakan wizard Hubungkan yang 
ia PC Suite. Lihat CD-ROM yang 
paket penjualan.

r sambungan

erapa sambungan data aktif pada 
la menggunakan perangkat dalam 
. Tekan , lalu pilih Sambungn > 
at status koneksi data atau 
dalam jaringan GMS dan UMTS 
ambungan data aktif. 

abel yang tersedia dalam 
a jaringan WLAN.

gan yang aktif, Anda dapat 
a yang terbuka: panggilan data 
aket (  atau ), dan sambungan 
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Selalu buat sambungan dari PC untuk menyinkronkan 
dengan perangkat Anda.

Untuk informasi lebih lanjut tentang cara menginstal 
Nokia PC Suite (kompatibel dengan Windows 2000 dan 
Windows XP), lihat Buku Petunjuk untuk Nokia PC Suite 
dan petunjuk Nokia PC Suite di bagian ‘Instal’ pada 
CD-ROM yang disertakan dengan paket penjualan.

CD-ROM
CD-ROM akan dijalankan secara otomatis setelah 
dimasukkan ke dalam drive CD-ROM pada PC yang 
kompatibel. Jika tidak, lakukan sebagai berikut: 
Buka Windows Explorer, klik kanan drive CD-ROM yang 
berisi CD-ROM tersebut, lalu pilih Autoplay.

Perangkat Anda sebagai modem
Anda dapat menggunakan perangkat ini sebagai modem 
untuk mengirim dan menerima e-mail, 
atau menghubungkan ke Internet dengan PC yang 
kompatibel dengan menggunakan sambungan Bluetooth 
atau kabel data. Petunjuk terperinci tentang instalasi 
dapat diperoleh dalam Buku Petunjuk untuk Nokia PC 
Suite dalam Pilihan modem pada CD-ROM.

Tip! Bila Nokia PC
kalinya, maka unt
Anda ke PC yang 
Nokia PC Suite, gu
tersedia pada Nok
disertakan dalam 

Manaje

Anda dapat memiliki beb
saat yang bersamaan bi
jaringan GSM dan UMTS
Mjr. samb. Untuk melih
mengakhiri sambungan 
dan LAN nirkabel, pilih S
Untuk mencari LAN nirk
jangkauan, pilih Tersedi

Sambungan data
Dalam tampilan sambun
melihat sambungan dat
( ), sambungan data p
LAN nirkabel ( ).
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alam satuan byte, yang dikirim 

ambungan terbuka.

t ini untuk pengiriman dan 
atuan kilobyte per detik.

ang digunakan.

 jika sambungan tidak dibagi)—
ggunakan sambungan yang 

tujui untuk digunakan dalam 
irkabel). Dengan LAN nirkabel, 

kan perangkat Anda ke Internet.

lnya Perancis, berlaku 
 LAN nirkabel (WLAN). Untuk 
bungi badan yang berwenang di 

AN nirkabel, atau membuat fitur 
kang saat fitur lain sedang 
 kebutuhan daya baterai dan 
aterai.
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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 terbuka, 
pilih Pilihan > Putus semua.

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

Melihat rincian sambungan data
Untuk melihat rincian sambungan, gulir ke salah satu 
sambungan, lalu pilih Pilihan > Rincian.

Nama—Nama jalur akses Internet (IAP) yang digunakan, 
atau nama sambungan modem jika sambungan tersebut 
adalah sambungan dial-up.

P'bawa—Jenis sambungan data: Panggilan data, 
Kecepatan tinggi (GSM), atau Data paket.

Status—Status sambungan saat ini: Menyambung, Samb. 
(nonaktif), Samb. (aktif), Ditahan, Memutus, 
atau Terputus.

Diterima—Jumlah data, dalam satuan byte, yang diterima 
perangkat Anda.

Terkirim—Jumlah data, d
dari perangkat Anda.

Durasi—Lamanya waktu s

Kcepatan—Kecepatan saa
penerimaan data dalam s

Dial-up—Nomor dial-up y

Dibagi (tidak ditampilkan
Jumlah aplikasi yang men
sama.

LAN Nirkabel
Perangkat Anda telah dise
jaringan area lokal (LAN n
Anda dapat menghubung

Di beberapa tempat, misa
pembatasan penggunaan
informasi lebih lanjut, hu
wilayah Anda.

Fitur yang menggunakan L
tersebut aktif di latar bela
digunakan, meningkatkan
mengurangi masa pakai b
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engakhiri sambungan data. Untuk 
 lihat “Manajer sambungan”, 

an LAN nirkabel saat panggilan 
data paket aktif. Anda hanya dapat 
angkat jalur akses LAN nirkabel 
i beberapa aplikasi dapat 
an LAN nirkabel yang sama.

 profil Offline, Anda masih dapat 
bel (jika tersedia). Ingatlah untuk 
ratan keselamatan yang berlaku 

ggunakan koneksi LAN nirkabel.

goperasian LAN nirkabel: 
oc.

frastruktur memungkinkan dua 
kat nirkabel saling terhubung satu 

gkat jalur akses LAN nirkabel, atau 
ubung ke LAN dengan kabel 
akses LAN nirkabel.

asian ad hoc, kedua perangkat 
nerima langsung satu sama lain. 
ses Internet untuk jaringan ad hoc, 
11.

iksa alamat Media Access Control 
engenali perangkat Anda, 

9526# dalam modus siaga.
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Perangkat Anda mendukung fitur LAN nirkabel berikut ini:
• Standar IEEE 802.11g.
• Beroperasi pada frekuensi 2,4 GHz.
• Metode enkripsi wired equivalent privacy (WEP) 

dengan kunci hingga 128 bits, akses Wi-Fi terproteksi 
(WPA), dan 802.1x. Fungsi ini hanya dapat digunakan 
jika didukung oleh jaringan.

Anda dapat membuat jalur akses Internet (IAP) pada LAN 
nirkabel dan menggunakannya untuk aplikasi yang 
memerlukan sambungan ke Internet.
Membuat jalur akses Internet
1 Tekan , lalu pilih Sambungn > Mjr. samb. > 

Tersedia jaringan WLAN.
2 Perangkat mencari LAN nirkabel di dalam jangkauan. 

Untuk membuat jalur akses Internet dalam suatu 
jaringan, pilih Pilihan > Definisi. jalur akses.

3 Perangkat membuat jalur akses internet dengan 
pengaturan standar. Untuk melihat atau mengubah 
pengaturan jalur akses Internet, lihat “Jalur akses”, 
hal. 111.

Apabila aplikasi meminta Anda untuk memilih jalur akses, 
pilih jalur akses yang telah dibuat, atau Mencari WLAN, 
untuk mencari LAN nirkabel dalam jangkauan.

Sambungan LAN nirkabel akan dibuat bila Anda membuat 
sambungan data menggunakan jalur akses Internet LAN 
nirkabel (WLAN). Sambungan LAN nirkabel yang aktif 

terputus apabila Anda m
mengakhiri sambungan,
hal. 100.

Anda dapat menggunak
suara berlangsung atau 
tersambung ke satu per
pada suatu waktu, tetap
menggunakan sambung

Bila Anda mengaktifkan
menggunakan LAN nirka
mematuhi semua persya
saat membuat dan men

Tersedia dua modus pen
Infrastruktur dan Ad-h

Modus pengoperasian in
jenis komunikasi: perang
sama lain melalui peran
perangkat nirkabel terh
melalui perangkat jalur 

Dalam modus pengoper
dapat mengirim dan me
Untuk membuat jalur ak
lihat “Jalur akses”, hal. 1

Tip! Untuk memer
(MAC) unik yang m
masukkan *#6220
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Tulis nama yang menjelaskan 

i yang akan disinkronkan dengan 
ntak dan Kalender. Gulir ke 
si lalu tekan joystick untuk 
an sinkronisasinya:
nkro.—Pilih Ya jika Anda ingin 
kasi tersebut.
uh, masukkan jalur yang benar 
u alamat atau database jauh 

sasi: Normal (sinkronisasi dua 
a, atau Ke telepon saja.
ngan—Tetapkan berikut ini. 
elular atau administrator sistem 
roleh nilai yang benar.
ersi SyncML yang digunakan 

sasi. Anda harus memilih 1.2 
an e-mail.
n ID server untuk server e-mail 
 jika Versi server diatur ke 1.2).
ih jenis sambungan: Internet, 

ditampilkan jika Pembawa data 
Pilih jalur akses yang akan 

mbungan data.
at IP dari server asal.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Sinkronisasi

Tekan , lalu pilih Sambungn > Sinkron. Sinkron 
memungkinkan Anda untuk menyinkronkan catatan, 
kalender, dan kontak Anda dengan berbagai aplikasi 
kalender dan buku alamat pada PC yang kompatibel 
atau di Internet.

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

Anda mungkin menerima pengaturan sinkronisasi dalam 
pesan teks khusus. Lihat “Data dan pengaturan”, hal. 43. 

Membuat profil sinkronisasi baru
1 Jika belum ada profil yang ditetapkan, perangkat ini 

akan meminta konfirmasi Anda untuk membuat profil 
baru. Pilih Ya.
Untuk membuat profil baru sebagai tambahan bagi 
profil yang sudah ada, pilih Pilihan > Profil sinkron 
baru. Pilih apakah Anda ingin menggunakan nilai 
pengaturan standar atau menyalin nilai dari profil yang 
sudah ada untuk digunakan sebagai dasar profil yang 
baru.

2 Tetapkan berikut ini:
Nama profil sinkron—
profil tersebut.
Aplikasi—Pilih aplikas
profil ini, misalnya Ko
masing-masing aplika
menetapkan pengatur
• Diikutkan dalam si

menyinkronkan apli
• Dalam Database ja

untuk kalender, buk
pada server.

• Pilih Jenis sinkroni
arah), Ke server saj

• Pengaturan sambu
Hubungi operator s
Anda untuk mempe

• Versi server—Pilih v
oleh server sinkroni
untuk menyinkronk

• ID server—Masukka
(hanya ditunjukkan

• Pembawa data—Pil
atau Bluetooth.

• Jalur akses (hanya 
diatur ke Internet)—
digunakan untuk sa

• Alamat asal—Alam
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 sinkronisasi sebelum selesai, 

u bila sinkronisasi sudah selesai. 
selesai, pilih Pilihan > Lihat log 
 log yang menampilkan status 
 atau Tak lengkap) dan jumlah 
ontak, atau catatan yang telah 
arui, dihapus, atau dibuang 
pada perangkat Anda atau server.

r perangkat

bungn > Mjr. p'ankt. Anda 
fil server dan pengaturan 
a dari operator jaringan, 
partemen manajemen informasi 
aturan konfigurasi ini mungkin 
akses untuk sambungan data dan 
gunakan oleh berbagai aplikasi 

server dan menerima pengaturan 
nda, pilih Pilihan > Mulai 
Ko
ne

kt
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• Port—Nomor port server (hanya ditampilkan jika 
Pembawa data diatur ke Internet).

• Nama pengguna—ID pengguna Anda untuk server 
sinkronisasi.

• Sandi—Sandi Anda untuk server sinkronisasi.
• P'boleh p'mint. sinkr.—Pilih Ya jika Anda ingin 

memperbolehkan server untuk memulai sinkronisasi.
• Terima p'mint. sinkr.—Pilih Tidak jika Anda ingin 

agar perangkat ini meminta konfirmasi Anda 
sebelum sinkronisasi yang diaktifkan oleh server 
dimulai.

• Otentikasi jaringan (hanya ditampilkan jika 
Pembawa data diatur ke Internet)—Pilih Ya untuk 
memasukkan nama pengguna dan sandi jaringan. 
Gulir ke bawah untuk melihat kolom nama pengguna 
dan sandi.

3 Pilih Kembali untuk menyimpan pengaturan dan 
kembali ke tampilan utama.

Sinkronisasi data
Pada tampilan utama Sinkron, Anda dapat melihat 
berbagai profil sinkronisasi dan jenis data yang akan 
disinkronkan.
1 Pilih salah satu profil sinkronisasi lalu Pilihan > 

Sinkronisasi. Status sinkronisasi ditampilkan di bagian 
bawah layar.

Untuk membatalkan
pilih Batalkan.

2 Anda akan diberitah
Setelah sinkronisasi 
untuk membuka file
sinkronisasi (Selesai
kalender atau entri k
ditambahkan, diperb
(tidak disinkronkan) 

Manaje

Tekan , lalu pilih Sam
meungkin menerima pro
konfigurasi yang berbed
operator selular atau de
perusahaan Anda. Peng
berisi pengaturan jalur 
pengaturan lain yang di
pada perangkat Anda. 

Untuk menyambung ke 
konfigurasi perangkat A
konfigurasi.
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Pengaturan profil server
Hubungi operator selular Anda untuk memperoleh 
pengaturan yang benar.

Nama server—Masukkan nama untuk server konfigurasi.

ID server—Masukkan ID yang unik untuk mengenali server 
konfigurasi.

Sandi server—Masukkan sandi untuk identifikasi 
perangkat Anda ke server.

Jalur akses—Pilih jalur akses untuk digunakan saat 
menghubungkan ke server.

Alamat asal—Masukkan alamat URL server.

Port—Masukkan nomor port server.

Nama pengguna dan Sandi—Masukkan nama pengguna 
dan sandi Anda.

Perbolehkan konfig.—Untuk menerima pengaturan 
konfigurasi dari server, pilih Ya.

T'rm. auto sm p'mint.—Jika Anda ingin agar perangkat ini 
meminta konfirmasi Anda sebelum menerima konfigurasi 
dari server, pilih Tidak.

Otentikasi jaringan—Memilih apakah otentikasi jaringan 
akan digunakan.
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an e-mail dari daftar.
uar. Gunakan server standar bila 

 meminta Anda memasukkan 
il, nama pengguna, dan sandi. 
 secara bergantian, lalu pilih 
ukkan rinciannya, lalu pilih OK.

ka telah selesai.
konfirmasikan apakah Anda akan 
 kotak surat untuk operator 

ia jika aplikasi tersebut terpasang 
da telah berlangganan layanan 

ntuk mengkonfigurasi pengaturan 
ayanan jaringan), Setting wizard 
rator jaringan yang tersedia, 
asi Anda. Pilih OK, atau gulir ke 

n, lalu pilih OK.
Pe
ra

la
ta

n
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Peralatan
Setting wizard

Setting wizard (Wizard pengaturan) akan 
mengkonfigurasi pengaturan perangkat Anda untuk 
operator (MMS, GPRS, Internet ponsel, dan streaming), 
e-mail, dan push to talk (layanan jaringan) berdasarkan 
informasi dari operator jaringan.

Untuk menggunakan layanan tersebut, Anda mungkin 
harus menghubungi operator jaringan atau operator 
selular yang akan mengaktifkan sambungan data atau 
layanan lain.

Tekan , lalu pilih Peralatan > Sett. wizard.

Pilih item menu yang akan dikonfigurasikan untuk 
perangkat, lalu tekan joystick.

E-mail
1 Bila Anda memilih untuk mengkonfigurasi pengaturan 

e-mail, Setting wizard akan mendeteksi operator 
jaringan yang tersedia dan meminta konfirmasi Anda. 
Pilih OK, atau gulir ke operator jaringan lain, 
lalu pilih OK.

2 Pilih penyedia layan
3 Pilih server surat kel

Anda tidak yakin.
4 Setting wizard akan

rincian alamat e-ma
Pilih masing-masing
Pilihan > Ubah. Mas

5 Pilih Pilihan > OK ji
6 Pilih OK untuk meng

mengkonfigurasikan
tertentu.

7 Pilih OK.

Push to talk
Pilihan ini hanya tersed
pada perangkat, dan An
tersebut.
1 Bila Anda memilih u

push-to-talk (PTT) (l
akan mendeteksi ope
dan meminta konfirm
operator jaringan lai
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ran

ran, tekan , lalu pilih 
lir ke salah satu grup 
ystick untuk membukanya. 
 akan diubah, lalu tekan josytick.

ah bahasa teks tampilan 
 mempengaruhi format yang 

 dan waktu serta pemisah yang 
m perhitungan. Otomatis 
informasi pada kartu SIM Anda. 
bahasa teks layar, perangkat ini 

tuk Bahasa telepon atau 
pengaruhi setiap aplikasi pada 
n tersebut tetap berlaku sampai 

mbali.

ah bahasa akan mempengaruhi 
sus yang tersedia saat menulis 
iksi yang digunakan.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

2 Beberapa operator akan meminta nama pengguna, 
sandi, dan nama panggilan. Pilih masing-masing secara 
bergantian, lalu pilih Pilihan > Ubah. Masukkan 
rinciannya, lalu pilih OK.

3 Pilih Pilihan > OK jika telah selesai.
4 Pilih OK untuk mengkonfirmasi bahwa Anda akan 

membuat pengaturan Push to talk untuk operator 
tertentu.

Operator
1 Bila Anda memilih untuk mengkonfigurasi pengaturan 

operator, Setting wizard akan mendeteksi operator 
jaringan yang tersedia kemudian meminta konfirmasi 
Anda. Pilih OK, atau gulir ke operator jaringan lain, lalu 
pilih OK.

2 Pilih OK untuk mengkonfirmasi apakah Anda akan 
mengkonfigurasi perangkat untuk operator tertentu.

Informasi lebih lanjut
Jika Anda mengalami masalah dengan Setting wizard, 
kunjungi situs Web pengaturan ponsel Nokia di
www.nokia-asia.com/phonesettings.

Pengatu

Untuk mengubah pengatu
Peralatan > P'aturan. Gu
pengaturan, lalu tekan jo
Gulir ke pengaturan yang

Telepon
Umum
Bahasa telepon—Mengub
perangkat Anda juga akan
digunakan untuk tanggal
digunakan, misalnya dala
memilih bahasa menurut 
Setelah Anda mengubah 
akan diaktifkan ulang.

Mengubah pengaturan un
Bahasa tulisan akan mem
perangkat Anda. Perubaha
pengaturannya diubah ke

Bahasa tulisan—Mengub
karakter dan karakter khu
teks dan kamus teks pred

www.nokia-asia.com/phonesettings
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ntuk memilih cara pintas aplikasi 
pada layar siaga aktif, pilih salah 
 Pengaturan ini hanya tersedia jika 

apkan cara pintas ke gerakan 
ilih aplikasi untuk setiap gerakan 
joystick hanya tersedia jika Siaga 

uran ini hanya akan terlihat jika 
an menyimpan logo operator. 

tuk menampilkan logo operator 

 mengubah kecerahan layar agar 
gelap.

Penghemat daya diaktifkan saat 

u—Pilih batas waktu-setelah mana 
ikan.
Pe
ra

la
ta

n
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Teks prediktif—Anda dapat mengatur input teks prediktif 
ke Aktif atau Tidak aktif untuk semua editor dalam 
perangkat. Kamus teks prediksi tidak tersedia untuk semua 
bahasa.

Pesan/logo pembuka—Pesan atau logo pembuka akan 
muncul sebentar setiap kali perangkat diaktifkan. 
Pilih Default untuk menggunakan gambar default, 
Teks untuk menulis pesan pembuka (hingga 50 huruf), 
atauFoto untuk memilih foto atau gambar dari Galeri.

Pengaturan awal tel.—Anda dapat mengatur ulang 
beberapa pengaturan ke nilai awal. Untuk melakukannya, 
diperlukan kode kunci. Lihat “Pengamanan”, “Telepon dan 
SIM”, hal. 116. Setelah pengaturan ulang, pengaktifan 
perangkat mungkin memerlukan waktu lebih lama. 
Dokumen dan file tidak akan terpengaruh.

Modus siaga
Siaga aktif—Gunakan cara pintas ke aplikasi dalam modus 
siaga pada layar. Lihat “Modus Siaga aktif”, hal. 26.

Tombol pilihan kiri—Untuk menetapkan cara pintas ke 
tombol pilihan kiri ( ) dalam modus siaga, pilih salah 
satu aplikasi dari daftar.

Tombol pilihan kanan—Untuk menetapkan cara pintas ke 
tombol pilihan kanan ( ) dalam modus siaga, 
pilih salah satu aplikasi dari daftar.

Aplikasi siaga aktif—U
yang ingin ditampilkan 
satu aplikasi dari daftar.
Siaga aktif diaktifkan.

Anda juga dapat menet
joystick yang berbeda. P
dari daftar. Cara pintas 
aktif tidak aktif.

Logo operator—Pengat
Anda sudah menerima d
Anda dapat memilih un
atau tidak.

Tampilan
Terangnya—Anda dapat
lebih terang atau lebih 

P'hmat daya hbs wkt—
batas waktu tercapai.

Lampu tlh. habis-wakt
lampu latar layar dimat
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tifkan pengaturan ini jika Anda 
ampilkan sebentar perkiraan 

ktif, dan nomor-nomor yang 
anggilan cepat ( - ) dapat 
n terus tombol tersebut. 
epat ke nomor telepon”, hal. 28.

ih Aktif, kemudian Anda dapat 
uk dengan menekan sebentar 
 penutup geser.

nan jaringan)—Pengaturan ini 
rtu SIM mendukung dua nomor 
an telepon. Pilih saluran telepon 
 untuk membuat panggilan dan 
ggilan pada kedua saluran dapat 
yang dipilih. Jika Anda memilih 
langganan ke layanan jaringan 
 dapat dibuat. Bila saluran 2 
an dalam modus siaga.

i antara saluran telepon, 
am modus siaga.

ringan)—Untuk mencegah 
anti saluran > Nonaktif jika 
. Untuk mengubah pengaturan 
e PIN2.
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Pengaturan panggilan
Kirim nomor ID saya (layanan jaringan)—Anda dapat 
mengatur nomor telepon agar ditampilkan ke (Ya) atau 
disembunyikan dari (Tidak)  orang yang Anda panggil, 
atau nilai tersebut mungkin diatur oleh operator jaringan 
atau operator selular saat Anda mendaftar (Diatur 
jaringan).

Panggilan tunggu (layanan jaringan)—Jika panggilan 
tunggu diaktifkan, jaringan akan memberitahu Anda 
tentang panggilan masuk baru saat Anda berbicara di 
telepon. Pilih Aktifkan untuk meminta jaringan agar 
mengaktifkan panggilan tunggu, Batal untuk meminta 
jaringan agar menonaktifkan panggilan tunggu, 
atau Periksa status untuk memeriksa apakah fungsi ini 
diaktifkan atau tidak.

Tolak pnggiln. dgn. SMS—Pilih Ya untuk mengirim pesan 
teks pemberitahuan alasan Anda tidak menjawab 
panggilan kepada pemanggil. Lihat “Menjawab atau 
menolak panggilan”, hal. 30.

Teks pesan—Tulis teks yang akan dikirim dalam pesan teks 
bila Anda menolak panggilan.

Samb. ulang otomatis—Pilih Aktif, kemudian perangkat 
Anda akan mencoba membuat panggilan yang belum 
berhasil hingga sepuluh kali. Untuk menghentikan panggil 
ulang otomatis, tekan .

Ringkasan panggilan—Ak
ingin agar perangkat men
lama panggilan terakhir.

Panggilan cepat—Pilih A
diberikan untuk tombol p
dipanggil dengan meneka
Lihat juga “Sambungan c

Tbl. penjawab bebas—Pil
menjawab panggilan mas
tombol apa pun di bawah

Saluran digunakan (laya
hanya ditampilkan jika ka
pelanggan, atau dua salur
yang akan Anda gunakan
mengirim pesan teks. Pan
dijawab apa pun saluran 
Saluran 2 dan belum ber
ini, maka panggilan tidak
dipilih,  akan ditampilk

Tip! Untuk beralih d
tekan terus  dal

Ganti saluran (layanan ja
pemilihan saluran, pilih G
didukung kartu SIM Anda
ini, Anda memerlukan kod
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ket dalam jaringan GSM 

n dalam jaringan GSM dan UMTS, 
ta dapat diaktifkan pada saat 
es dapat berbagi sambungan data. 
mbungan data tetap aktif saat 
sung. Untuk memeriksa 
ktif, lihat “Manajer sambungan”, 

 yang mungkin muncul di bawah 
ung pada jaringan yang Anda 

paket tersedia dalam jaringan.

ungan data paket aktif, data 

ungan beberapa data paket aktif.

ungan data paket ditahan. (Hal ini 
saat panggilan suara berlangsung)

 paket tersedia dalam jaringan.

bungan data paket aktif, 

bungan beberapa data paket aktif.

bungan data paket ditahan.
Pe
ra
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ta

n
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Sambungan
Sambungan data dan jalur akses
Perangkat Anda mendukung sambungan data paket ( ), 
seperti GPRS dalam jaringan GSM.

Istilah: General packet radio service (GPRS) 
menggunakan teknologi data paket yang mengirim 
informasi dalam data paket singkat melalui jaringan 
selular.

Untuk membuat sambungan data, diperlukan jalur akses. 
Anda dapat menetapkan berbagai jenis jalur akses, seperti: 
• Jalur akses MMS untuk mengirim dan menerima pesan 

multimedia
• Jalur akses untuk aplikasi Web untuk melihat halaman 

WML atau XHTML
• Jalur akses Internet (IAP) untuk mengirim dan 

menerima e-mail

Hubungi operator selular Anda untuk memastikan jenis 
jalur akses yang diperlukan untuk layanan yang akan 
diakses. Untuk ketersediaan dan berlangganan layanan 
sambungan data paket, hubungi operator jaringan atau 
operator selular Anda.

Sambungan data pa
dan UMTS
Bila perangkat digunaka
beberapa sambungan da
bersamaan, dan jalur aks
Pada jaringan UMTS, sa
panggilan suara berlang
sambungan data yang a
hal. 100.

Berikut adalah indikator
indikator sinyal, tergant
gunakan:

 Jaringan GSM, data 

 Jaringan GSM, samb
sedang dikirim.

 Jaringan GSM, samb

 Jaringan GSM, samb
dapat terjadi, misalnya 

 Jaringan UMTS, data

 Jaringan UMTS, sam
data sedang ditransfer.

 Jaringan UMTS, sam

 Jaringan UMTS, sam
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 sambungan data, operator 
ndukung fitur ini, dan jika perlu, 
artu SIM Anda.

or selular Anda.

 untuk data paket)—Nama jalur 
embuat sambungan ke jaringan 
ma jalur akses dapat diperoleh 
u operator selular Anda.

pengguna mungkin diperlukan 
an data, dan biasanya diberikan 
a pengguna biasanya harus 

 benar.

 Anda harus memasukkan sandi 
server, atau jika Anda tidak ingin 
ngkat.

erlukan untuk membuat 
sanya diperoleh dari operator 
rus ditulis dengan huruf yang 

 atau Proteksi.

engaturan yang Anda buat, 
mat pusat pesan multimedia. 
an untuk menetapkan rincian 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Jalur akses
Beberapa atau semua jalur akses mungkin telah diatur 
untuk perangkat Anda oleh operator selular atau operator 
jaringan, dan Anda mungkin tidak dapat mengubah, 
membuat, mengedit, atau menghapusnya.  
menunjukkan jalur akses yang diproteksi. Anda mungkin 
juga menerima pengaturan jalur akses ini dalam pesan teks 
dari operator selular. Lihat “Data dan pengaturan”, hal. 43.

Tip! Lihat juga “Menerima pengaturan MMS 
dan e-mail”, hal. 42, “E-mail”, hal. 50, dan “Jalur 
akses untuk Layanan”, hal. 88.

 menunjukkan jalur akses data paket, dan  jalur 
akses LAN nirkabel.

Untuk membuat jalur akses baru, tekan , lalu pilih 
Peralatan > Pengaturan > Sambungan > Jalur akses > 
Pilihan > Jalur akses baru.

Ikuti petunjuk yang diberikan oleh operator selular Anda.

Nama sambungan—Berikan nama untuk sambungan 
tersebut.

Media data—Tergantung sambungan data yang Anda 
pilih, hanya kolom pengaturan tertentu yang tersedia. 
Isi semua kolom bertanda Harus ditentukan atau tanda 
bintang merah. Kolom lainnya dapat dikosongkan, 
kecuali jika Anda diminta melakukan sebaliknya oleh 
operator selular.

Agar dapat menggunakan
selular jaringan harus me
mengaktifkannya untuk k

Data paket

Ikuti petunjuk dari operat

Nama jalur akses (hanya
akses diperlukan untuk m
data paket dan UMTS. Na
dari operator jaringan ata

Nama pengguna—Nama 
untuk membuat sambung
oleh operator selular. Nam
ditulis dengan huruf yang

Minta sandi—Pilih Ya jika
baru setiap kali masuk ke 
menyimpan sandi ke pera

Sandi—Sandi mungkin dip
sambungan data, dan bia
selular. Sandi biasanya ha
benar.

Otentikasi—Pilih Normal

Homepage—Tergantung p
tulis alamat Web atau ala
Lengkapi P'aturan lanjut
akses Anda:
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ata mempengaruhi semua jalur 
n panggilan data GSM.

ur agar panggilan data diputuskan 
 batas waktu tertentu jika tidak 
masukkan batas waktu, 
, lalu masukkan waktunya dalam 
ih Tidak terbatas, panggilan data 
 otomatis.

ator selular Anda.

Pilih Masukkan s'cara manual 
n. Jika Anda memilih jaringan yang 
LAN dan Modus keam. WLAN 
ran perangkat jalur aksesnya.

—Pilih Ad-hoc untuk membuat 
mungkinkan perangkat untuk 
 menerima data, tanpa 
 LAN nirkabel.

ilih penyandian yang digunakan: 
uk jaringan ad hoc), atau WPA/
ih Buka jaringan, tidak diperlukan 
, 802.1x, dan WPA hanya dapat 
 oleh jaringan.
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Jenis jaringan—Pilih jenis protokol Internet yang akan 
digunakan: IPv4 atau IPv6. Pengaturan lain tergantung 
jenis jaringan yang dipilih.

Alamat IP telepon (untuk IPv4)—Masukkan alamat IP 
perangkat Anda. 

Alamat DNS—Alamat DNS primer, Alamat DNS 
sekunder: Hubungi penyedia layanan Internet Anda untuk 
memperoleh alamat ini.

Istilah: Domain name service (DNS) adalah layanan 
Internet yang menerjemahkan nama domain seperti 
www.nokia.co.id ke dalam alamat IP seperti 
192.100.124.195.

Alamat server proxy—Tetapkan alamat untuk server 
proxy.

Nomor port proxy—Masukkan nomor port proxy.

Pengaturan SIP

Pengaturan SIP (Session Initiation Protocol) diperlukan 
untuk jaringan tertentu yang menggunakan SIP, 
misalnya berbagi video. Anda mungkin menerima 
pengaturan tersebut dalam pesan teks khusus dari 
operator jaringan atau operator selular. Anda dapat 
melihat, menghapus, atau membuat profil pengaturan 
ini dalam Pengaturan SIP.

Panggilan data

Pengaturan panggilan d
akses yang menggunaka

Waktu online—Mengat
secara otomatis setelah
ada aktivitas. Untuk me
pilih Ditentu pengguna
menit. Jika Anda memil
tidak diputuskan secara

LAN Nirkabel

Ikuti petunjuk dari oper

Nama jaringan WLAN—
atau Cari nama jaringa
ada, Modus jaringan W
ditentukan oleh pengatu

Modus jaringan WLAN
jaringan ad-hoc dan me
langsung mengirim dan
memerlukan jalur akses

Modus keam. WLAN—P
WEP, 802.1x (tidak unt
WPA2. Jika Anda memil
penyandian. Fungsi WEP
digunakan jika didukung

www.nokia.co.id


Pe
ra

la
ta

n

113

ah Protokol Integritas Kunci 
n.

e page.

anjutan dan dari berikut ini:

 IP telepon (alamat IP perangkat 
n (alamat IP subjaringan), Portal 
amat DNS—masukkan alamat IP 
n sekunder. Hubungi penyedia 
tuk memperoleh alamat tersebut.

t DNS—Pilih Otomatis, Dikenal, 
na.

ntuk Ad-hoc)—Untuk 
an (1-11) secara manual, 

tapkan alamat untuk server 

kkan nomor port proxy.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

P'aturan k'aman. WLAN—Masukkan pengaturan untuk 
modus keamanan yang dipilih:

Pengaturan keamanan untuk WEP:

Kunci WEP sdg dip'kai—Pilih nomor kunci WEP. 
Anda dapat membuat hingga empat kunci WEP. 
Pengaturan yang sama harus dimasukkan pada perangkat 
jalur akses LAN nirkabel.

Jenis otentikasi—Pilih Buka atau Dibagi untuk jenis 
otentikasi antara perangkat Anda dan perangkat jalur 
akses LAN nirkabel.

P'aturan kunci WEP—Masukkan Penyandian WEP 
(panjang kunci), Format kunci WEP (ASCII atau 
Heksadesimal), dan Kunci WEP (data kunci WEP dalam 
format yang dipilih).

Pengaturan keamanan untuk 802.1x dan WPA/WPA2:

Modus WPA—Pilih metode otentikasi: EAP untuk 
menggunakan plug-in protokol otentikasi yang diperluas 
(EAP), atau Kunci pra-berbagi untuk menggunakan sandi. 
Selesaikan pengaturan yang sesuai:

P'aturan plug-in EAP (hanya untuk EAP)—Masukkan 
pengaturan sesuai petunjuk dari operator selular Anda.

Kunci pra-berbagi (hanya untuk Kunci pra-berbagi)—
Masukkan sandi. Sandi yang sama harus dimasukkan pada 
perangkat jalur akses LAN nirkabel.

Enkripsi TKIP—Pilih apak
Temporer (TKIP) digunaka

Homepage—Tetapkan hom

Pilih Pilihan > P'aturan l

Pengaturan IPv4: Alamat
Anda), Masker subjaringa
default (gateway), dan Al
dari server DNS primer da
layanan Internet Anda un

Pengaturan IPv6 > Alama
atau Ditentukan penggu

Saluran ad-hoc (hanya u
memasukkan nomor salur
pilih Ditentu pengguna.

Alamat server proxy—Te
proxy.

Nomor port proxy—Masu
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ktu
 hal. 10.

ahasa dalam “Umum”, hal. 107.

Bila aktif, maka kode ini akan 
gkat diaktifkan. Permintaan untuk 
or identifikasi pribadi (PIN) 
hkan oleh sejumlah kartu SIM. 
de kunci”, hal. 115.

an Kode kunci—Anda dapat 
ode PIN dan kode PIN2. Kode-kode 
risi angka 0 sampai 9. 
de kunci”, hal. 115.

e akses yang mirip dengan nomor 
h pemanggilan nomor darurat 

u kode ini, hubungi operator 

Anda dapat mengatur jangka 
atis, perangkat ini akan terkunci 
batas waktu tersebut dan hanya 
de kunci yang benar dimasukkan. 
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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 ini akan mendaftar ke jaringan data paket. 
Sehingga, menjalankan sambungan data paket aktif 
menjadi lebih cepat (misalnya, untuk mengirim dan 
menerima e-mail). Jika Anda memilih Jika diperlukan, 
maka perangkat ini akan menggunakan sambungan data 
paket hanya jika Anda mengaktifkan aplikasi atau aktivitas 
yang memerlukan sambungan tersebut. Jika tidak ada 
jangkauan data paket dan Anda memilih Jika ada, maka 
secara berkala perangkat akan mencoba membuat 
sambungan data paket.

Jalur akses—Nama jalur akses diperlukan agar perangkat 
ini dapat digunakan sebagai modem data paket ke PC.

Konfigurasi
Anda mungkin menerima pengaturan server terpercaya 
dari operator jaringan atau operator selular Anda dalam 
pesan konfigurasi, atau pengaturan tersebut mungkin 
tersimpan pada kartu SIM atau USIM Anda. Anda dapat 
menyimpan pengaturan ini ke perangkat Anda, melihat 
atau menghapusnya dalam Konfigurasi.

Tanggal dan wa
Lihat “Pengaturan jam”,

Lihat juga pengaturan b

Pengamanan
Telepon dan SIM
Permintaan kode PIN—
diminta setiap kali peran
menonaktifan kode nom
mungkin tidak diperbole
Lihat “Istilah PIN dan ko

Kode PIN, Kode PIN2 d
mengubah kode kunci, k
tersebut hanya dapat be
Lihat “Istilah PIN dan ko

Hindari penggunaan kod
darurat untuk mencega
tanpa disengaja.

Jika Anda lupa salah sat
selular Anda.

Periode kunci otoma.—
waktu penguncian otom
secara otomatis setelah
dapat digunakan jika ko
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nan jaringan)—Anda dapat 
 menampilkan pesan konfirmasi 
n kartu SIM.

ci

 kode ini, hubungi operator 

badi (PIN)—Kode ini melindungi 
gunaan yang tidak sah. Kode PIN 
a disertakan dengan kartu SIM. 
dimasukkan tiga kali 
e PIN akan diblokir dan Anda 
ran agar kartu SIM dapat 
informasi tentang kode PUK 

gkin diberikan bersama kartu 
 versi kartu SIM yang 
ung oleh telepon selular UMTS. 
rtu USIM dari penggunaan yang 

gga 8 angka) disertakan dengan 
perlukan untuk mengakses 
rangkat Anda.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Masukkan angka batas waktu dalam satuan menit atau 
pilih Kosong untuk menonaktifkan jangka waktu 
penguncian otomatis.

Untuk membuka penguncian perangkat, masukkan kode 
kunci.

Bila perangkat terkunci, panggilan masih 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. Untuk informasi tentang saklar kunci lihat 
“Pengunci tombol (pengaman tombol)”, hal. 12.

Kunci jika SIM diubah—Anda dapat mengatur perangkat 
ini agar meminta kode kunci bila kartu SIM tak dikenal 
dimasukkan ke dalam perangkat. Perangkat ini akan 
menyimpan daftar kartu SIM yang dikenali sebagai kartu 
pemilik perangkat.

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

Bila panggilan dibatasi untuk grup tertentu, panggilan 
masih dapat dilakukan ke nomor darurat resmi yang sudah 
diprogram dalam perangkat ini.

Konfirmasi lay. SIM (laya
mengatur perangkat agar
bila menggunakan layana

Istilah PIN dan kode kun

Jika Anda lupa salah satu
selular Anda.

Kode Nomor Pengenal Pri
kartu SIM Anda dari peng
(4 hingga 8 digit) biasany
Jika kode PIN yang salah 
berturut-turut, maka kod
harus membuka pembloki
digunakan kembali. Lihat 
dalam bagian ini.

Kode UPIN—Kode ini mun
USIM. Kartu USIM adalah
disempurnakan dan diduk
Kode UPIN melindungi ka
tidak sah.

Kode PIN2—Kode ini (4 hin
kartu SIM tertentu dan di
beberapa fungsi dalam pe
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manajemen sertifikat, Anda dapat 
 otoritas yang tersimpan dalam 
e kanan untuk melihat daftar 
rsedia.

igunakan jika Anda ingin 
ra online atau ke situs atau server 
ang melibatkan pengiriman 

ikat tersebut juga harus digunakan 
kecil risiko virus atau perangkat 
emastikan keaslian perangkat 

ad dan menginstal perangkat 

un penggunaan sertifikat akan 
ko pada sambungan jarak jauh dan 
at lunak, sertifikat harus 
a benar agar Anda dapat 
nfaat dari pengamanan canggih 
ertifikat tidak menawarkan 

ngan sendirinya, manajer sertifikat 
fikat yang benar, asli, atau 
 pengamanan canggih yang 

at berlaku untuk jangka waktu 
rtifikat kadaluarsa atau 
 berlaku muncul di layar 
at seharusnya masih berlaku, 
 dan waktu pada perangkat Anda 
Pe
ra
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Kode kunci (juga disebut sebagai kode pengamanan)—
Kode ini (5 angka) dapat digunakan untuk mengunci 
perangkat dari penyalahgunaan. Pengaturan awal untuk 
kode kunci adalah 12345. Ganti kode kunci untuk 
menghindari penyalahgunaan perangkat Anda. Jaga 
kerahasiaan kode baru tersebut dan catat di tempat yang 
aman terpisah dari perangkat Anda.

Kode PUK (Personal Unblocking Key) dan kode PUK2—
Kode-kode ini (8 digit) masing-masing diperlukan untuk 
mengubah kode PIN atau kode PIN2 yang terblokir. 
Jika kode ini tidak disertakan bersama kartu SIM, 
mintalah kepada operator kartu SIM perangkat Anda.

Kode UPUK—Kode ini (8 digit) diperlukan untuk mengubah 
kode UPIN yang diblokir. Jika kode ini tidak disertakan 
bersama kartu USIM, mintalah kepada operator kartu 
USIM perangkat Anda.

Manajemen sertifikat
Sertifikat digital tidak menjamin keamanan; sertifikat ini 
digunakan untuk membuktikan keaslian perangkat lunak.

Istilah: Sertifikat digital digunakan untuk 
membuktikan keaslian halaman XHTML atau WML 
dan perangkat lunak yang diinstal. Namun, hal ini 
hanya dapat dipercaya jika keaslian sertifikat 
tersebut terbukti asli. 

Dalam tampilan utama 
melihat daftar sertifikat
perangkat Anda. Gulir k
sertifikat pribadi, jika te

Sertifikat digital harus d
terhubung ke bank seca
remote untuk aktivitas y
informasi rahasia. Sertif
jika Anda ingin memper
lunak berbahaya serta m
lunak saat men-downlo
lunak.

Penting: Sekalip
memperkecil risi
instalasi perangk
digunakan secar
memperoleh ma
ini. Keberadaan s
perlindungan de
harus berisi serti
terpercaya untuk
tersedia. Sertifik
terbatas. Jika Se
Sertifikat belum
sekalipun sertifik
pastikan tanggal
sudah benar.
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epercayaan (trust)

aturan sertifikat, Anda harus 
ilik sertifikat dan bahwa 

benar milik pemilik yang 

, lalu pilih Pilihan > Pengaturan 
rtifikat, daftar aplikasi yang 
fikat pilihan akan muncul di 

 Ya—Sertifikat ini dapat 
likasi sistem operasi Symbian 

t ini dapat memeriksa keaslian 

a—Sertifikat ini dapat memeriksa 
baru.

ran trust untuk mengubah 

ngi
dilindungi hak cipta mungkin 
aksi. Pilih apakah Anda 
al ini dikirim bersama file musik 
meneruskannya. Penyedia file 
n pengenal tersebut untuk 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Melihat rincian sertifikat—memeriksa keaslian

Keaslian identitas server hanya dapat dipastikan bila tanda 
tangan dan masa berlaku sertifikat server sudah diperiksa. 

Anda akan diberitahu pada tampilan perangkat jika 
identitas server tidak asli atau Anda tidak memiliki 
sertifikat pengaman yang benar dalam perangkat.

Untuk memeriksa rincian sertifikat, gulir ke sertifikat 
tersebut, lalu pilih Pilihan > Rincian sertifikat. Bila Anda 
membuka rincian sertifikat, validitas sertifikat tersebut 
akan diperiksa dan salah satu dari catatan berikut mungkin 
muncul di layar:
• Sertifikat tidak dipercaya—Anda belum mengatur 

aplikasi apa pun untuk menggunakan sertifikat 
tersebut. Lihat “Mengubah pengaturan kepercayaan 
(trust)”, hal. 117.

• Sertifikat kadaluarsa—Masa berlaku untuk sertifikat 
yang dipilih sudah berakhir.

• Sertifikat belum berlaku—Masa berlaku untuk 
sertifikat yang dipilih belum dimulai.

• Sertifikat rusak—Sertifikat tidak dapat digunakan. 
Hubungi penerbit sertifikat.

Mengubah pengaturan k

Sebelum mengubah peng
yakin benar terhadap pem
sertifikat tersebut benar-
terdaftar.

Gulir ke sertifikat otoritas
trust. Tergantung pada se
dapat menggunakan serti
layar. Misalnya:
• Pmasangan Symbian:

memeriksa keaslian ap
baru.

• Internet: Ya—Sertifika
server.

• Pemasangan aplik.: Y
keaslian aplikasi Java 

Pilih Pilihan > Edit p’atu
nilainya.

Lacak objek terlindu
Sebagian file musik yang 
dilengkapi pengenal trans
memperbolehkan pengen
jika Anda mengirim atau 
musik dapat menggunaka
melacak distribusi file.
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an yang dikehendaki. Untuk 
lan suara saat nomor Anda sibuk 
lak panggilan masuk, pilih Bila 

galihan (Aktifkan) atau 
 atau periksa apakah pilihan 
Periksa status). Beberapa pilihan 
ktifkan pada waktu bersamaan.

alihkan,  akan muncul 

 jaringan) berguna untuk 
ng dibuat atau diterima 
ntuk mengubah pengaturannya, 
 batasan dari operator selular. Pilih 
g diinginkan, lalu aktifkan 
fkan (Batal), atau periksa apakah 
iaktifkan (Periksa status). 
mpengaruhi semua panggilan 
a.

 Anda masih dapat membuat 
omor darurat resmi tertentu.
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Plug-in EAP
Anda dapat melihat plug-in EAP yang terinstal pada 
perangkat Anda (layanan jaringan). Beberapa jalur akses 
Internet yang menggunakan LAN nirkabel sebagai 
pembawa data dan modus pengamanan WPA 
menggunakan plug-in ini untuk otentikasi.

Modul aman
Untuk melihat atau mengedit modul pengamanan 
(jika tersedia) dalam Modul keamanan, gulir ke modul 
tersebut, lalu tekan joystick. Untuk melihat informasi 
terperinci mengenai modul pengaman, gulir ke modul 
tersebut, lalu pilih Pilihan > Rincian keamanan.

Pengalihan panggilan
Alih panggilan memungkinkan Anda untuk mengalihkan 
panggilan masuk ke kotak suara atau nomor telepon lain. 
Untuk informasi terperinci, hubungi operator selular Anda.
1 Tekan , lalu pilih Peralatan > Pengaturan > Alih 

panggilan.
2 Pilih panggilan yang akan dialihkan: Panggilan suara, 

Panggilan data, atau Panggilan faks.

3 Pilih pilihan pengalih
mengalihkan panggi
atau jika Anda meno
sibuk.

4 Aktifkan pilihan pen
nonaktifkan (Batal),
tersebut diaktifkan (
pengalihan dapat dia

Bila semua panggilan di
dalam modus siaga.

P'batasan pgl.
P'batasan pgl. (layanan
membatasi panggilan ya
melalui perangkat ini. U
Anda memerlukan sandi
pilihan pembatasan yan
(Aktifkan) atau nonakti
pilihan tersebut sudah d
P'batasan pgl. akan me
termasuk panggilan dat

Bila panggilan dibatasi,
panggilan ke beberapa n
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ktif untuk mengatur perangkat 
ila digunakan dalam jaringan 
jaringan mikroselular (MCN) dan 
rimaan info sel.

at tmb.
n dalam modus siaga: 
.

free Bluetooth lalu pilihan yang 

ngatur profil yang akan 
ngkat tambahan disambungkan 
“Profil—Atur nada”, hal. 24. 

engatur perangkat agar secara 
gilan masuk setelah 5 detik. 
 Bunyi sekali atau Diam, maka 
naktifkan.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Jaringan
Perangkat Anda dapat beralih antara jaringan GSM dan 
UMTS secara otomatis. Jaringan GSM ditandai dengan  
dalam modus siaga. Jaringan UMTS ditandai dengan .

Modus jaringan (hanya ditampilkan jika didukung oleh 
operator)—Pilih jaringan yang akan digunakan. Jika Anda 
memilih Modus ganda, perangkat ini akan menggunakan 
jaringan GSM atau UMTS secara otomatis sesuai dengan 
parameter jaringan dan kesepakatan jelajah (roaming) 
antara operator jaringan. Untuk informasi lebih lanjut, 
hubungi operator jaringan Anda.

Pilihan operator—Pilih Otomatis untuk mengatur 
perangkat ini agar mencari dan memilih salah satu dari 
jaringan yang tersedia, atau Manual untuk secara manual 
memilih jaringan dari daftar jaringan. Jika sambungan ke 
jaringan yang dipilih secara manual terputus, 
maka perangkat ini akan mengeluarkan nada kesalahan 
dan meminta Anda untuk memilih ulang jaringan. Jaringan 
yang dipilih harus memiliki perjanjian jelajah dengan 
jaringan asal Anda, yaitu operator kartu SIM pada 
perangkat 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 A
ini agar memberi tanda b
selular berbasis teknologi 
untuk mengaktifkan pene

P'aturan perangk
Indikator yang ditampilka

—Headset tersambung

Pilih Headset atau Hands
tersedia berikut ini:

Profil default—Untuk me
diaktifkan setiap kali pera
ke perangkat Anda. Lihat 

Jawab otomatis—Untuk m
otomatis menjawab pang
Jika jenis Dering diatur ke
fitur jawab otomatis dino
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a lokasi dapat dipengaruhi oleh 
oleh pemerintah Amerika Serikat 
kan GPS sipil Departemen 
ikat dan Peraturan Navigasi Radio 
 dapat dipengaruhi oleh geometri 
rsediaan dan kualitas sinyal GPS 
eh lokasi Anda, bangunan dan 
 kondisi cuaca. Agar dapat 

enerima GPS harus digunakan 
S hanya dapat digunakan sebagai 
 tidak boleh digunakan untuk 
tepat dan Anda tidak boleh hanya 
si dari penerima GPS untuk 
avigasi.

a permintaan dari layanan 
a informasi posisi Anda. Operator 
iakan informasi mengenai topik 

disi cuaca atau lalu-lintas, 
ngkat Anda. 

mintaan posisi, pesan yang 
ang memintanya akan muncul di 
 memperbolehkan informasi posisi 
ilih Tolak untuk menolak 
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Posisi

Tekan , lalu pilih Peralatan > Posisi. Dengan Posisi, 
Anda dapat mengaktifkan salah satu atau beberapa 
metode penentuan posisi untuk memungkinkan aplikasi 
yang kompatibel untuk menerima informasi tentang lokasi 
perangkat Anda saat ini. Bila Anda mengaktifkan salah 
satu metode penentuan posisi Anda dapat, misalnya, 
menyimpan informasi posisi lokasi Anda sekarang di 
Tengara (Landmark) dan Navigator.

Metode penentuan posisi mungkin berbasis jaringan 
(layanan jaringan) atau Anda harus menggunakan 
penerima GPS yang kompatibel. Untuk mengaktifkan 
metode penentuan posisi, gulir ke metode tersebut, 
lalu pilih Pilihan > Aktif.

Untuk mulai menggunakan penerima GPS yang kompatibel 
dengan konektivitas Bluetooth untuk penentuan posisi, 
gulir ke GPS Bluetooth, lalu pilih Pilihan > Aktif. Jika 
diminta, pilih penerima GPS Anda dari perangkat dengan 
konektivitas Bluetooth yang ditemukan, lalu pasangkan 
kedua perangkat. Lihat “Perangkat pasangan”, hal. 98. 

Sistem Penentuan Posisi Global
Sistem Penentuan Posisi Global (GPS) dioperasikan oleh 
pemerintah Amerika Serikat, yang bertanggung jawab 
sepenuhnya atas ketepatan dan perawatan sistem 

tersebut. Ketepatan dat
pengaturan satelit GPS 
dan tunduk pada kebija
Pertahanan Amerika Ser
Federal. Ketepatan juga
satelit yang buruk. Kete
mungkin dipengaruhi ol
hambatan alamiah serta
menerima sinyal GPS, p
hanya di luar ruang. GP
alat bantu navigasi. GPS
mengukur lokasi secara 
mengandalkan data loka
penentuan posisi atau n

Anda mungkin menerim
jaringan untuk menerim
selular mungkin menyed
setempat, misalnya kon
berdasarkan lokasi pera

Bila Anda menerima per
menunjukkan layanan y
layar. Pilih Terima untuk
Anda dikirimkan, atau p
permintaan tersebut.
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kan tengara Anda ke dalam 
 dan membuat kategori baru. 
buat kategori tengara baru, gulir 
 lalu pilih Pilihan > Edit 

gara ke salah satu kategori, gulir 
ilih Pilihan > Tambah ke 
tu atau beberapa kategori yang 

ngara tersebut, lalu tekan 

 beberapa tengara ke perangkat 
ihan > Kirim. Tengara yang 
n dalam folder Kotak masuk  
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Tengara

Tekan , lalu pilih Peralatan > Tengara. Dengan 
Tengara, Anda dapat menyimpan informasi posisi tentang 
lokasi tertentu pada perangkat Anda. Anda dapat 
mengelompokkan lokasi yang tersimpan ke dalam 
beberapa kategori, misalnya bisnis, dan menambahkan 
informasi lain, seperti alamat, ke lokasi tersebut. Anda 
dapat menggunakan tengara tersimpan pada aplikasi 
navigasi yang kompatibel, misalnya Navigator pada Nokia 
N91 Anda.

Untuk membuat tengara baru, pilih Pilihan > Tengara 
baru. Jika perangkat terhubung ke penerima GPS yang 
kompatibel, Anda dapat membuat permintaan penentuan 
posisi untuk kordinat dari lokasi Anda sekarang. Pilih Posisi 
sekarang untuk mengambil informasi posisi. 
Untuk memasukkan informasi posisi secara manual, 
pilih Mskan. secara manual.

Untuk mengedit atau menambahkan informasi ke tengara 
tersimpan, misalnya, alamat jalan, gulir ke salah satu 
tengara, lalu tekan joystick. Gulir ke kolom yang 
dikehendaki lalu masukkan informasi tersebut.

Anda dapat mengelompok
kategori preset yang ada,
Untuk mengedit dan mem
ke kanan dalam Tengara,
kategori.

Untuk menambahkan ten
ke tengara tersebut, lalu p
kategori. Gulir ke salah sa
akan ditambah dengan te
joystick memilihnya.

Untuk mengirim satu atau
yang kompatibel, pilih Pil
diterima akan ditempatka
dalam Olahpesan.
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turan perintah suara, pilih 
ntuk menonaktifkan synthesizer 
 dan perintah yang dikenali 

t yang dipilih, pilih Synthesizer > 
gatur ulang pelatihan pengenalan 
gguna utama perangkat berubah, 
ra.

r aplikasi

alatan > Mjr. Apl.. Anda dapat 
likasi dan perangkat lunak pada 

asis teknologi Java™ dengan 
r ( ).
at lunak lain yang sesuai untuk 
ian ( ). File instalasi memiliki 
anya perangkat lunak yang khusus 
ia N91 Anda. Penyedia perangkat 
rujuk pada nomor model resmi 
1-2.
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Perintah suara

Anda dapat menggunakan perintah suara untuk 
mengontrol perangkat. Untuk informasi lebih lanjut 
tentang perintah suara yang disempurnakan yang 
didukung perangkat Anda, lihat “Panggilan melalui suara”, 
hal. 29. 

Untuk mengaktifkan perintah suara yang disempurnakan 
agar dapat memulai aplikasi atau profil, Anda harus 
membuka aplikasi Perintah suara dan folder Profil. 
Tekan , lalu pilih Peralatan > Per. suara > Profil. 
Perangkat akan membuat tag suara untuk aplikasi dan 
profil tersebut. Anda sekarang dapat menggunakan 
perintah suara yang disempurnakan dengan menekan 
terus tombol pilihan kanan ( ) dan mengucapkan 
perintah suara dalam modus siaga. Perintah suara adalah 
nama aplikasi atau profil yang ditampilkan dalam daftar.

Untuk menambahkan aplikasi baru ke daftar, 
pilih Pilihan > Aplikasi baru. Untuk menambahkan 
perintah suara kedua yang dapat digunakan untuk 
mengaktifkan aplikasi, pilih Pilihan > Ubah perintah, 
lalu masukkan perintah suara baru sebagai teks. Hindari 
nama yang sangat singkat, singkatan, dan akronim.

Untuk mengubah penga
Pilihan > Pengaturan. U
yang memutar tag suara
dalam bahasa perangka
Tidak aktif. Untuk men
suara, misalnya, jika pen
pilih Reset adaptasi sua

Manaje

Tekan , lalu pilih Per
menginstal dua jenis ap
perangkat:
• Aplikasi J2ME™ berb

ekstensi .jad atau .ja
• Aplikasi dan perangk

sistem operasi Symb
ekstensi .sis. Instal h
dirancang untuk Nok
lunak akan selalu me
produk ini: Nokia N9
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 gunakan aplikasi dan perangkat 
ari sumber yang menawarkan 
adai terhadap perangkat lunak 

an hal berikut:
likasi, nomor versi, rincian 
an pemasok atau produsen 
 Lihat rincian.

file yang berisi pembaruan atau 
g sudah ada, maka aplikasi yang 
balikan jika dilengkapi dengan 

salinan data cadangan yang 
ngkat lunak yang sudah dihapus 

embalikan aplikasi asli, hapus 
u, lalu instal kembali aplikasi 
lasi asli atau dari salinan data 

uk menginstal aplikasi Java. 
 ada, maka perangkat ini akan 
men-downloadnya. Jika tidak 
ng ditetapkan untuk aplikasi, 
tuk memilihnya. Bila Anda 
r, Anda mungkin perlu 
ngguna dan sandi untuk 
uanya dapat diperoleh dari 
n aplikasi tersebut.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

File instalasi mungkin dikirim ke perangkat Anda dari 
komputer yang kompatibel, di-download saat browsing 
atau dikirim kepada Anda dalam pesan multimedia, 
sebagai lampiran e-mail, atau menggunakan konektivitas 
Bluetooth. Anda dapat menggunakan Nokia Application 
Installer pada Nokia PC Suite untuk menginstal aplikasi ke 
perangkat ini. Jika Anda menggunakan Microsoft Windows 
Explorer untuk mentransfer file, simpan file tersebut ke 
hard drive perangkat (disk lokal).

Contoh: Jika Anda menerima file instalasi sebagai 
lampiran e-mail, ke kotak surat Anda, buka e-mail 
tersebut, buka tampilan lampiran, gulir ke file 
instalasi, lalu tekan joystick untuk mulai menginstal.

Menginstal aplikasi dan 
perangkat lunak

Tip! Anda juga dapat menggunakan Nokia 
Application Installer yang tersedia pada Nokia PC 
Suite untuk menginstal aplikasi. Lihat CD-ROM yang 
disertakan dengan perangkat.

Berikut ini adalah ikon aplikasi:

—aplikasi .sis

—aplikasi Java

—aplikasi belum terinstal lengkap.

Penting: Instal dan
lunak lain hanya d
perlindungan mem
yang merugikan.

Sebelum diinstal, perhatik
• Untuk melihat jenis ap

sertifikat pengaman, d
aplikasi, pilih Pilihan >

• Jika Anda menginstal 
perbaikan aplikasi yan
asli hanya dapat dikem
file instalasi asli atau 
lengkap dari paket pera
tersebut. Untuk meng
aplikasi terlebih dahul
tersebut dari file insta
cadangan.

• File .jar diperlukan unt
Jika file tersebut tidak
meminta Anda untuk 
terdapat jalur akses ya
Anda akan diminta un
men-download file .ja
memasukkan nama pe
mengakses server. Ked
pemasok atau produse
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talasi Anda ke divisi bantuan agar 
elihat apa yang sudah diinstal 

an > Kirim log > Via pesan 
l (hanya tersedia jika terdapat 
 benar).

kasi dan 

t lunak, lalu pilih Pilihan > Hapus. 
si.

apus, Anda hanya dapat 
bila memiliki paket perangkat 
miliki salinan lengkap dari paket 
ihapus tersebut. Jika Anda 
gkat lunak, maka Anda tidak dapat 
 yang dibuat dengan perangkat 

ak lain tergantung pada paket 
nda hapus, maka paket tersebut 
i lagi. Untuk informasi lebih lanjut, 
 perangkat lunak yang diinstal.
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Untuk menginstal aplikasi dan perangkat lunak lakukan 
langkah ini:
1 Buka Mjr. Apl., lalu gulir ke salah satu file instalasi. 

Atau dapat juga, cari di memori perangkat atau 
hard drive pada Mjr. file, atau buka pesan dalam 
Olahpesan > Kotak masuk yang berisi file instalasi.

2 Pilih aplikasi tersebut, lalu tekan joystick untuk mulai 
menginstal.

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

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 di 
dalam menu, lalu tekan joystick.

Untuk memulai sambungan jaringan dan melihat informasi 
tambahan tentang aplikasi, gulir ke aplikasi tersebut, lalu 
pilih Pilihan > Ke alamat web, jika tersedia.

Untuk melihat paket perangkat lunak apa yang sudah 
diinstal atau dihapus dan kapan dilakukan, pilih Pilihan > 
Lihat log.

Untuk mengirim log ins
mereka tersebut dapat m
atau dihapus, pilih Pilih
singkat atau Via e-mai
pengaturan e-mail yang

Menghapus apli
perangkat lunak
Gulir ke paket perangka
Pilih Ya untuk konfirma

Jika perangkat lunak dih
menginstalnya kembali 
lunak yang asli atau me
perangkat lunak yang d
menghapus paket peran
lagi membuka dokumen
lunak tersebut.

Jika paket perangkat lun
perangkat lunak yang A
mungkin tidak berfungs
lihat dokumentasi paket
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tasi atau memformat hard drive 
uhan daya baterai. Alihkan 
 jangan gunakan perangkat Anda 
gunakan pengisi daya ketika 
tasi atau memformat hard drive.

rive
rd drive untuk mencari dan 
esalahan. 

e Anda, pilih Pilihan > 
drive. Baris kemajuan akan 

ai Anda akan dapat mengetahui 

si hard drive
ik, pindai hard drive sebelum 

ard drive Anda, pilih Pilihan > 
 drive. 

beritahuan bila defragmentasi 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Pengaturan aplikasi
Pilih Pilihan > Pengaturan lalu dari berikut:

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 panggilan 
telepon, pesan untuk dikirim, atau sambungan 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 > Pengaturan 
suite untuk mengubah pengaturan yang terkait dengan 
aplikasi tersebut.

Memori-Hard drive

Untuk memantau ruang disk yang digunakan dan yang 
tersisa pada hard drive perangkat, tekan , lalu pilih 
Peralatan > Hard drive. Untuk melihat jumlah ruang disk 
yang digunakan oleh berbagai aplikasi dan jenis data, 
pilih Pilihan > Rincian memori.

Untuk mengubah nama hard drive, pilih Pilihan > Nama 
hard drive.

Peralatan
Memindai, mendefragmen
akan memperbesar kebut
telepon ke modus Offline,
untuk keperluan lain dan 
memindai, mendefragmen

Memindai hard d
Anda dapat memindai ha
mengatasi kemungkinan k

Untuk memindai hard driv
Peralatan > Pindai hard 
ditampilkan.

Setelah pemindaian seles
hasilnya. 

Mendefragmenta
Untuk hasil yang lebih ba
didefragmentasi.

Untuk mengoptimalkan h
Peralatan > Defrag. hard

Anda akan mendapat pem
telah selesai. 
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tibel. Jika perangkat Anda perlu 
alinan cadangan diperlukan untuk 
ng dilindungi oleh teknologi 
(DRM).

 drive, pilih Pilihan > Tools > 
rmat cepat atau Format penuh. 
 untuk mengosongkan disk 

ngkin diperlukan jika Anda 
e orang lain dan ingin menghapus 
a terlebih dahulu. Gunakan juga 
a mengalami kerusakan disk. Jika 
ukan, Format penuh akan 
but untuk mencegah masalah 
ormat cepat pada disk yang telah 
enghapus isinya dengan cepat.

 yang 100% aman untuk 
asia. Format standar hanya 
iformat sebagai ruang kosong dan 
k menemukan kembali file 

 data yang telah diformat atau 
asih dimungkinkan dengan 

t lunak pemulihan khusus.

ak digital dapat mencegah 
an cadangan tertentu. Hubungi 

ntuk informasi mengenai DRM 
ntuk konten Anda.
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Konten yang diproteksi manajemen hak digital (DRM) 
disertai dengan kunci aktivasi terkait yang menentukan 
hak Anda untuk menggunakan konten tersebut.

Jika perangkat Anda berisi konten yang diproteksi 
WMDRM, baik kunci aktivasi maupun konten akan hilang 
jika memori perangkat diformat. Anda juga mungkin 
kehilangan kunci aktivasi dan konten seandainya file pada 
perangkat Anda rusak. Hilangnya kunci aktivasi atau 
konten mungkin membatasi kemampuan Anda untuk 
menggunakan kembali konten tersebut pada perangkat 
Anda. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator 
selular Anda.

Jika perangkat Anda berisi konten yang diproteksi OMA 
DRM, satu-satunya cara untuk membuat salinan cadangan 
kunci aktivasi dan konten adalah menggunakan fitur 
salinan cadangan Nokia PC 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.

Memformat hard drive
Bila hard drive diformat, semua data pada hard drive 
hilang secara permanen. Buat cadangan data yang akan 
Anda simpan sebelum memformat hard drive. Anda dapat 
menggunakan Nokia PC Suite untuk membuat cadangan 

data ke PC yang kompa
diperbaiki atau diganti, s
mengembalikan data ya
manajemen hak digital 

Untuk memformat hard
Format hard drive > Fo
Gunakan Format penuh
sepenuhnya. Hal ini mu
memberikan perangkat k
semua data pribadi And
Format penuh jika And
sektor yang rusak ditem
mengisolasi sektor terse
lebih lanjut. Gunakan  F
diformat hanya untuk m

Memformat bukan cara
memusnahkan data rah
menandai daerah yang d
menghapus alamat untu
tersebut. Pengembalian
bahkan ditulis kembali m
peralatan dan perangka

Teknologi manajemen h
pengembalian data salin
operator selular Anda u
yang dapat digunakan u
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en Hak Digital

ggunakan berbagai jenis 
 digital (DRM) untuk melindungi 
tual mereka, termasuk hak cipta. 
an berbagai jenis perangkat 
ses konten yang diproteksi DRM. 
a dapat mengakses konten yang 
M 10, OMA DRM 1.0 dan OMA 
unak DRM tertentu gagal 
k konten mungkin akan meminta 
perangkat lunak DRM tersebut 
baru yang dilindungi DRM. 
encegah pembaruan konten 
a perangkat Anda. Penghapusan 
sebut tidak mempengaruhi 
diproteksi dengan DRM jenis lain 
yang tidak diproteksi DRM. 

asi untuk konten yang dilindungi 
a perangkat Anda, tekan , 
ktiv. lalu dari pilihan berikut:

 yang berhubungan dengan satu 
kunci dengan masa berlaku yang 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Konten yang diproteksi manajemen hak digital (DRM) 
disertai dengan kunci aktivasi terkait yang menentukan 
hak Anda untuk menggunakan konten tersebut.

Jika perangkat Anda berisi konten yang diproteksi 
WMDRM, baik kunci aktivasi maupun konten akan hilang 
jika memori perangkat diformat. Anda juga mungkin 
kehilangan kunci aktivasi dan konten seandainya file 
pada perangkat Anda rusak. Hilangnya kunci aktivasi 
atau konten mungkin membatasi kemampuan Anda untuk 
menggunakan kembali konten tersebut pada perangkat 
Anda. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator 
selular Anda.

Jika perangkat Anda berisi konten yang diproteksi OMA 
DRM, satu-satunya cara untuk membuat salinan cadangan 
kunci aktivasi dan konten adalah menggunakan fitur 
salinan cadangan Nokia PC 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.

Manajem

Pemilik konten dapat men
teknologi manajemen hak
hak atas kekayaan intelek
Perangkat ini menggunak
lunak DRM untuk mengak
Dengan perangkat ini And
diproteksi dengan WMDR
DRM 2.0. Jika perangkat l
melindungi konten, pemili
pembatalan kemampuan 
untuk mengakses konten 
Pembatalan juga dapat m
yang diproteksi DRM pad
perangkat lunak DRM ter
penggunaan konten yang 
atau penggunaan konten 

Untuk melihat kunci aktiv
DRM yang tersimpan pad
lalu pilih Pribadi > K'ci a

Kunci sah—Melihat kunci
atau lebih file media dan 
belum dimulai.
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Kunci tidak sah—Melihat kunci yang tidak berlaku, masa 
berlaku kadaluarsa atau ada file media yang diproteksi 
dalam perangkat tanpa kunci aktivasi yang terkait.

Tidak dipakai—Melihat kunci yang tidak terkait dengan 
file media dalam perangkat.

Untuk membeli waktu penggunaan lain atau 
memperpanjang masa berlaku file media, pilih kunci 
aktivasi yang tidak berlaku, lalu Pilihan > Ambil kunci 
aktivasi. Kunci aktivasi tidak dapat diperbarui jika 
penerimaan pesan layanan Web tidak aktif. Lihat “Pesan 
layanan Web”, hal. 44.
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, pilih Manajer file > Pilihan > 

n muncul sebentar di layar. 

mengambil pesan multimedia dari 
.
san multimedia sudah ditetapkan 
 tidak ada kesalahan pada nomor 
lih Olahpesan > Pilihan > 
ultimedia.

at memilih kontak?

idak memiliki nomor telepon atau 
an informasi yang kurang ke dalam 

otor?

 pelindung lensa kamera dalam 
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Mengatasi masalah
Tanya Jawab (T&J)
Konektivitas Bluetooth

T: Mengapa perangkat teman saya tidak bisa ditemukan?

J: Pastikan kedua perangkat telah mengaktifkan konektivitas 
Bluetooth.
Pastikan jarak antara kedua perangkat tidak lebih dari 10 
meter dan tidak terhalang dinding atau benda apa pun di 
antara keduanya.
Pastikan perangkat lain tidak dalam modus sembunyi.
Pastikan kedua perangkat kompatibel.

T: Mengapa sambungan Bluetooth tidak dapat diakhiri?

J: Jika perangkat lain terhubung ke ponsel Anda, konektivitas 
Bluetooth dapat diakhiri dari perangkat lain atau dengan 
menonaktifkan konektivitas Bluetooth. Pilih Sambungn > 
Bluetooth > Tidak Aktif.

Olahpesan multimedia

T: Apa yang harus saya lakukan bila ponsel tidak dapat 
menerima pesan multimedia karena memori penuh?

J: Jumlah memori yang diperlukan ditampilkan dalam pesan 
kesalahan: Memori tidak cukup untuk mengambil pesan. 
Hapus beberapa data dulu. Untuk melihat jenis data yang 
Anda miliki dan berapa besar jumlah memori yang dipakai 

grup data yang berbeda
Rincian memori.

T: Tulisan Membuka pesa
Apa yang terjadi? 

J: Ponsel mencoba untuk 
pusat pesan multimedia
Pastikan pengaturan pe
dengan benar sehingga
telepon atau alamat. Pi
Pengaturan > Pesan m

Olahpesan

T: Mengapa saya tidak dap

J: Kartu kontak tersebut t
alamat e-mail. Tambahk
Kontak.

Kamera

T: Mengapa foto terlihat k

J: Pastikan bahwa jendela
keadaan bersih. 
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hapus informasi log saya?

Pilihan > Hapus log atau buka 
 log > Tidak ada log. Langkah-
 menghapus isi log, register 
n laporan pengiriman pesan secara 

lah pada sambungan ponsel ke PC 

 PC Suite terinstal dan diaktfikan 
uku Petunjuk untuk Nokia PC Suite 
kia PC Suite terinstal dan diaktifkan, 

akan wizard Hubungkan Nokia yang 
 Suite untuk menghubungkan ke PC 

i lebih lanjut tentang cara 
C Suite, lihat fungsi petunjuk pada 
unjungi halaman dukungan di 

kode pengunci, PIN, atau PUK?

r adalah 12345. Jika Anda lupa atau 
i, hubungi agen ponsel Anda.
ehilangan kode PIN atau PUK, atau 
rima kode tersebut, hubungi 

jaringan Anda.
ng sandi, hubungi penyedia jalur 

 penyedia layanan Internet komersial 
, atau operator jaringan.
M
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Wallpaper dan Tema

T: Saya menonaktifkan perangkat untuk mengisi daya dan 
sekarang wallpaper pribadi saya tidak muncul di layar. Apa 
yang terjadi?

J: Hal ini mungkin terjadi jika Anda menyimpan wallpaper 
pada hard drive N91 Anda. Gunakan memori perangkat 
untuk menyimpan wallpaper dan tema.

Kalender

T: Mengapa angka-angka minggu hilang?

J: Jika Anda telah mengubah pengaturan kalender sehingga 
minggu dimulai pada hari selain Senin, maka urutan 
minggu tidak akan muncul di layar.

Layanan browser

T: Apa yang harus dilakukan jika pesan berikut ditampilkan: 
Tidak ada jalur akses yang berlaku yang ditentukan. 
Tentukan satu di pengaturan Layanan.? 

J: Masukkan pengaturan browser yang benar. Hubungi 
operator selular Anda untuk memperoleh petunjuk. 

Log

T: Mengapa isi log kosong?

J: Anda mungkin sudah mengaktifkan saringan, namun tidak 
ada aktivitas komunikasi sesuai saringan tersebut yang 
tercatat. Untuk melihat semua aktivitas, pilih Pribadi > 
Log Gulir ke kanan lalu pilih Pilihan > Saringan > Semua 
komunikasi.

T: Bagaimana cara meng

J: Pilih Pribadi > Log > 
Pengaturan > Durasi
langkah tersebut akan
panggilan terakhir, da
permanen.

Konektivitas PC

T: Mengapa timbul masa
saya?

J: Pastikan bahwa Nokia
pada PC Anda. Lihat B
pada CD-ROM. Jika No
Anda dapat menggun
tersedia pada Nokia PC
Anda. Untuk informas
menggunakan Nokia P
Nokia PC Suite atau k
www.nokia.co.id.

Kode akses

T: Apa sandi saya untuk 

J: Kode pengunci standa
kehilangan kode kunc
Jika Anda lupa atau k
jika Anda belum mene
operator selular atau 
Untuk informasi tenta
akses Anda, misalnya,
(ISP), operator selular

www.nokia.co.id
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 di layar: Tak cukup memori untuk 
ata dulu. atau Memori tidak 
ta., coba hapus item satu per satu 

pan data saya sebelum 
 lunak? 

a jika Anda berencana untuk 
 lunak. Simpan data Anda 
erikut:

data memori perangkat 
 suite.
data dalam modus Transfer data 
file Anda (musik, video, foto, 
belum diinstal, tema dan lain-lain) 
da.
ng penting telah disalin ke PC 
. Untuk informasi lebih lanjut, lihat 
”, hal. 126.
aruan perangkat lunak.
emori perangkat Anda, masukkan 

45.
angan data memori perangkat 
Suite.
ive Anda dari PC ke hard drive yang 

an tema.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Aplikasi tidak menanggapi

T: Bagaimana menutup aplikasi yang tidak menanggapi?

J: Buka jendela pengalih aplikasi dengan menekan terus . 
Kemudian gulir ke aplikasi tersebut, lalu tekan  untuk 
menutupnya.

Layar telepon

T: Mengapa tidak ada gambar, warna berubah, atau muncul 
titik terang pada layar setiap kali saya mengaktifkan 
ponsel?

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 telepon rendah?

J: Anda dapat menghapus item berikut secara teratur untuk 
menghindari kekurangan memori:

• Pesan dari folder Kotak masuk, Konsep, dan Terkirim pada 
Olahpesan.

• Pesan e-mail yang telah diambil dari memori telepon.
• Halaman browser tersimpan.
• Gambar dan foto dalam Galeri.

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 salah 

satu tulisan berikut muncul
operasi. Hapus sebagian d
cukup. Hapus beberapa da
(mulai dari item terkecil).

T: Bagaimana cara menyim
memperbarui perangkat

J: Selalu simpan data And
memperbarui perangkat
menggunakan metode b

1 Buat salinan cadangan 
menggunakan Nokia PC

2 Gunakan koneksi kabel 
untuk menyalin semua 
dokumen, aplikasi yang 
dari hard drive ke PC An

3 Pastikan semua data ya
Anda. Format hard drive
“Memformat hard drive

4 Lanjutkan dengan pemb
5 Untuk mengatur ulang m

*#7370# lalu kode 123
6 Kembalikan salinan cad

Anda dengan Nokia PC 
7 Salin kembali isi hard dr

telah diformat.
8 Instal kembali aplikasi d
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alami hubungan arus pendek. 
ng tidak disengaja dapat terjadi jika 
 logam, klip atau pena menyebabkan 
rminal positif (+) dan negatif (–) 
aris logam pada baterai.) Hal ini 
a Anda membawa baterai cadangan 
as. Terminal yang mengalami 
pat merusak baterai atau perangkat 

mpat yang panas atau dingin, 
ang tertutup di musim panas atau di 
urangi kapasitas dan masa pakai 
aterai di antara 15°C dan 25°C (59°F 

gan baterai yang panas atau dingin 
uk sementara, meskipun daya baterai 
erja baterai menjadi sangat terbatas 
r di bawah titik beku.

dalam api karena dapat meledak. 
k jika rusak. Buanglah baterai sesuai 
 setempat. Bila memungkinkan, 
gan buang baterai sebagai limbah 
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Informasi baterai
Pengisian dan pemakaian
Perangkat Anda diaktifkan oleh baterai yang dapat diisi ulang. 
Kinerja penuh baterai baru hanya akan tercapai setelah dua 
atau tiga kali siklus pengisian dan pengosongan lengkap. 
Baterai dapat diisi dan dipakai ratusan kali, namun pada 
akhirnya baterai akan aus. Jika waktu bicara dan waktu siaga 
terasa lebih singkat dari biasanya, ganti baterai. 
Gunakan hanya baterai Nokia asli, dan lakukan pengisian daya 
baterai hanya dengan pengisi daya Nokia asli untuk perangkat 
ini.

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 benar-benar habis, diperlukan 
beberapa menit sebelum indikator pengisian muncul di layar 
atau sebelum panggilan dapat dibuat.

Gunakan baterai hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. 
Jangan gunakan pengisi daya atau baterai yang rusak.

Baterai tidak boleh meng
Hubungan arus pendek ya
benda logam seperti uang
hubungan langsung ke te
baterai. (Terlihat seperti b
dapat terjadi, misalnya, jik
di dalam saku baju atau t
hubungan arus pendek da
penghubungnya.

Membiarkan baterai di te
misalnya di dalam mobil y
musim dingin, akan meng
baterai. Selalu jaga suhu b
dan 77°F). Perangkat den
tidak dapat berfungsi unt
dalam keadaan penuh. Kin
terutama pada temperatu

Jangan buang baterai ke 
Baterai juga dapat meleda
dengan peraturan hukum
baterai didaur ulang. Jan
rumah tangga.
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Bila mengamati stiker hologram, 
o Nokia connecting hands harus 
lihat dari salah satu sudut dan logo 
kia Original Enhancements terlihat 
i sudut yang lain.

Bila Anda memiringkan hologram 
kiri, kanan, bawah, dan atas, maka 
da akan melihat 1, 2, 3, dan 4 titik 
a setiap sisinya.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Panduan otentikasi baterai Nokia
Gunakan selalu baterai Nokia asli untuk keselamatan Anda. 
Untuk mengetahui keaslian baterai Anda, beli dari agen resmi 
Nokia, kemudian periksa stiker hologram menggunakan 
langkah-langkah sebagai berikut:

Namun, menjalankan langkah-langkah ini belum menjamin 
keaslian baterai. Jika karena alasan tertentu Anda merasa 
bahwa baterai tersebut tidak otentik, bukan baterai Nokia asli, 
sebaiknya hentikan penggunaan baterai tersebut. Jika 
keasliannya tidak dapat dipastikan, kembalikan baterai 
tersebut ke tempat pembelian.

Hologram otentikasi

1
log
ter
No
dar

2
ke 
An
pad
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Bagaimana jika baterai Anda tidak asli?

Jika Anda tidak dapat memastikan keaslian baterai Nokia Anda 
melalui stiker hologram, jangan gunakan baterai tersebut. 
Penggunaan baterai yang tidak disetujui produsen dapat 
berbahaya dan mengakibatkan performa yang buruk serta 
merusak perangkat utama beserta perangkat tambahannya. 
Penggunaan tersebut juga dapat membatalkan persetujuan 
atau jaminan yang berlaku untuk perangkat.

Untuk informasi lebih lanjut tentang baterai Nokia asli, 
kunjungi www.nokia.co.id/batterycheck. 

http://www.nokia.co.id/batterycheck
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Perangkat tambahan Nokia asli

Tersedia berbagai jenis perangkat tambahan untuk 
ponsel Anda. Untuk informasi lebih lanjut, 
kunjungi www.nokia.co.id.

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 melepaskan kabel listrik aksesori atau perangkat 
tambahan apa pun, 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 lain akan membuat persetujuan atau 
jaminan pada telepon menjadi tidak sah, dan mungkin 
membahayakan.

Baterai

# Waktu pengoperasian dapat bervariasi, tergantung kartu 
SIM, jaringan dan pengaturan penggunaan, serta cara dan 
kondisi pemakaian.

Jenis Waktu Bicara# Waktu Siaga#
Waktu 
Pemutaran 
Musik#

BL-5C

Hingga 3 - 4 
jam (GSM)
Hingga 2.5 - 3 
jam (WCDMA)

Hingga 190 
jam (GSM)
Hingga 170 
jam (WCDMA)

Hingga 10 jam 
(modus diam)

www.nokia.co.id
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 ini. Lapisan cat dapat menyumbat 
ang dapat dilepas dan menghambat 
emestinya.
ring, lembut, dan bersih untuk 
seperti lensa untuk kamera, sensor 
ya).
a pengganti yang sudah disediakan 
n. Antena, modifikasi antena 
han yang tidak direkomendasikan 
kat ini dan melanggar peraturan 
g perangkat radio.
 di dalam ruangan.
kirim ke pusat layanan, buat salinan 
kan Anda simpan (seperti kontak dan 

ku untuk perangkat, baterai, pengisi 
bahan apa pun. Jika salah satu 

 berfungsi sebagaimana mestinya, 
smi terdekat.
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Pemeliharaan dan perawatan
Perangkat Anda merupakan produk dengan kualitas dan 
pengerjaan terbaik sehingga harus ditangani dengan benar. 
Saran berikut akan membantu Anda memenuhi cakupan 
garansi.
• Pastikan perangkat dalam keadaan kering. Tetesan air, 

kelembaban dan segala jenis cairan atau uap air mungkin 
mengandung mineral yang akan membuat sirkuit 
elektronik berkarat. Jika perangkat terkena air, lepaskan 
baterai dan biarkan perangkat kering sepenuhnya sebelum 
baterai dipasang.

• 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. 
Temperatur yang tinggi dapat mempersingkat masa pakai 
perangkat elektronik, merusak baterai dan melelehkan 
komponen yang terbuat dari plastik.

• Jangan simpan perangkat di tempat dingin. 
Ketika temperatur 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. Perlakuan yang tidak tepat dapat mematahkan panel 
sirkuit internal dan komponen kecil.

• Jangan gunakan bahan kimia, larutan pembersih atau 
deterjen keras untuk membersihkan perangkat.

• Jangan cat perangkat
berbagai komponen y
pengoperasian yang s

• Gunakan kain yang ke
membersihkan lensa (
jarak, dan sensor caha

• Gunakan hanya anten
atau direkomendasika
atau peralatan tamba
dapat merusak perang
yang mengatur tentan

• Gunakan pengisi daya
• Sebelum perangkat di

data cadangan yang a
catatan kalender).

Semua saran di atas berla
daya, atau perangkat tam
komponen tersebut tidak
bawa ke pusat layanan re
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ansmisi radio, termasuk telepon 
 fungsi peralatan medis yang tidak 
 Konsultasikan dengan dokter atau 
 apakah peralatan dimaksud cukup 
ensi radio (RF) eksternal atau jika 

lainnya. Nonaktifkan perangkat 
watan kesehatan, bila terdapat 
 menginstruksikan Anda 
 sakit atau fasilitas perawatan 
unakan peralatan yang sensitif 
al.

 menganjurkan agar jarak antara 
 ini minimal 15,3 cm (6 inci). Hal ini 
ari kemungkinan timbulnya 
ersebut. Rekomendasi ini sesuai 
en yang dilakukan dan 
baga Penelitian Teknologi 
 jantung harus:
rangkat lebih dari 15,3 cm (6 inci) 

kat ini di dalam saku baju; dan
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Informasi keselamatan tambahan
Kondisi pengoperasian

Patuhi semua peraturan khusus setempat yang berlaku di 
daerah manapun dan nonaktifkan perangkat jika 
penggunaannya dilarang, atau jika dapat menimbulkan 
gangguan atau bahaya. Gunakan perangkat hanya dalam 
posisi pengoperasian normal. Perangkat ini 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. 

Agar dapat mengirim file data atau pesan, perangkat 
memerlukan sambungan yang berkualitas baik ke jaringan. 
Pada beberapa kasus, pengiriman file data atau pesan dapat 
terganggu hingga sambungan berkualitas tersebut tersedia. 
Patuhi petunjuk jarak di atas hingga pengiriman selesai.

Beberapa bagian dari perangkat bersifat magnetis. Bahan dari 
logam dapat tertarik ke perangkat, dan orang yang memakai 
alat bantu dengar sebaiknya tidak mendekatkan perangkat ke 
telinga. Jangan letakkan kartu kredit atau media penyimpan 
yang bersifat magnetis di dekat telepon, karena informasi yang 
tersimpan di media tersebut mungkin akan terhapus.

Perangkat medis

Pengoperasian peralatan tr
selular, dapat mengganggu
dilindungi secara memadai.
pabrikan guna menentukan
terlindung dari energi freku
Anda memiliki pertanyaan 
saat berada di tempat pera
larangan penggunaan yang
menonaktifkannya. Rumah
kesehatan mungkin mengg
terhadap energi RF ekstern

Alat pacu jantung

Produsen alat pacu jantung
telepon selular dengan alat
diperlukan untuk menghind
gangguan pada alat pacu t
dengan penelitian independ
direkomendasikan oleh Lem
Nirkabel. Pemakai alat pacu
• selalu menjaga jarak pe

dari alat pacu jantung;
• tidak membawa perang
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t tambahannya. Untuk kendaraan 
udara, ingat bahwa kantung udara 
n kuat. Jangan letakkan benda, 
terpasang atau peralatan nirkabel 
antung udara atau di tempat 
 udara. Jika peralatan nirkabel di 
rpasang dengan benar, dan kantung 
ra berat dapat terjadi.

erangkat saat berada di dalam 
ifkan perangkat Anda sebelum naik 
gunaan perangkat selular di dalam 
embahayakan pengoperasian 
nggu jaringan telepon, dan mungkin 

i ledakan

tika berada di wilayah dengan 
pat menyebabkan ledakan serta 

an perintah. Kawasan berpotensi 
mpat yang biasanya meminta agar 
n. Percikan api di wilayah seperti ini 

akan atau kebakaran yang 
atikan. Nonaktifkan perangkat ini di 
akar seperti di dekat pompa bensin. 

ntang penggunaan peralatan radio di 
panan dan distribusi bahan bakar, 
 di tempat yang sedang terjadi 
t yang berpotensi ledakan sering kali 
tanda dengan jelas. Termasuk dek 
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• memegang perangkat ini di dekat telinga yang berlawanan 
dengan posisi alat pacu jantung agar memperkecil potensi 
gangguan.

Jika Anda mencurigai adanya gangguan, nonaktifkan dan 
jauhkan perangkat.

Alat bantu dengar

Beberapa perangkat nirkabel digital mungkin akan terganggu 
oleh sejumlah alat bantu dengar. Jika gangguan tersebut 
terjadi, hubungi operator selular Anda.

Kendaraan

Sinyal RF dapat mempengaruhi sistem elektronik kendaraan 
bermotor yang tidak dipasang dengan benar atau yang tidak 
cukup terlindungi (mis. sistem pengisian bahan bakar 
elektronik, sistem rem anti slip (anti penguncian), sistem 
kontrol kecepatan elektronik, sistem kantung udara). Untuk 
informasi lebih lanjut, tanyakan kepada pabrik pembuat atau 
perwakilannya mengenai kendaraan Anda atau perangkat 
tambahan di dalamnya.

Hanya teknisi ahli yang diperbolehkan memperbaiki atau 
memasang perangkat di dalam kendaraan. Pemasangan atau 
perbaikan yang keliru dapat menimbulkan bahaya dan 
membatalkan jaminan yang mungkin berlaku terhadap 
perangkat. Periksa secara teratur untuk memastikan bahwa 
semua peralatan untuk perangkat nirkabel di dalam kendaraan 
Anda sudah terpasang dan beroperasi dengan benar. 
Jangan simpan atau bawa cairan yang mudah terbakar, gas 
atau bahan peledak dalam satu tempat bersama perangkat, 

komponen, atau perangka
yang dilengkapi kantung 
akan mengembang denga
termasuk peralatan yang 
yang portabel di sekitar k
mengembangnya kantung
dalam kendaraan tidak te
udara mengembang, cede

Dilarang menggunakan p
pesawat terbang. Nonakt
ke pesawat terbang. Peng
pesawat terbang dapat m
pesawat terbang, mengga
melanggar hukum.

Kawasan berpotens

Nonaktifkan perangkat ke
kandungan udara yang da
patuhi semua petunjuk d
ledakan juga termasuk te
mesin kendaraan dimatika
dapat mengakibatkan led
mencelakakan atau mem
tempat pengisian bahan b
Patuhi semua larangan te
tempat pengisian, penyim
tempat bahan kimia atau
ledakan. Beberapa tempa
tetapi tidak selalu diberi 
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uat, berikan semua informasi yang 
. Perangkat nirkabel Anda mungkin 
lat komunikasi di tempat kejadian. 
elum diperbolehkan.

rofil offline Anda tidak dapat 
nerima) panggilan apa pun, 
e nomor darurat tertentu, 
 fitur lain yang memerlukan 
.

n (SAR)
ENUHI PEDOMAN 

MBUNGAN KE GELOMBANG 

rupakan pemancar sekaligus 
ni dirancang dan diproduksi untuk 
ungan ke frekuensi radio (RF) yang 
oman (ICNIRP). Batasan ini 
aturan menyeluruh dan 
 RF yang diperbolehkan untuk 
an tersebut dikembangkan oleh 
en melalui evaluasi studi ilmiah 
erta mencakup marjin keamanan 
tuk menjamin keselamatan semua 
gkan usia dan kesehatan.
Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

bawah kapal; tempat pengiriman atau penyimpanan bahan 
kimia; kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas cair 
(seperti propane atau butane); tempat yang udaranya 
mengandung bahan kimia atau partikel seperti butir-butir, 
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, 
jaminan sambungan di segala kondisi tidak dapat 
dilakukan. Oleh karena itu, Anda tidak boleh hanya 
mengandalkan perangkat nirkabel untuk komunikasi 
penting seperti darurat medis.

Untuk membuat panggilan darurat:

1 Jika telepon tidak aktif, aktifkanlah. Pastikan kekuatan 
sinyal memadai. 
Beberapa jaringan mungkin akan meminta kartu SIM yang 
berlaku dimasukkan dengan benar ke dalam telepon.

2 Tekan  sebanyak yang diperlukan untuk menghapus 
layar dan mempersiapkan perangkat untuk panggilan. 

3 Masukkan nomor darurat resmi yang belaku di lokasi Anda. 
Nomor darurat untuk setiap lokasi berbeda.

4 Tekan tombol .

Saat panggilan darurat dib
diperlukan sejelas mungkin
merupakan satu-satunya a
Jangan akhiri panggilan seb

Peringatan: Pada p
membuat (atau me
kecuali panggilan k
atau menggunakan
jangkauan jaringan

Informasi Pengesaha
PERANGKAT INI TELAH MEM
INTERNASIONAL UNTUK SA
RADIO

Perangkat selular Anda me
penerima radio. Perangkat i
tidak melampaui batas hub
direkomendasikan oleh ped
merupakan bagian dari per
menetapkan tingkat energi
masyarakat umum. Peratur
organisasi ilmiah independ
yang cermat dan berkala, s
penting yang dirancang un
orang, tanpa memperhitun
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kat selular yang digunakan oleh 
/kg atau setara dengan 10 gram 
Batasan ini mencakup margin 
uk memberikan perlindungan 
at dan untuk memperhitungkan 
. Nilai SAR dapat bervariasi, 

onal dan gelombang jaringan. 
ilayah lain, silakan melihat pada 
.nokia.com.
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Standar hubungan untuk perangkat selular menggunakan unit 
pengukuran yang dikenal sebagai Angka Absoprsi Spesifik, 
atau SAR. Batas SAR yang direkomendasikan peraturan 
internasional adalah 2,0 watt/kilogram (W/kg)*. Pengujian 
SAR dilakukan menggunakan posisi pengoperasian standar 
dengan pemancaran perangkat pada level daya tertinggi yang 
diperbolehkan di semua gelombang frekuensi yang diuji. 
Walaupun SAR ditentukan pada level daya tertinggi yang 
diperbolehkan, namun tingkat SAR pada perangkat yang 
sebenarnya ketika beroperasi dapat berada di bawah nilai 
maksimal. Ini karena perangkat dirancang untuk beroperasi 
pada tingkat daya yang beragam, sehingga perangkat hanya 
akan menggunakan daya yang diperlukan untuk mencapai 
jaringan. Secara umum, jika Anda semakin mendekati stasiun 
pangkalan antena, maka semakin rendah output daya.

Nilai SAR tertinggi untuk model perangkat ini saat diuji untuk 
penggunaan di telinga adalah 0,48 W/kg.

Nilai SAR dapat bervariasi, tergantung cakupan nasional, 
persyaratan pengujian, dan gelombang jaringan. 
Penggunaan aksesori perangkat utama dan tambahannya 
dapat menghasilkan nilai SAR yang berbeda. Informasi SAR 
tambahan mungkin tersedia pada informasi produk di 
www.nokia.co.id.

* Batas SAR untuk perang
masyarakat adalah 2,0 W
jaringan tubuh manusia. 
keselamatan penting unt
tambahan bagi masyarak
setiap variasi pengukuran
tergantung cakupan nasi
Untuk informasi SAR di w
informasi produk di www

www.nokia.co.id
www.nokia.com
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ah-demi-langkah 

ponsel Anda. Ingatlah 

nak untuk ponsel dan PC 
 Anda dapat mengatur 
 lain yang melengkapi 

es internet selular dan 
nta pengaturan tersebut 

PERAGAAN 
INTERAKTIF

PER

B

Dukungan web Nokia Care memberi Anda informasi leb
layanan online kami.

PERAGAAN INTERAKTIF
Pelajari cara mengatur ponsel Anda untuk pertama kali, da
fitur-fiturnya. Peragaan Interaktif memberi petunjuk langk
mengenai ponsel Anda.

BUKU PETUNJUK
Buku Petunjuk online berisi informasi terperinci mengenai 
untuk secara berkala memeriksa apakah ada pembaruan.

PERANGKAT LUNAK
Manfaatkan sepenuhnya ponsel Anda dengan perangkat lu
Anda. Nokia PC Suite menghubungkan ponsel dan PC agar
kalender, kontak, musik dan gambar Anda, dengan aplikasi
penggunaanya.

PENGATURAN
Beberapa fungsi ponsel, seperti olah pesan multimedia, aks
email*, mungkin perlu diatur sebelum dapat digunakan. Mi
dikirim ke ponsel Anda secara gratis.

*Tidak tersedia pada semua ponsel.

ANGKAT LUNAK

UKU PETUNJUK

PENGATURAN
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persiapkan ponsel Anda sebelum 
mbuka bagian Guides and Demos 

PC Suite yang diperlukan dari 

Perangkat Lunak) 

aan mengenai ponsel Anda dan 

yang pertama mengetahui tentang 

id/contactus.

w.nokia.co.id/repair.

nformasi lebih terperinci.
BAGAIMANA MENGGUNAKAN PONSEL SAYA?
Bagian Set Up (Pengaturan Awal), di www.nokia.co.id/setup, membantu Anda mem
digunakan. Biasakan diri Anda dengan berbagai fungsi dan fitur ponsel dengan me
(Panduan dan Demo) di www.nokia.co.id/guides.

BAGAIMANA MENSINKRONKAN PONSEL DAN PC SAYA?
Dengan menghubungkan ponsel Anda ke PC yang kompatibel dengan versi Nokia 
www.nokia.co.id/pcsuite Anda dapat mensinkronkan kalender dan kontak Anda.

DI MANA SAYA DAPAT MEMPEROLEH PERANGKAT LUNAK UNTUK PONSEL SAYA?
Dapatkan lebih banyak dari ponsel Anda dengan download dari bagian Software (
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 pertany
produk dan layanan Nokia lainnya.

BAGAIMANA MENDAPATKAN BERITA NOKIA TERBARU?
Berlangganan online ke Nokia Connections di www.nokia.co.id/signup, dan jadilah 
produk terbaru, promosi dan acara mendatang.

Jika Anda masih memerlukan bantuan lebih lanjut, silakan kunjungi www.nokia.co.

Untuk informasi tambahan mengenai layanan perbaikan, silakan kunjungi ww

Silakan kunjungi www.nokia.co.id/support untuk memperoleh i
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