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PERNYATAAN KESESUAIAN
Dengan ini kami, NOKIA CORPORATION atas tanggung jawab kami semata, menyatakan bahwa 
produk HS-13W telah memenuhi ketentuan-ketentuan Pedoman Badan Pengawasan berikut 
ini: 1999/5/EC.
Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Hak cipta © 2004 Nokia. Semua hak dilindungi.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, menyebarluaskan atau menyimpan sebagian atau 
seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Nokia.

Nokia dan Nokia Connecting People adalah merek dagang terdaftar milik Nokia Corporation. 
Produk dan nama perusahaan lain yang disebutkan di sini mungkin merupakan merek dagang 
atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Bluetooth adalah merek dagang dari Bluetooth SIG, Inc.

Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. Oleh karena itu, Nokia 
berhak melakukan perubahan dan perbaikan atas produk yang diuraikan dalam buku petunjuk 
ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Dalam situasi apapun, Nokia tidak bertanggung jawab atas hilangnya data atau hilangnya 
pendapatan atau kerusakan khusus, ringan, berat atau tidak langsung apapun penyebabnya.

Dokumen ini disediakan secara “apa adanya”. Kecuali dipersyaratkan oleh hukum yang berlaku, 
maka tidak ada jaminan apapun, baik yang tersurat maupun tersirat, termasuk, namun tidak 
terbatas pada, jaminan tersirat mengenai keadaan yang dapat diperjualbelikan dan kesesuaian 
untuk tujuan tertentu, yang dibuat sehubungan dengan akurasi, keandalan atau isi dari 
dokumen ini. Nokia berhak mengubah dokumen ini atau menariknya setiap saat tanpa 
pemberitahuan terlebih dahulu.

Ketersediaan produk-produk tertentu di setiap wilayah mungkin akan berbeda. Harap hubungi 
penyalur Nokia terdekat di tempat Anda.
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Pendahuluan

Nokia Wireless Image Headset menggunakan teknologi nirkabel 
Bluetooth untuk memudahkan pengguna dalam mengelola panggilan dan 
menampilkan gambar favorit pada headset.

Headset dapat dikalungkan di leher menggunakan tali kalung yang 
disediakan, atau dipasang pada pakaian dengan penjepit yang terdapat di 
bagian belakang headset.

Baca buku petunjuk ini dengan seksama sebelum menggunakan headset. 
Informasi lebih rinci mengenai cara penggunaan secara umum tercantum 
pada buku petunjuk telepon seluler Anda. Jangan gunakan buku petunjuk 
ini sebagai ganti dari buku petunjuk telepon Anda, karena buku petunjuk 
telepon berisi informasi penting mengenai keselamatan dan perawatan.

■ Teknologi nirkabel Bluetooth
Nokia Wireless Image Headset mendukung teknologi nirkabel Bluetooth 
yang memungkinkan headset disambungkan ke perangkat yang 
kompatibel dalam jarak 10 meter. Sambungan tersebut dapat terganggu 
oleh penghalang, seperti dinding atau perangkat elektronik lainnya.
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Perangkat ini memenuhi Spesifikasi Bluetooth 1.1 yang mendukung 
profil-profil berikut: Generic Access Profile, Hands-Free Profile. Generic 
Object Exchange Profile, Object Push Profile dan File Transfer Profile. Di 
sini, Profil berarti kumpulan perintah Bluetooth yang digunakan telepon 
untuk mengontrol headset. Untuk mengetahui kompatibilitas produk lain 
dengan headset ini, tanyakan pada pembuat produk lain tersebut.

Di beberapa wilayah, kemungkinan terdapat peraturan yang membatasi 
penggunaan perangkat Bluetooth. Tanyakan kepada pihak berwenang 
atau penyedia layanan setempat.

■ Kode Bluetooth
Anda memerlukan kode Bluetooth untuk memasangkan (pair) Nokia 
Wireless Image Headset dengan perangkat yang kompatibel. Kodenya 
adalah 0000, dan tidak dapat diganti.

Selain itu, gunakan kode ini untuk melindungi headset agar tidak 
digunakan oleh mereka yang tidak berhak.

Bila kode (atau data berbasis-angka lainnya, seperti jangka waktu) 
diminta, tekan  atau  berulang kali hingga muncul angka yang 
benar. Pilih Next untuk beralih ke angka berikutnya, kemudian tekan OK 
untuk menyelesaikannya.
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1. Tinjauan sekilas

■ Komponen headset
Berikut adalah komponen dan tombol yang terdapat pada headset. Lihat 
Gambar 1.

1. Penjepit speaker telinga

2. Tali

Gambar 1
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3. Joystick , , , , dan 

Dalam modus siaga,  dan  berfungsi sebagai cara pintas 
menuju daftar telepon.

Fungsi  dan  bergantung pada teks petunjuk yang 
ditampilkan pada layar, misalnya, Menu dan Voice dial dalam modus 
siaga.

 memiliki fungsi yang sama dengan , kecuali bila 
memasukkan data. Lihat "Menulis dengan editor teks" pada halaman 
19.

4. Layar

5. Buzzer

6. Penjepit

7. Penutup pengisi daya

8. Mikrofon

9. Tombol daya

Jika tombol daya ditekan sebentar, lampu layar akan menyala 
sehingga Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan nada audio.
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■ Modus siaga dan modus gambar
Headset ini berada dalam modus siaga bila siap digunakan dan menu 
belum dibuka. Lihat Gambar 2.

1. Indikator sinyal jaringan seluler pada lokasi Anda saat ini.

2. Indikator pengisian baterai. Makin tinggi barisnya, makin banyak daya 
baterai.

3. Tombol pilih kiri dalam modus siaga adalah Menu.

4. Tombol pilih kanan dalam modus siaga adalah Voice Dial.

Headset akan secara otomatis mengaktifkan modus gambar bila sudah 
berada dalam modus siaga selama 30 detik, atau bila pengaman tombol 
diaktifkan. Lihat "Pengaman tombol (keyguard)" pada halaman 46.

Modus gambar hanya akan diaktifkan jika Image mode difungsikan. Lihat 
"Modus gambar" pada halaman 41.

Gambar 2
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Dalam modus gambar, headset menampilkan sebuah gambar, teks, atau 
peragaan yang tersimpan di dalam headset. Untuk menentukan gambar-
gambar yang ditampilkan pada modus gambar, lihat "Modus gambar" 
pada halaman 41.

Untuk keluar dari modus gambar, tekan joystick.

Indikator pada modus siaga
Tombol terkunci. Lihat "Pengaman tombol (keyguard)" pada 
halaman 46.

Suara audio pada headset dimatikan. Lihat "Pengaturan nada" 
pada halaman 43.

Bluetooth diaktifkan. Lihat "Sambungan Bluetooth" pada 
halaman 36.

Headset terhubung ke suatu perangkat. Lihat "Sambungan 
Bluetooth" pada halaman 36.
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2. Persiapan

■ Mengisi daya baterai
Periksa nomor model pengisi daya sebelum digunakan dengan perangkat 
ini. Perangkat ini dimaksudkan untuk digunakan dengan daya yang 
dipasok oleh pengisi daya Nokia ACP-12, ACP-8, dan LCH-12.

Peringatan: Gunakan hanya baterai, pengisi daya, dan perangkat 
tambahan yang diakui oleh Nokia untuk digunakan dengan 
model ini. Penggunaan jenis lainnya dapat membatalkan 
persetujuan atau jaminan, dan dapat menimbulkan bahaya.

Bila Anda melepas kabel daya perangkat tambahan, pegang dan tarik 
steker, bukan kabelnya.

Perangkat ini dan perangkat tambahannya mungkin terdiri dari 
komponen-komponen kecil. Jauhkan perangkat dari jangkauan anak-
anak. 

1. Buka penutup pengisi daya, kemudian sambungkan kabel dari pengisi 
daya ke konektor pengisi daya. Lihat Gambar 3.

Gambar 3
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2. Hubungkan pengisi daya ke stopkontak listrik AC.

Teks Charging akan muncul sebentar jika headset diaktifkan. Indikator 
pengisian daya baterai akan bergulir pada layar sampai baterai penuh. 
Jika baterai benar-benar kosong, mungkin perlu waktu beberapa 
menit hingga indikator pengisian daya muncul di layar.

Anda tetap dapat menggunakan headset walaupun headset terpasang ke 
pengisi daya.

■ Mengaktifkan dan menonaktifkan headset
Tekan terus tombol daya.

Standarnya, teknologi nirkabel Bluetooth akan diaktifkan bila headset 
dihidupkan untuk pertama kalinya.

Peringatan: Jangan aktifkan telepon ini bila penggunaan telepon 
seluler dilarang atau bila dapat menimbulkan gangguan atau 
bahaya.

Mengaktifkan headset untuk pertama kalinya
Bila Anda mencoba mengaktifkan headset untuk pertama kalinya, Anda 
harus membuatnya agar berpasangan dengan ponsel Anda. Pemasangan 
(pairing) ini penting, karena setiap kali headset diaktifkan, ia akan secara 
otomatis berusaha untuk tersambung ke perangkat pertama yang 
dipasangkan dengannya.
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Buatlah sambungan dari ponsel ke headset dengan menggunakan 
teknologi nirkabel Bluetooth. Ikuti petunjuk dalam buku petunjuk telepon 
Anda. Kode untuk headset ini adalah 0000.

Kirim aplikasi download ke ponsel
Aplikasi download harus dijalankan bila Anda menyalin entri daftar 
telepon dari ponsel ke headset.

Jika ponsel tidak memiliki aplikasi yang dibutuhkan untuk menyalin 
daftar telepon ke headset, headset akan secara otomatis mencoba 
mengirimkan aplikasi ini ke telepon pada saat telepon dihubungkan ke 
headset untuk pertama kalinya. Bila headset menampilkan Send contacts 
download application to phone?, tekan Yes.

Jika Anda ingin mengirim aplikasi tersebut ke telepon di lain waktu, tekan 
No. Untuk mengirim aplikasi ini di lain waktu, lihat "Aplikasi download" 
pada halaman 45.

Setelah aplikasi berhasil di-download ke telepon, Anda akan menerima 
pemberitahuan dalam Kotak Masuk telepon. Instal aplikasi tersebut 
sebagaimana diperintahkan dalam pemberitahuan tersebut.
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3. Fungsi panggilan

■ Membuat panggilan
Anda dapat membuat panggilan dengan panggilan tag suara atau dengan 
menggunakan nomor yang disimpan dalam daftar telepon atau daftar 
panggilan.

Ketika panggilan berlangsung, tekan  untuk meningkatkan volume, 
dan  untuk menurunkan volume.

Membuat panggilan menggunakan daftar telepon

Pilih Menu > Contacts > Names (atau tekan  dalam modus siaga). 
Gulirlah ke nama atau nomor yang dikehendaki, kemudian pilih Options > 
Call.

Membuat panggilan menggunakan daftar panggilan

Pilih Menu > Call register > Dialled numbers, Missed calls, atau Received 
calls. Gulirlah ke nama atau nomor yang dikehendaki, kemudian pilih 
Options > Call.

Daftar panggilan ini berisi 10 panggilan terakhir yang tak terjawab dan 10 
panggilan terakhir yang diterima, serta 20 nomor yang terakhir Anda 
panggil. Lihat "Daftar panggilan (call register)" pada halaman 23.

Membuat panggilan menggunakan tag suara

Sebelum melakukan panggilan tag suara, gantilah bahasa panggilan tag 
suara dengan bahasa lisan yang Anda gunakan. Lihat "Pengaturan 
panggilan tag suara" pada halaman 44.
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Tekan Voice dial. Bila headset menampilkan Speak now, dan terdengar 
bunyi nada, sebutkan nama orang yang akan Anda panggil. Headset akan 
memainkan tag suara dari nama tersebut, menampilkan nama dan nomor 
standarnya, lalu secara otomatis memanggil nomor tersebut setelah jeda 
sebentar.

Selama jeda tersebut, Anda dapat membatalkan panggilan dengan 
menekan Quit, atau mengganti nomor atau orang yang dipanggil. Jika 
nama yang ditampilkan sudah benar, namun Anda ingin memanggil 
nomor lain, misalnya, nomor telepon rumah alih-alih nomor ponselnya, 
tekan  atau  untuk memilih nomor yang sesuai. Jika nomor yang 
ditampilkan salah, tekan Change, kemudian pilih nama yang benar dari 
daftar nama-nama yang mirip.

Karena headset akan secara otomatis membuat tag suara setiap kali ada 
nama yang disimpan dalam daftar telepon, Anda tidak perlu merekam tag 
suara secara terpisah.

Catatan: Mungkin sulit menggunakan tag suara di lingkungan 
yang ramai atau dalam keadaan darurat, jadi Anda tidak boleh 
hanya mengandalkan fasilitas tag suara ini dalam segala situasi.

Anda dapat menggunakan panggilan tag suara hanya jika nama orang 
yang akan dipanggil tercantum dalam daftar telepon headset. Headset 
akan memainkan tag suara hanya jika fungsi pemutaran tag suara 
diaktifkan. Lihat "Pengaturan panggilan tag suara" pada halaman 44.
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Mengakhiri panggilan

Untuk mengakhiri panggilan atau membatalkan upaya membuat 
panggilan, tekan End call.

Jika End call tidak tersedia, misalnya jika suara panggilan dihilangkan, 
pilih Options > End call.

Membuat panggilan konferensi
Dalam panggilan konferensi (layanan jaringan), maksimum enam orang 
pembicara dapat bergabung dalam satu panggilan. Untuk mengetahui 
ketersediaan layanan ini, tanyakan kepada penyedia layanan jaringan 
Anda.

1. Buat panggilan ke peserta pertama. 

2. Buat panggilan ke peserta kedua dengan memilih Options > New call. 
Panggilan pertama akan secara otomatis ditahan.

3. Bila panggilan yang baru sudah dijawab, gabungkan peserta pertama 
ke dalam panggilan konferensi tersebut. Pilih Options > Conference.

4. Untuk menambahkan peserta lain pada panggilan tersebut, ulangi 
langkah 2 dan 3.

5. Untuk mengakhiri panggilan konferensi, pilih Options > End call.
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■ Menjawab atau menolak panggilan masuk
Untuk menjawab atau menolak panggilan masuk, tekan Answer atau 
Reject.

Jika pilihan Answer dan Reject tidak tersedia, pilih Options > Answer 
atau Reject.

Bila ada yang memanggil Anda, headset akan menunjukkan nama dan 
nomor pemanggil, jika dikenal, atau teks Call. Jika untuk satu nomor 
telepon terdapat lebih dari satu nama dalam daftar telepon, maka yang 
akan ditampilkan hanyalah nomor telepon tersebut.

Panggilan tunggu
Ketika panggilan sedang berlangsung, tekan Answer, atau pilih Options > 
Answer untuk menjawab panggilan yang sedang menunggu. Panggilan 
pertama akan ditahan. Untuk mengakhir panggilan aktif, pilih Options > 
End call.

Untuk dapat menggunakan fungsi panggilan tunggu, fungsi ini harus 
diaktifkan terlebih dahulu. Fungsi ini dapat diaktifkan dari ponsel yang 
sudah dijadikan pasangan headset. Untuk informasi lebih jauh, lihat buku 
petunjuk ponsel Anda.
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4. Penggunaan menu

Nokia Wireless Image Headset menyediakan berbagai fungsi yang 
dikelompokkan dalam sejumlah menu. Sebagian besar fungsi menu 
disertai teks bantuan singkat. Untuk menampilkan teks bantuan, gulir 
sampai ke fungsi menu yang dikehendaki, kemudian tunggu 14 detik. 
Untuk keluar dari bantuan, tekan Exit. Lihat "Aktivasi teks bantuan" pada 
halaman 40.

■ Menjelajahi menu
1. Tekan Menu.

2. Gulir menu dengan menggunakan  atau , kemudian pilih, 
misalnya, Settings, dengan menekan Select.

3. Jika menu tersebut berisi submenu, pilih submenu yang diinginkan, 
misalnya, Display settings.

4. Jika submenu tersebut berisi submenu lebih lanjut, pilih submenu yang 
diinginkan, misalnya, Wallpaper.

5. Pilih pengaturan yang dikehendaki.

6. Tekan Back atau Exit untuk kembali ke level menu sebelumnya dan 
untuk keluar dari menu.

Jika Back ditekan terus, Anda akan dibawa keluar dari menu, di mana 
pun lokasi menu saat itu.
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■ Menulis dengan editor teks
Bila Anda perlu memasukkan data pada headset, akan muncul editor teks. 
Area utama dari layar editor teks ini terdiri dari:

1. Area prompt—menampilkan judul layar.

2. Area editor—menampilkan teks yang sudah 
dimasukkan.

3. Area karakter—menampilkan semua 
karakter yang dapat Anda pilih. Isi daftar 
karakter tersebut akan bervariasi. Misalnya, 
jika Anda memasukkan nomor telepon, 
maka yang tersedia dalam area karakter 
hanyalah karakter yang dibolehkan untuk 
nomor telepon.

4. Area perintah—menampilkan semua tindakan yang dapat dilakukan. 
Misalnya, ikon  dan  dapat digunakan untuk menggerakkan 
kursor dalam area editor.

Tekan  atau  untuk pindak ke area lain. Tekan  atau  
untuk bergerak dalam satu area.

1
2

3 4
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Untuk memasukkan data:
1. Pilih modus pengeditan (seperti huruf kecil, huruf besar, atau angka):

• Tekan  atau  untuk berpindah ke area perintah, kemudian 
tekan  atau  sampai ikon  disorot.

• Tekan  berulang kali hingga muncul modus yang dikehendaki 
di bagian atas layar.

2. Masukkan karakter pertama:

Tekan  untuk berpindah ke area karakter, kemudian tekan  
atau  hingga dipilih karakter yang benar. Tekan  untuk 
memilihnya.

Karakter yang dipilih akan ditambahkan ke area editor.

3. Ulangi langkah 2 hingga semua karakter dimasukkan.

4. Untuk menyimpan data, pilih Options dalam area perintah, tekan , 
lalu pilih Save.

Untuk keluar dari editor tanpa menyimpan data, pilih Options dalam 
area perintah, tekan , lalu pilih Exit editor.
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■ Daftar fungsi menu

1. Call register
1. Dialled numbers
2. Missed calls
3. Received calls
4. Delete recent call lists
5. Call duration

1. Last call duration
2. Received calls’ duration
3. Dialled calls’ duration
4. All calls’ duration
5. Clear timers

2. Contacts
1. Names
2. Add new contact
3. Edit name
4. Delete
5. Copy from phone
6. Add number
7. Send bus. card
8. Contacts view

3. Gallery
1. Graphics
2. Texts
3. Shows

1. All images
2. All texts
3. My show1
4. My show2
5. Digital clock
6. Analog clock

4. Settings
1. Bluetooth

1. Bluetooth
2. Search for Bluetooth 

devices
3. Active device
4. Paired devices
5. Bluetooth settings

2. Time and date settings
1. Clock
2. Date

3. Summary after call
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4. Headset language
5. Automatic keyguard
6. Help text activation
7. Display settings

1. Wallpaper
2. Image mode
3. Colour schemes
4. Display brightness
5. Lights

8. Tone settings
1. Headset audio
2. Incoming call alert
3. Ringing tone
4. Ringing volume

5. Keypad tones
6. Warning tones

9. Voice dial settings
1. Voice dial language
2. Repeat dialled name
3. Reset voice dial settings

10.Memory status
1. Contacts status
2. Gallery status

11.Send application to phone
12.Restore factory settings

5. Keyguard
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5. Fungsi-fungsi menu

■ Daftar panggilan (call register)
Headset akan mencatat nomor telepon dan perkiraan durasi 
panggilan yang tak terjawab, yang diterima, atau yang dipanggil dengan 
menggunakan headset. Selain itu, catatan panggilan ini juga berisi 
panggilan yang tak terjawab atau yang diterima dengan menggunakan 
telepon yang terhubung dengan headset tersebut.

Headset akan mencatat panggilan tak terjawab dan panggilan diterima 
hanya jika jaringan mendukung fungsi-fungsi tersebut, headset dan 
telepon dalam keadaan aktif dan berada dalam area layanan jaringan, 
serta sambungan Bluetooth antara telepon dan headset dalam keadaan 
aktif.

Bila Anda menekan Options dalam menu Missed calls, Received calls dan 
Dialled numbers, Anda dapat, misalnya, menampilkan tanggal dan waktu 
panggilan tersebut.

Daftar panggilan terbaru 
Pilih Menu > Call register serta salah satu dari:

• Dialled numbers—untuk menampilkan daftar 20 nomor telepon 
terakhir yang berhasil dipanggil atau dicoba untuk dipanggil.
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• Missed calls—untuk menampilkan daftar sepuluh nomor telepon 
terakhir yang berupaya memanggil Anda (layanan jaringan).

Tip: Bila muncul pemberitahuan mengenai panggilan tak terjawab, 
tekan List untuk membuka daftar nomor telepon. Gulir ke nomor 
yang akan Anda panggil balik, kemudian pilih Options > Call.

• Received calls—untuk menampilkan daftar sepuluh nomor telepon 
terakhir yang panggilannya Anda terima atau tolak (layanan jaringan).

• Delete recent call lists—untuk menghapus daftar panggilan terbaru. 
Pilih apakah Anda ingin menghapus semua nomor telepon dalam 
daftar panggilan terbaru, atau hanya nomor-nomor dalam daftar 
panggilan tak terjawab, panggilan diterima, atau nomor yang diputar. 
Anda tidak dapat membatalkan tindakan ini.

Durasi panggilan 
Pilih Menu > Call register > Call duration.

Gulir untuk menampilkan perkiraan durasi panggilan masuk dan 
panggilan keluar dalam jam, menit, dan detik.

Untuk mengosongkan penghitung waktu, Anda memerlukan kode 
Bluetooth. Lihat "Kode Bluetooth" pada halaman 6.
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■ Daftar telepon (phone book)
Anda dapat menyimpan nama dan nomor telepon dalam 
daftar telepon dalam memori headset.

Anda dapat menyimpan maksimum 250 nama, dengan 2 nomor untuk 
setiap nama.

Anda dapat mengakses daftar telepon dengan memilih Menu > Contacts, 
atau dengan menekan  atau  dalam modus siaga.

Memilih tampilan daftar telepon
Untuk memilih cara menampilkan nama dan nomor, pilih Menu > 
Contacts > Contacts view.

Menyimpan nama dan nomor telepon
1. Pilih Menu > Contacts > Add new contact.

2. Masukkan nama, kemudian simpanlah. Lihat "Menulis dengan editor 
teks" pada halaman 19.

3. Masukkan nomor telepon, kemudian simpanlah. Lihat "Menulis 
dengan editor teks" pada halaman 19.

4. Tekan Done.

Headset akan secara otomatis membuat tag suara untuk nama baru 
tersebut.
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Menyimpan lebih dari satu nomor per nama
Anda dapat menyimpan dua jenis nomor telepon per nama dalam daftar 
telepon.

Menambahkan nomor kedua

1. Pilih Menu > Contacts > Add number.

2. Gulir ke nama yang akan ditambahi nomor baru, kemudian tekan Add.

3. Pilih salah satu dari jenis nomor berikut: General, Mobile, 
Home, atau Office.

4. Masukkan nomor, kemudian simpanlah.

5. Untuk kembali ke menu, tekan Back.

Nomor yang pertama disimpan akan secara otomatis diset sebagai nomor 
standar. Bila Anda memilih nama dari daftar telepon, misalnya untuk 
membuat panggilan, maka nomor standar akan digunakan kecuali jika 
Anda memilih nomor lainnya. Nomor standar selalu ditampilkan paling 
atas dalam daftar.

Untuk mengganti nomor standar, pilih Menu > Contacts > Names. Gulir 
ke nama yang dikehendaki, lalu pilih Options > View details. Gulir ke 
nama yang akan diset sebagai nomor standar, kemudian pilih Options > 
Set as default.
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Mengedit nama atau nomor
Untuk mengedit nama, pilih Menu > Contacts > Edit name. Gulir ke entri 
daftar telepon yang akan diedit, kemudian tekan Edit.

Untuk mengedit nomor, tekan Menu > Contacts > Names. Gulir ke nama 
yang dikehendaki, lalu pilih Options > View details. Gulir ke nomor yang 
akan diedit, kemudian pilih Options > Edit number.

Untuk memasukkan huruf atau angka, lihat "Menulis dengan editor teks" 
pada halaman 19.

Anda dapat memutar tag suara untuk mendengar bagaimana sistem 
headset mengucapkan nama suatu kontak. Pilih Options > Play voicetag.

Menghapus nama dan nomor
Pilih Menu > Contacts > Delete.

• Untuk menghapus nama dan nomor satu per satu, pilih One by one, 
lalu gulirlah ke nama dan nomor yang akan dihapus. Tekan Delete, dan 
Yes untuk mengkonfirmasikannya.

• Untuk menghapus semua nama dan nomor dalam daftar telepon 
sekaligus, pilih Delete all. Konfirmasikan tindakan penghapusan 
tersebut, kemudian masukkan kode Bluetooth. Lihat "Kode Bluetooth" 
pada halaman 6.
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Menyalin dari daftar telepon ponsel
Anda dapat menyalin nama dan nomor telepon ke headset dari ponsel 
yang terhubung ke headset tersebut. Anda dapat menyalin keseluruhan 
daftar telepon atau hanya nama dan nomor tertentu saja.

Hanya nama dan dua nomor telepon pertama saja yang akan disalin ke 
daftar telepon headset. Semua teks dan nomor telepon lain akan 
diabaikan.

Jika telepon Anda tidak mendukung File Transfer Profile atau tidak 
memiliki aplikasi download daftar telepon, headset harus mengirimkan 
aplikasi tersebut ke telepon agar penyalinan bisa dilakukan. Jika ketika 
telepon pertama kali terhubung ke headset Anda tidak mengirim aplikasi 
download ke telepon, lihat "Aplikasi download" pada halaman 45.

1. Pilih Menu > Contacts > Copy from phone.

Jika headset tidak terhubung ke telepon atau telepon tidak 
mendukung fungsi ini, menu Copy from phone tidak akan tersedia.

2. Pilih memori sumber penyalinan: memori internal telepon (Phone) 
atau memori kartu SIM (SIM card).

3. Pilih All entries atau Selected entries.

Jika telepon tidak mendukung fungsi Selected entries, maka pilihan 
menu ini tidak akan tersedia.

Jika Anda memilih Selected entries, headset akan menampilkan daftar 
semua nama dalam memori sumber. Gulir daftar, dan tandai semua 
entri yang akan disalin dengan menekan Mark. Untuk membatalkan 
pemberian tanda, tekan Unmark. Bila sudah selesai, tekan Done.
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4. Untuk mulai menyalin, tekan OK. Ketika proses penyalinan sedang 
berlangsung, Anda dapat menghentikan proses ini dengan menekan 
Quit.

Bila penyalinan sudah selesai, layar headset akan menampilkan jumlah 
entri yang disalin dan jumlah yang tidak disalin. Untuk keluar dari 
layar ini, tekan Back. Headset akan secara otomatis membuat tag 
suara untuk semua nama yang disalin tersebut.

Catatan: Jika ada nama yang sama pada headset dan pada 
memori sumber, entri pada headset akan ditimpa dalam proses 
penyalinan.

Mengirim dan menerima kartu nama
Anda dapat mengirim dan menerima informasi kontak seseorang (kartu 
nama) dengan menggunakan teknologi nirkabel Bluetooth.

Menerima kartu nama

1. Bila Anda menerima kartu nama pada headset, akan ditampilkan 
sebuah pemberitahuan.

2. Untuk menampilkan kartu nama, tekan Show.

Untuk membuang kartu nama, tekan Exit dan OK.

3. Untuk menyimpan kartu nama pada daftar telepon headset, tekan 
Options > Save.
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Catatan: Jika Anda mencoba mengirimkan kartu nama dari 
ponsel yang sedang terhubung ke headset, dan telepon tersebut 
tidak mendukung sambungan Bluetooth yang lebih dari satu 
secara bersamaan, Anda harus memutuskan sambungan tersebut, 
mengirimkan kartu nama, kemudian mengaktifkan lagi 
sambungan tersebut.

Mengirim kartu nama

1. Carilah nama dan nomor telepon yang akan dikirim dari daftar 
telepon, kemudian pilih Options > Send bus. card.

2. Headset akan mencari perangkat yang kompatibel, kemudian 
menampilkannya dalam daftar. Pilih perangkat yang akan dikirimi 
kartu nama.

Catatan: Jika Anda mencoba mengirimkan kartu nama ke ponsel 
yang sedang terhubung ke headset namun telepon tersebut tidak 
tercantum dalam daftar yang ditampilkan, Anda harus 
memutuskan sambungan tersebut, mengirimkan kartu nama, 
kemudian mengaktifkan kembali sambungan tersebut.

■ Galeri (gallery)
Anda dapat menyimpan gambar, peragaan, dan teks pada 
folder dalam Gallery.
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File gambar dan file teks
Untuk melihat daftar file gambar atau teks, pilih Menu > Gallery > 
Graphics atau Texts. Gulir ke file yang dikehendaki, tekan Options, dan 
beberapa pilihan berikut akan tersedia:

• Add (hanya dapat dilihat dalam folder Texts)—untuk membuat file teks 
baru.

• Edit (hanya dapat dilihat dalam folder Texts)—untuk mengedit file teks 
yang sudah ada.

• Open—untuk membuka file yang dipilih.

• Delete—untuk menghapus file yang dipilih.

• Send atau Send images (hanya dapat dilihat dalam folder Graphics)—
untuk mengirim satu atau beberapa file gambar menggunakan 
teknologi nirkabel Bluetooth. Headset akan mencari perangkat yang 
kompatibel, kemudian menampilkannya dalam daftar. Pilih perangkat 
yang akan dikirimi file.

Jika Anda memilih Send images, Anda harus memilih gambar yang 
akan dikirimkan. Gulir daftar, dan tandai semua gambar yang akan 
dikirim dengan menekan Mark. Untuk membatalkan pemberian tanda, 
tekan Unmark. Bila sudah selesai, tekan Save, kemudian 
konfirmasikan pemilihan tersebut.

• Rename (hanya dapat dilihat dalam folder Graphics)—untuk 
mengganti nama file.

• Set as wallpaper (hanya dapat dilihat dalam folder Graphics)—untuk 
menampilkan file yang dipilih sebagai wallpaper dalam modus siaga.
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• Set image mode—untuk menampilkan file yang dipilih dalam modus 
gambar.

• Image orientation—untuk menetapkan apakah peragaan ini 
ditunjukkan bagi orang lain (1) atau bagi Anda (2). Lihat Gambar 4.

• Font size (hanya dapat dilihat dalam folder Texts)—untuk mengganti 
ukuran teks dalam file teks.

• Details (hanya dapat dilihat dalam folder Graphics)—untuk melihat 
rincian file, misalnya, nama file.

• Sort (hanya dapat dilihat dalam folder Graphics)—untuk mengurutkan 
file dan folder berdasarkan nama, tanggal, atau ukuran.

Gambar 4
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Peragaan
Headset ini dilengkapi dengan empat peragaan (show) yang sudah diset 
serta dua peragaan yang dapat diubah:

• All images menampilkan semua gambar yang tersimpan dalam folder 
Graphics.

• All texts menunjukkan semua file teks yang tersimpan dalam folder 
Texts.

• My show1 dan My show2 adalah peragaan yang dapat ditentukan oleh 
pengguna, sehingga Anda dapat mengubah isinya.

• Digital clock menampilkan jam digital dengan waktu saat ini.

• Analog clock menampilkan jam analog dengan waktu saat ini.

Menampilkan dan mengelola peragaan:
1. Pilih Menu > Gallery > Shows.

2. Pilih peragaan yang dikehendaki, kemudian pilih dari pilihan-pilihan 
berikut:

• Open—untuk membuka daftar file peragaan.

• Select images—untuk menambahkan gambar baru pada peragaan 
yang dapat ditetapkan pengguna. Gulir daftar, dan tandai semua 
gambar yang akan ditambahkan dengan menekan Mark. Untuk 
membatalkan pemberian tanda, tekan Unmark. Bila sudah selesai, 
tekan Done, kemudian simpan perubahan tersebut.
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• Select texts—untuk menambahkan file teks baru pada peragaan 
yang dapat ditentukan pengguna. Gulir daftar, kemudian tandai 
semua file teks yang akan ditambahkan dengan menekan Mark. 
Untuk membatalkan pemberian tanda, tekan Unmark. Bila sudah 
selesai, tekan Done, kemudian simpan perubahan tersebut.

• Open in sequence—untuk menampilkan peragaan.

• Clear—untuk menghapus semua gambar dalam peragaan yang 
dapat ditentukan pengguna.

• Set image mode—untuk mengatur agar peragaan yang dipilih 
ditampilkan dalam modus gambar.

• Set image interval—untuk menentukan jangka waktu yang harus 
dilalui sebelum menampilkan file berikutnya dalam peragaan 
tersebut. Pilih salah satu jangka waktu yang sudah ditentukan atau 
Other. Jika Anda memilih Other, masukkan jangka waktu yang 
dikehendaki. Untuk memasukkan jangka waktu, tekan  atau  

 berulang kali sampai muncul angka yang benar. Pilih Next 
untuk berpindah ke angka berikutnya, kemudian tekan OK untuk 
menyelesaikannya.

• Image orientation—untuk menetapkan apakah peragaan ini 
ditunjukkan bagi orang lain (1) atau bagi Anda (2). Lihat Gambar 4.

• Sort—untuk mengurutkan gambar.

9236324_hs13w_2_in.fm  Page 34  Monday, November 8, 2004  10:29 AM



F u n g s i - f u n g s i  m e n u

35

In
do

ne
si

an

Menerima dan menyimpan gambar baru
Anda dapat menerima gambar baru dari perangkat yang kompatibel 
dengan menggunakan teknologi nirkabel Bluetooth, kemudian 
menyimpan gambar tersebut pada Gallery.

1. Bila headset menerima file, akan ditampilkan sebuah pemberitahuan.

2. Untuk melihat file yang diterima, tekan Show.

Untuk menghapus file tanpa melihatnya, tekan Exit dan OK untuk 
mengkonfirmasikan tindakan tersebut.

3. Gulir ke file yang dikehendaki, kemudian pilih dari pilihan-pilihan 
berikut:

• Save—untuk menyimpan file yang diterima tersebut.

Terima nama asli atau tetapkan nama baru untuk file tersebut, 
kemudian pilih Options dalam area perintah, tekan , lalu pilih 
Save.

• Open atau Delete—untuk membuka atau menghapus file yang 
diterima.

• Details—untuk melihat rincian file yang diterima.
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■ Pengaturan (settings)

Sambungan Bluetooth 
Fitur-fitur yang menggunakan teknologi Bluetooth, atau jika fitur-fitur 
tersebut dibiarkan berjalan sementara Anda menggunakan fitur lain, akan 
meningkatkan pemakaian daya baterai dan mengurangi masa pakai 
baterai. 

Anda dapat menggunakan teknologi nirkabel Bluetooth untuk 
menghubungkan headset ke perangkat yang kompatibel. Melalui 
sambungan ini, Anda dapat mengirim dan menerima gambar dan kartu 
nama.

Sebelum Anda dapat membuat sambungan ke perangkat yang 
kompatibel, Anda harus memasangkan perangkat tersebut dengan 
headset. Jika diharuskan oleh perangkat tersebut, Anda harus 
memberikan kode perangkat agar pemasangan bisa dilakukan. Anda 
dapat menyimpan maksimum 10 pasangan pada headset ini. Bila Anda 
mencoba menyambung ke perangkat yang sudah dipasangkan, tidak 
diperlukan kode.

Anda bisa menyelenggarakan satu sambungan audio aktif dan satu 
sambungan data aktif pada suatu waktu.
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Bila Anda menghidupkan headset, headset akan secara otomatis mencoba 
menyambung ke perangkat standar (perangkat pertama yang 
disambungkan ke headset ketika headset pertama kali digunakan). Jika 
headset tidak menemukan perangkat standar tersebut atau perangkat 
standar menolak sambungan tersebut, headset akan mencoba 
menyambung ke perangkat yang terakhir disambungkan dengannya. 

Pilih Menu > Settings > Bluetooth dan salah satu dari:

• Bluetooth—untuk mengaktifkan atau menonaktifkan Bluetooth.

Bluetooth akan secara otomatis diaktifkan bila Anda mengaktifkan 
headset. Walaupun Anda menonaktifkannya, Bluetooth akan secara 
otomatis diaktifkan untuk mentransfer gambar atau kartu nama. Jika 
Anda ingin menetapkan sambungan dari perangkat eksternal ke 
headset, Bluetooth harus diaktifkan.

• Search for Bluetooth devices—untuk mencari dan menyambung ke 
perangkat yang kompatibel. Pada layar headset akan ditampilkan 
daftar perangkat yang ditemukan. Bila muncul perangkat yang 
dikehendaki, tekan Stop, kemudian pilih perangkat tersebut.

Jika perangkat tersebut belum pernah dipasangkan dengan headset 
dan perangkat tersebut meminta kode, maka headset akan meminta 
kode kepada Anda. Masukkan kode perangkat untuk mengaktifkan 
sambungan tersebut. Untuk memasukkan angka, lihat "Kode 
Bluetooth" pada halaman 6.

• Active device—untuk melihat informasi mengenai perangkat yang saat 
ini tersambung ke headset. Untuk mengakhiri sambungan, pilih 
Options > Disconnect.
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• Paired devices—untuk menampilkan daftar perangkat yang 
dipasangkan dengan headset. Anda dapat memiliki maksimum 10 
pasangan perangkat.

Untuk menghapus suatu pasangan, pilih pasangan tersebut, lalu pilih 
Options > Delete pairing > OK.

• Bluetooth settings—untuk menetapkan pengaturan tambahan.

• Untuk menentukan perangkat yang dapat melihat headset ini, pilih 
My headset’s visibility. Jika Anda memilih Shown to all, Anda dapat 
dilihat oleh semua perangkat yang menggunakan teknologi 
nirkabel Bluetooth. Jika Anda memilih Hidden, Anda hanya dapat 
dilihat oleh perangkat yang sudah dipasangkan, walaupun Anda 
tetap dapat melihat semua perangkat yang kompatibel.

• Untuk mengganti nama yang digunakan sebagai nama pengenal 
headset oleh perangkat lain yang kompatibel, pilih My headset’s 
name. Untuk memasukkan huruf dan angka, lihat "Menulis dengan 
editor teks" pada halaman 19.

Bila ada perangkat yang berusaha menyambung ke headset Anda, akan 
muncul pemberitahuan pada layar. Tekan Accept untuk menerima atau 
Reject untuk menolak sambungan tersebut.
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Pengaturan waktu dan tanggal

Jam
Pilih Menu > Settings > Time and date settings > Clock.

Untuk menampilkan atau menyembunyikan waktu pada layar dalam 
modus siaga, pilih Show clock atau Hide clock. Untuk menyesuaikan 
waktu pada jam, pilih Set the time. Lihat "Menulis dengan editor teks" 
pada halaman 19. Untuk memilih format 12-jam atau 24-jam, pilih Time 
format.

Tanggal
Pilih Menu > Settings > Time and date settings > Date.

Untuk menampilkan atau menyembunyikan tanggal pada layar dalam 
modus siaga, pilih Show date atau Hide date. Untuk mengubah tanggal, 
pilih Set the date. Lihat "Menulis dengan editor teks" pada halaman 19. 
Anda juga dapat memilih format dan pemisah tanggal.

Ringkasan setelah panggilan
Untuk menampilkan durasi panggilan setiap kali panggilan selesai 
dilakukan, pilih Menu > Settings > Summary after call > On.
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Bahasa
Untuk memilih bahasa untuk teks layar, pilih Menu > Settings > Headset 
language. Setelah mengganti bahasa, headset akan menanyakan apakah 
Anda juga ingin mengganti bahasa pemutaran dengan tag suara. Lihat 
"Pengaturan panggilan tag suara" pada halaman 44.

Pengaman tombol otomatis
Anda dapat mengatur agar tombol headset secara otomatis dikunci 
setelah jangka waktu tertentu bila headset berada dalam modus siaga 
dan tidak ada fungsi yang digunakan.

Pilih Menu > Settings > Automatic keyguard.

• Untuk mengaktifkan pengaman tombol otomatis, pilih On dan headset 
akan menampilkan Set delay:. Masukkan jangka waktu, kemudian 
tekan OK. Untuk memasukkan angka, tekan  atau berulang 
kali sampai muncul angka yang benar. Pilih Next untuk berpindah ke 
angka berikutnya, kemudian tekan OK untuk menyelesaikan tindakan 
ini.

• Untuk menonaktifkan pengaman tombol, pilih Off.

Lihat juga "Pengaman tombol (keyguard)" pada halaman 46.

Aktivasi teks bantuan
Untuk menampilkan atau menyembunyikan teks bantuan, pilih Menu > 
Settings > Help text activation.

Lihat juga "Penggunaan menu" pada halaman 18.
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Pengaturan layar

Wallpaper
Anda dapat mengatur agar headset menampilkan gambar latar belakang 
bila sedang berada dalam modus siaga. Ada sejumlah gambar yang sudah 
disimpan dalam Gallery. Anda juga dapat menerima gambar melalui 
teknologi nirkabel Bluetooth dan menyimpannya dalam Gallery. Headset 
ini mendukung format JPEG dan GIF.

Untuk memilih gambar wallpaper:
1. Pilih Menu > Settings > Display settings > Wallpaper.

2. Pilih Select wallpaper, dan isi folder Graphics dalam Gallery akan 
ditampilkan.

3. Gulir ke gambar yang dikehendaki.

4. Untuk menetapkan gambar tersebut sebagai wallpaper, pilih Options 
> Set as wallpaper.

Wallpaper tidak akan ditampilkan bila modus gambar diaktifkan. 

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan wallpaper, pilih Menu > 
Settings > Display settings > Wallpaper > On atau Off.

Modus gambar
Pilih Menu > Settings > Display settings > Image mode, dan pilih dari 
pilihan berikut:

• On—untuk mengaktifkan modus gambar. Bila modus gambar 
difungsikan, modus ini diaktifkan setelah jangka waktu modus gambar 
tercapai dalam modus siaga, atau bila kunci tombol diaktifkan.
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• Off—untuk menonaktifkan modus gambar..

• Select image—untuk menampilkan folder Gallery. Pilih folder, gulir ke 
gambar atau peragaan yang dikehendaki, kemudian pilih Options > 
Set as image mode.

• Image mode timeout—Untuk menentukan jangka waktu pengaktifan 
modus gambar. Setelah jangka waktu ini dilewati dalam modus siaga, 
modus gambar akan diaktifkan. Pilih salah satu jangka waktu yang 
sudah disiapkan atau Other. Jika Anda memilih Other, masukkan 
jangka waktu yang dikehendaki. Untuk memasukkan jangka waktu, 
tekan  atau  berulang kali sampai muncul angka yang benar. 
Pilih Next untuk berpindah ke angka berikutnya, kemudian tekan OK 
untuk menyelesaikan tindakan ini.

Skema warna
Anda dapat mengganti warna dalam beberapa komponen layar, seperti 
indikator dan baris sinyal.

Pilih Menu > Settings > Display settings > Colour schemes. Pilih skema 
warna yang dikehendaki.

Kecerahan layar
Anda dapat mengganti tingkat kecerahan layar.

Pilih Menu > Settings > Display settings > Display brightness. Gulir 
dengan  dan  untuk menurunkan dan meningkatkan tingkat 
kecerahan, kemudian tekan OK untuk menyimpan tingkat yang baru 
tersebut.
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Jangka waktu lampu latar layar
Anda dapat menentukan berapa lama lampu latar layar akan menyala jika 
joystick tidak ditekan.

Pilih Menu > Settings > Display settings > Lights. Pilih salah satu jangka 
waktu yang sudah disiapkan atau Other. Jika Anda memilih Other, 
masukkan jangka waktu yang dikehendaki. Untuk memasukkan jangka 
waktu, tekan  atau  berulang kali sampai muncul angka yang 
benar. Pilih Next untuk berpindah ke angka berikutnya, kemudian tekan 
OK untuk menyelesaikan tindakan ini.

Pengaturan nada
Pilih Menu > Settings > Tone settings, kemudian pilih dari yang berikut 
ini:

• Headset audio—untuk mengaktifkan atau menonaktifkan nada audio. 
Jika nada audio dinonaktifkan, maka nada pemberitahuan panggilan, 
nada tombol, atau nada peringatan tidak akan dimainkan.

Pengaturan ini tidak berpengaruh terhadap suara yang keluar melalui 
speaker telinga, karena suara ini disalurkan langsung dari telepon.

• Incoming call alert—untuk memilih bagaimana telepon akan memberi 
tahu Anda jika ada panggilan suara yang masuk. Pilihannya adalah 
Ringing, Ascending, Ring once, Beep once, dan Off.

• Ringing tone—untuk memilih nada dering untuk panggilan suara 
masuk.
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• Ringing volume—untuk menetapkan volume untuk panggilan suara 
masuk.

• Keypad tones—untuk mengatur agar headset mengeluarkan nada 
setiap kali ada tombol yang ditekan.

• Warning tones—untuk mengatur agar headset mengeluarkan nada 
suara, misalnya, bila baterai kehabisan daya.

Pengaturan panggilan tag suara
Pilih Menu > Settings > Voice dial settings, kemudian pilih dari yang 
berikut ini:

• Voice dial language—untuk menetapkan bahasa panggilan tag suara. 
Dengan pengaturan bahasa yang benar, headset dapat mengenali 
nama secara lebih akurat.

Setelah mengganti bahasa, headset akan menanyakan apakah Anda 
juga ingin mengganti bahasa teks pada layar.

• Repeat dialled name—untuk mengatur agar sebelum memutar nomor, 
headset mengulang nama yang Anda sebutkan sehingga Anda yakin 
nama tersebut sudah benar.

• Reset voice dial settings—untuk mengatur ulang perubahan kembali ke 
asal. Pengaturan bahasa tidak akan berubah.
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Status memori
Tekan Menu > Settings > Memory status, lalu pilih dari yang berikut ini:

• Contacts status—untuk melihat jumlah kontak yang disimpan dalam 
daftar telepon dan jumlah kontak baru yang masih dapat 
ditambahkan.

• Gallery status—untuk melihat jumlah memori yang digunakan untuk 
file Gallery dan jumlah memori yang masih dapat digunakan untuk 
menyimpan file gambar dan file teks baru.

Aplikasi download
Untuk mengirimkan aplikasi download ke telepon yang tersambung, pilih 
Menu > Settings > Send application to phone. Konfirmasikan dengan 
menekan Yes. 

Untuk informasi lebih lanjut, dan untuk petunjuk cara mengaktifkan 
aplikasi tersebut pada telepon, lihat "Mengaktifkan headset untuk 
pertama kalinya" pada halaman 12.

Kembali ke pengaturan awal
Untuk mengatur ulang sebagian pengaturan menu ke pengaturan asal, 
pilih Menu > Settings > Restore factory settings. Masukkan kode 
Bluetooth, kemudian tekan OK. Lihat "Kode Bluetooth" pada halaman 6.

Data yang sudah dimasukkan atau disalin dari telepon, seperti nama dan 
nomor telepon yang disimpan dalam daftar telepon, tidak akan dihapus.
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■ Pengaman tombol (keyguard)
Anda dapat mengunci tombol agar tidak tertekan secara 
tidak sengaja.

• Mengunci tombol:

Pada modus siaga, pilih Menu > Keyguard.
Modus gambar akan diaktifkan, jika modus ini difungsikan. Lihat 
"Modus gambar" pada halaman 41.

• Membuka kunci tombol:

Tekan joystick dalam arah apapun untuk keluar dari modus gambar. 
Pada modus siaga, tekan Unlock kemudian OK dalam waktu 1,5 detik.

Jika ada panggilan masuk saat pengaman tombol diaktifkan, pengaman 
tombol akan secara otomatis dinonaktifkan. Bila Anda mengakhiri atau 
menolak panggilan, tombol akan secara otomatis dikunci lagi.

Untuk mengatur agar pengaman tombol otomatis diaktifkan bila tombol 
tidak ditekan dalam jangka waktu tertentu, lihat "Pengaman tombol 
otomatis" pada halaman 40.
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6. Informasi baterai

■ Pengisian dan Pengosongan
Perangkat Anda mendapat daya dari baterai yang dapat diisi ulang. 
Baterai dapat diisi dan dikosongkan ratusan kali, namun pada akhirnya 
baterai akan aus. Bila waktu bicara dan waktu siaga jauh berkurang 
dibandingkan keadaan normal, bawalah perangkat ini ke tempat servis 
resmi untuk diganti baterainya. Gunakan hanya baterai yang disetujui 
Nokia, dan lakukan pengisian daya baterai hanya dengan pengisi daya 
yang disetujui oleh Nokia untuk perangkat ini.

Lepaskan steker pengisi daya dari stopkontak dan telepon ini jika tidak 
digunakan. Jangan tinggalkan baterai dalam keadaan tersambung ke 
pengisi daya. Pengisian yang berlebihan dapat mempersingkat masa pakai 
baterai. Jika tidak digunakan, baterai yang terisi penuh akan kosong 
dengan sendirinya beberapa waktu kemudian. Temperatur yang terlalu 
tinggi dapat mempengaruhi kemampuan pengisian daya baterai.

Gunakan baterai hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Jangan 
gunakan pengisi daya atau baterai yang sudah rusak.
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Membiarkan baterai di tempat yang panas atau dingin, misalnya di dalam 
mobil yang tertutup di musim panas atau musim dingin, akan mengurangi 
kapasitas dan masa pakai baterai. Selalu jaga agar baterai berada pada 
kondisi bersuhu antara 15°C dan 25°C (59°F dan 77°F). Perangkat yang 
baterainya panas atau dingin mungkin tidak dapat berfungsi untuk 
sementara, walaupun baterai terisi penuh. Kinerja baterai menjadi sangat 
terbatas pada temperatur jauh di bawah titik beku.
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PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN

Perangkat Anda adalah hasil dari rancangan dan pengerjaan yang sangat 
baik sehingga harus diperlakukan dengan hati-hati. Saran di bawah ini 
akan membantu menjaga agar jaminan Anda tidak batal.

• Jagalah agar perangkat tetap kering. Air hujan, kelembaban dan segala 
jenis cairan atau uap air dapat mengandung mineral yang akan 
menimbulkan korosi pada sirkuit elektronik.

• Jangan gunakan atau jangan simpan baterai di tempat yang berdebu 
atau kotor. Komponen gerak dan komponen elektroniknya dapat rusak.

• Jangan simpan perangkat di tempat yang panas. Temperatur yang 
tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat elektronik, 
merusak baterai dan mengerutkan atau melelehkan komponen yang 
terbuat dari plastik.

• Jangan simpan perangkat di tempat yang dingin. Saat suhu perangkat 
kembali normal, uap air dapat terbentuk di dalam perangkat dan 
merusak panel sirkuit elektronik.

• Jangan coba membuka perangkat ini.

• Jangan sampai perangkat terjatuh, terbentur, atau terguncang 
Penanganan yang kasar dapat merusak panel sirkuit internal dan 
komponen mekanis yang halus.
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• Jangan gunakan bahan kimia keras, larutan pembersih, atau deterjen 
yang kuat untuk membersihkan perangkat ini.

• Jangan cat perangkat ini. Lapisan cat dapat menyumbat komponen 
geraknya dan menghambat penggunaan yang semestinya.

• Gunakan hanya antena pengganti yang sudah disediakan atau 
disetujui. Antena, modifikasi atau peralatan tambahan yang tidak 
diizinkan dapat merusak telepon dan melanggar peraturan yang 
berlaku tentang peralatan radio.

Semua saran di atas berlaku untuk perangkat ini, baterai, pengisi daya, 
atau perangkat tambahan apapun. Jika ada perangkat yang tidak 
berfungsi dengan benar, bawalah ke tempat servis resmi terdekat untuk 
diservis.
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