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Untuk keselamatan Anda

Baca pedoman ringkas berikut. Tidak mengikutinya dapat berbahaya atau melanggar hukum. Untuk
info selengkapnya, baca buku petunjuk lengkap.

NONAKTIFKAN DI TEMPAT YANG DILARANG

Nonaktifkan perangkat bila penggunaan ponsel dilarang atau bila dapat mengakibatkan
gangguan maupun bahaya, misalnya di pesawat terbang, rumah sakit, atau di dekat peralatan

medis, bahan bakar, bahan kimia, atau area peledakan. Patuhi semua petunjuk di daerah terlarang.

UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN RAYA

Patuhi semua undang-undang setempat. Pastikan tangan Anda tetap memegang kemudi
selama berkendara. Utamakan keselamatan di jalan selama berkendara.

GANGGUAN

Semua perangkat nirkabel mungkin rentan terhadap gangguan yang dapat mempengaruhi
performa.

LAYANAN RESMI

Hanya teknisi resmi yang boleh memasang atau memperbaiki produk ini.

BATERAI, PENGISI DAYA, DAN AKSESORI LAINNYA

Gunakan hanya baterai, pengisi daya, dan aksesori lainnya yang disetujui oleh Microsoft Mobile
untuk digunakan dengan perangkat ini. Jangan sambungkan produk yang tidak kompatibel.

PASTIKAN PERANGKAT TETAP KERING

Perangkat ini tidak kedap air. Jaga agar tetap kering.

LINDUNGI PENDENGARAN ANDA

Untuk mencegah kerusakan pendengaran, jangan dengarkan headset pada tingkat volume
suara tinggi dalam waktu lama. Hati-hati saat memegang perangkat di dekat telinga bila

loudspeaker sedang digunakan.
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Persiapan

Pahami dasar-dasarnya, dan siapkan ponsel Anda untuk digunakan kapan pun.

Tombol dan komponen
Ketahui tombol dan komponen ponsel Anda.

1 Soket pengisi daya
2 Soket micro-USB
3 Soket headset (3,5 mm)
4 Layar
5 Tombol gulir
6 Tombol putus/daya
7 Keyboard
8 Tombol cara pintas
9 Tombol panggil
10 Tombol pilihan
11 Lubang suara
12 Lensa kamera. Lepas lapisan pelindung dari
lensa sebelum menggunakan kamera.
13 Slot Kartu SIM (SIM2, hanya untuk ponsel SIM ganda)
14 Loudspeaker
15 Bidang antena

Bidang antena disorot.

Tips: Mengunci tombol bila ponsel tidak digunakan. Pilih Menu, lalu tekan tombol fungsi. Untuk
membuka penguncian, pilih Aktifkan, lalu tekan tombol fungsi.

Ponsel ini menggunakan perangkat lunak S40.

Memasukkan Kartu SIM dan baterai
Baca selengkapnya untuk mengetahui cara memasukkan Kartu SIM ke ponsel.

1. Nonaktifkan ponsel, lalu lepas penutup belakang.

2. Jika telah dimasukkan ke ponsel, keluarkan baterai.
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3. Angkat dudukan SIM, lalu masukkan SIM dengan bidang kontak menghadap ke bawah.

4. Sejajarkan bidang kontak baterai, lalu masukkan baterai.

5. Tekan penutup belakang hingga terkunci pada tempatnya.

6. Untuk mengaktifkan ponsel, tekan terus  hingga ponsel bergetar.

Memasukkan Kartu SIM kedua (hanya SIM ganda)
Anda dapat memasukkan Kartu SIM (SIM2) dengan mudah tanpa mengeluarkan baterai.

1. Buka penutup SIM2.
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2. Masukkan SIM dengan bidang kontak menghadap ke atas.

3. Dorong kartu hingga terkunci pada tempatnya, lalu pasang kembali penutup.

4. Untuk mengeluarkan kartu, buka penutup SIM2.

5. Dorong SIM hingga terlepas, lalu tarik SIM.

Memasukkan kartu memori
Ketahui cara memasukkan kartu memori ke ponsel.

1. Nonaktifkan ponsel, lalu lepas penutup belakang.
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2. Jika telah dimasukkan ke ponsel, keluarkan baterai.

3. Geser dudukan kartu memori ke arah bagian atas ponsel.

4. Angkat dudukan.

5. Masukkan kartu memori yang kompatibel dengan bidang kontak menghadap ke bawah.

6. Turunkan dudukan.
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7. Geser dudukan ke posisi semula.

8. Sejajarkan bidang kontak baterai, lalu masukkan baterai.

9. Tekan penutup belakang hingga terkunci pada tempatnya.

Mengisi daya baterai
Daya baterai telah terisi sebagian di pabrik, namun Anda harus mengisi ulang daya agar dapat
menggunakan ponsel.

1. Sambungkan pengisi daya ke stopkontak.
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2. Sambungkan pengisi daya ke ponsel. Baca point 3 di halaman 32. Setelah selesai, lepas
sambungan pengisi daya dari ponsel, lalu dari stopkontak.

Tips: Anda dapat mengisi daya menggunakan USB bila stopkontak tidak tersedia. Data dapat
ditransfer sewaktu mengisi daya perangkat. Efisiensi daya yang diisi melalui USB sangat
beragam serta diperlukan waktu lama hingga pengisian daya dimulai dan perangkat mulai
berfungsi.

Mengubah volume suara
Anda dapat mengontrol audio dalam beberapa cara.

1. Saat panggilan berlangsung, gulir ke atas atau bawah untuk mengubah volume suara.

2. Anda juga dapat menyambungkan headset atau perangkat lainnya yang kompatibel ke soket
headset.

3. Untuk menggunakan loudspeaker di ponsel saat panggilan berlangsung, pilih Loudspeak.. Anda
juga dapat menggunakan loudspeaker saat mendengarkan radio.

123456789
Dalam pgln

Loudspeak.
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Menyalin konten dari ponsel lama

Memindahkan kontak, entri kalender, dan item lainnya ke ponsel baru dengan mudah.

1. Aktifkan Bluetooth di kedua ponsel. Untuk mengaktifkan Bluetooth di ponsel baru, pilih Menu >
Pengaturan > Konektivitas > Bluetooth.
2. Di ponsel baru, pilih Menu > Pengaturan > Sinkr. & p'cadangan > Salin dari perangkat.
3. Pilih item yang akan disalin, lalu pilih Selesai.
4. Pilih ponsel lama dari daftar perangkat yang ditemukan.
5. Jika diminta, buat kode-akses satu kali (misalnya, 123), lalu pilih OK.
6. Pastikan kode yang sama dimasukkan di kedua ponsel.
7. Ikuti petunjuk yang ditampilkan di kedua ponsel.

Menetapkan Kartu SIM yang akan digunakan (hanya SIM ganda)

Anda dapat menetapkan Kartu SIM yang akan digunakan untuk membuat panggilan, mengirim pesan,
atau menyambung ke Internet. Jika Kartu SIM diberi nama, Anda dapat melihat kartu secara sekilas,
misalnya untuk keperluan kantor dan pribadi.

1. Pilih Menu > Manajer SIM.
2. Untuk setiap kali menentukan SIM yang akan digunakan, pilih Tanya setiap kl.
3. Pilih SIM1 atau SIM2 untuk menetapkan SIM yang akan digunakan dalam sambungan tertentu.

Mengubah nama Kartu SIM
Pilih Pilihan > Ubah nama.
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Fitur dasar

Ketahui cara mengoptimalkan ponsel baru Anda.

Mengetahui ponsel Anda lebih lanjut
Ketahui ponsel Anda dengan penekanan tombol mudah.

1. Untuk melihat aplikasi dan fitur di ponsel, tekan Menu.

Menu... ...

2. Untuk bergulir ke aplikasi atau fitur, tekan tombol gulir ke atas, bawah, kiri, atau kanan.

3. Untuk membuka aplikasi atau memilih fitur, tekan Pilih.

Pilih

4. Untuk kembali ke tampilan sebelumnya, tekan Kembali.

Kembali

5. Untuk kembali ke layar awal, tekan .
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Indikator tampilan
Indikator tampilan di ponsel menunjukkan waktu saat ini, baterai, kekuatan sinyal, dan banyak lagi.

  Anda memiliki pesan belum dibaca yang dikirim ke SIM1, SIM2, atau keduanya.

  Anda memiliki pesan yang tidak terkirim atau gagal dari SIM1, SIM2, atau keduanya.

  Tombol terkunci.

  Alarm telah ditetapkan.

  Bluetooth diaktifkan.

  Ponsel tersambung ke jaringan GSM.

  Semua panggilan masuk ke SIM1, SIM2, atau keduanya akan diteruskan ke nomor lain.

  Ponsel tersambung ke headset.

  Ponsel tersambung ke perangkat, misalnya PC, dengan kabel USB.

Jenis jaringan seluler yang tersambung akan ditampilkan dengan satu huruf, kombinasi huruf, atau
kombinasi huruf dan angka. Misalnya, , tergantung pada penyedia layanan jaringan Anda.

Ikon tersebut mungkin berbeda tergantung pada wilayah atau penyedia layanan jaringan Anda.

Memperpanjang masa pakai baterai
Mengoptimalkan ponsel dan mempertahankan masa pakai baterai selama diperlukan. Terdapat
beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menghemat daya ponsel.

• Selalu isi daya baterai hingga penuh.
• Nonaktifkan suara yang tidak diperlukan, misalnya nada penekanan tombol.
• Gunakan headphone berkabel sebagai pengganti loudspeaker.

Untuk menghemat daya, Anda dapat:

Menurunkan kecerahan lampu latar Pilih Menu > Pengaturan > Tampilan > Lampu latar, lalu
ubah pengaturan untuk Intensitas lampu latar.

Mengatur lampu latar agar nonaktif
dalam jangka waktu pendek

Pilih Menu > Pengaturan > Tampilan > Lampu latar, lalu
ubah pengaturan untuk Batas wkt lampu latar.

Menggunakan sambungan jaringan
secara selektif

• Aktifkan Bluetooth hanya bila diperlukan.
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• Jika Anda mendengarkan musik atau menggunakan
ponsel, namun tidak ingin membuat atau menerima
panggilan, aktifkan modus penerbangan. Pilih Menu >
Pengaturan > Profil > Penerbangan > Aktifkan.

Mempersonalisasi layar awal
Ingin membuka aplikasi favorit secara langsung dari layar awal? Anda dapat menambah, menghapus,
dan menyusun ulang item di layar awal.

1. Gulir ke bawah di layar awal, lalu pilih Pilihan > Personalisasikan tamp..
2. Pilih panel dan item, misalnya Pemberitahuan.
3. Pilih Selesai > Ya.

Tips: Untuk menambahkan aplikasi lainnya, gulir ke panel cara pintas di layar awal, lalu pilih
Pilihan > Ubah cara pintas.

Mengubah nada dering

Menetapkan nada dering yang berbeda untuk setiap profil dan Kartu SIM.

1. Pilih Menu > Pengaturan > Nada, lalu pilih Kartu SIM yang diinginkan.
2. Pilih Buka Galeri.
3. Pilih Nada > Nada dering.
4. Pilih nada dering.

Tips: Untuk beralih antara profil diam dan normal, tekan terus .

Kios Nokia

Download permainan, aplikasi, video, tema, wallpaper, dan nada dering ke ponsel dari Kios Nokia.

Pilih Menu > Kios.

Beberapa item gratis, sedangkan yang lain harus dibeli menggunakan kartu kredit atau melalui
tagihan ponsel.
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Ketersediaan metode pembayaran tergantung pada negara domisili dan penyedia layanan jaringan
Anda.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Kios Nokia, kunjungi store.ovi.com.

Tombol pada keyboard

1

2 3 4 5 6

7
8

1 Keyboard
2 Tombol fungsi
3 Tombol shift
4 Tombol simbol
5 Tombol spasi
6 Tombol ctrl
7 Tombol enter
8 Tombol spasi mundur

Untuk mulai menulis, pilih kotak teks. Tata letak keyboard dapat berbeda di setiap aplikasi dan bahasa.

Menulis teks
Dengan keyboard, Anda dapat menulis pesan dengan cepat.

Menetapkan bahasa tulisan
Pilih Pilihan > Bahasa tulisan, lalu pilih bahasa yang dikehendaki.

Beralih ke modus angka
Tekan tombol fungsi dua kali. Untuk kembali ke modus huruf, tekan tombol fungsi.

Beralih di antara huruf besar-kecil
Tekan tombol shift.

Mengetik angka atau karakter yang tercetak di sudut kanan atas tombol
Tekan terus tombol tersebut. Fitur ini tidak tersedia untuk semua bahasa.

Mengetik karakter atau simbol khusus
Tekan tombol simbol, lalu pilih simbol.

Mengetik karakter beraksen
Sambil menekan terus tombol simbol, tekan tombol karakter berulang kali.

Menyalin dan menempel teks
Tekan terus tombol shift, lalu gulir untuk menyorot teks. Tekan terus tombol ctrl, lalu tekan C (salin),
X (potong), atau V (tempel).
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Menggunakan teks prediktif
Untuk mempercepat penulisan, ponsel dapat menerka kata yang mulai ditulis. Teks prediktif
didasarkan pada kamus internal. Fitur ini tidak tersedia untuk semua bahasa.

1. Tulis kata. Ponsel akan menyarankan kemungkinan kata.
2. Untuk melihat kata lain yang cocok, gulir ke bawah.
3. Untuk mengkonfirmasi kata, tekan tombol spasi.

Mengaktifkan atau menonaktifkan teks prediktif
Pilih Pilihan > Lainnya > P'aturan prediksi > Prediksi dan Aktif atau Tidak aktif.

Beralih antara teks prediktif dan biasa
Sambil menekan terus tombol ctrl, tekan tombol spasi. Anda juga dapat memilih dan menahan
Pilihan.

© 2014 Microsoft Mobile. Semua hak dilindungi undang-undang. 16



Kontak & Olah Pesan

Hubungi teman dan keluarga serta berbagi file, misalnya foto, menggunakan ponsel.Ketahui berita
terbaru melalui layanan jejaring sosial bahkan saat bepergian. Dapatkan pembaruan terkini di layanan
jejaring sosial, bahkan saat bepergian.

Membuat atau menjawab panggilan
Mengetahui cara membuat atau menjawab panggilan dengan ponsel baru.

1. Di layar awal, ketik nomor telepon.
Untuk mengetik karakter + yang digunakan pada panggilan internasional, pilih +.

2. Tekan . Jika diminta, pilih SIM yang akan digunakan.
3. Untuk mengakhiri panggilan, tekan .
4. Bila seseorang menghubungi Anda, tekan  untuk menjawab.

Peringatan: Bila profil penerbangan diaktifkan, Anda tidak dapat membuat maupun menerima
panggilan atau menggunakan fitur lain yang memerlukan jangkauan jaringan. Untuk membuat
panggilan, alihkan ke profil lain.

Menghubungi nomor yang terakhir dihubungi
Di layar awal, tekan , pilih nomor, lalu tekan .

Melihat panggilan tidak terjawab
Di layar awal, tekan Lihat. Untuk menghubungi kembali, pilih nomor, lalu tekan .

Tips: Untuk melihat panggilan tidak terjawab di lain waktu, pilih Menu  > Kontak > Log > Pgln
tdk t'jwb. Panggilan tidak terjawab dan yang diterima hanya akan didata jika didukung oleh
jaringan dan ponsel diaktifkan serta berada dalam jangkauan layanan jaringan.

Menyimpan nama dan nomor telepon

Tambah kontak baru ke ponsel.

1. Pilih Menu  > Kontak.
2. Pilih Tambah baru. Jika diminta, pilih lokasi penyimpanan kontak.
3. Ketik nomor telepon, lalu pilih OK.
4. Masukkan nama, lalu pilih Simpan.
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Mengirim pesan

Anda dapat berkomunikasi dengan keluarga dan teman dengan cepat melalui pesan teks dan
multimedia.

1. Pilih Menu > Olahpesan.
2. Pilih Buat pesan.
3. Tulis pesan Anda.
4. Untuk menambahkan lampiran, misalnya foto atau video, pilih Pilihan > Sisipkan objek.
5. Untuk menambahkan kontak sebagai penerima, pilih Kirim kpd > Kontak. Untuk memasukkan
nomor, pilih Nomor atau e-mail.
6. Pilih Kirim. Jika diminta, pilih SIM yang akan digunakan.
Baca point 5 di halaman 32 dan 6 di halaman 32.

Memeriksa pesan suara

Anda meneruskan panggilan ke pesan suara jika tidak dapat menjawabnya? Dengarkan pesan yang
ditinggalkan pengguna saat Anda memiliki waktu luang.

Untuk menggunakan pesan suara, Anda mungkin harus berlangganan layanan. Untuk info lebih lanjut,
hubungi penyedia layanan jaringan.

Sebelum menggunakan kotak pesan suara, dapatkan nomor kotak pesan suara dari penyedia layanan
jaringan. Periksa konfirmasi pemesanan atau situs Web dukungan penyedia layanan jaringan.

Untuk mengkonfigurasi pesan suara, pilih Menu > Olahpesan > Lainnya > Pesan suara > Psn panggilan
suara > No. kotak psn suara, lalu masukkan nomor kotak pesan suara.

1. Untuk memeriksa pesan suara bila memiliki panggilan tidak terjawab, pilih Lihat di layar awal
2. Pilih Pilihan > Hubungi pengirim.

Tips: Untuk menghubungi pesan suara dengan cepat, tekan terus 1 di layar awal.

Mendengarkan pesan suara di lain waktu
Pilih Menu > Olahpesan > Lainnya > Pesan suara > Psn panggilan suara > Dengarkan pesan suara.
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Mengkonfigurasi akun e-mail

Anda menggunakan lebih dari satu alamat e-mail? Anda dapat memiliki beberapa akun e-mail di
ponsel.

Anda harus tersambung ke Internet agar dapat mengkonfigurasi akun e-mail, serta mengirim dan
menerima e-mail.

1. Pilih Menu > E-mail.
2. Pilih layanan e-mail, lalu sign in.

Tips: Jika Anda belum memiliki akun e-mail, Anda dapat membuat akun E-mail Nokia saat
melakukan konfigurasi.

Menambah akun e-mail di lain waktu
Pilih Menu > E-mail > Tambah account, layanan e-mail, lalu sign in.

Menonaktifkan pembaruan otomatis kotak masuk
Pilih Menu > E-mail > Pilihan > Pengaturan dan akun, lalu alihkan Perbarui Kotak masuk saya: ke
Secara manual.
Ponsel akan memperbarui kotak masuk pada interval tertentu untuk menunjukkan bila ada e-mail
baru yang masuk. Hal tersebut mungkin mengakibatkan transfer data dalam jumlah besar yang dapat
menimbulkan biaya lalu lintas data. Untuk menghemat biaya, Anda dapat menonaktifkan fitur
pembaruan otomatis dan memperbarui kotak masuk secara manual.

Mengirim e-mail

Anda ingin mengirim e-mail saat dalam perjalanan? Dengan ponsel, Anda dapat membaca dan
mengirim e-mail di manapun Anda berada.

1. Pilih Menu > E-mail, lalu pilih akun e-mail. Jika diminta, pilih SIM yang akan digunakan.
2. Dalam kotak pesan, pilih Pilihan > Buat baru.
3. Untuk menambahkan penerima dari kontak, pilih Tambah. Anda juga dapat memasukkan alamat.
Anda dapat menambahkan lebih dari satu penerima.
4. Tulis subjek dan pesan Anda.
5. Untuk melampirkan file, misalnya foto, pilih Pilihan > Lampirkan.
6. Pilih Kirim.
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Membalas e-mail
Untuk membalas e-mail, buka e-mail, lalu pilih Pilihan > Balas.

Bersosialisasi

Gunakan aplikasi Pemberitahuan untuk mengetahui kabar terbaru teman.

Sign in ke layanan jaringan sosial.

1. Pilih Menu > Aplikasi.
2. Pilih Aplikasi saya > Pemberitahuan.

Tips: Gunakan tombol cara pintas kiri untuk membuka layanan jaringan sosial.

Tips: Tambahkan Pemberitahuan ke layar awal untuk melihat status terbaru.

Menonaktifkan pemberitahuan
Dalam aplikasi Pemberitahuan, pilih Pilihan > Pengaturan, hapus centang kotak, lalu pilih Simpan.

Mengobrol dengan teman

Anda sering mengobrol secara online dengan teman? Jika sedang bepergian, Anda dapat mengirim
pesan cepat menggunakan ponsel di manapun Anda berada.

Anda harus tersambung ke Internet agar dapat mengobrol.

Konfigurasikan layanan obrolan di ponsel agar dapat menggunakan obrolan. Anda memerlukan akun
Nokia untuk mengobrol. Pilih Menu > Obrolan > Obrolan, lalu sign in. Jika diminta, pilih SIM yang akan
digunakan.

Jika tidak memiliki akun obrolan, Anda dapat sign in ke Obrolan Nokia saat melakukan konfigurasi.

Jika Anda telah menambahkan teman ke kontak obrolan, mereka akan secara otomatis dimasukkan
ke kontak. Anda juga dapat mengobrol dengan pengguna lain selain dari kontak obrolan.

1. Pilih Menu > Obrolan > Obrolan. Jika diminta, pilih SIM yang akan digunakan.
2. Pilih akun, lalu sign in.
3. Pilih Pilihan > Mengobrol dengan.
4. Pilih layanan obrolan, tulis nama pengguna, lalu sentuh Pilihan > Kirim.
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5. Tulis pesan di kotak teks, lalu pilih Kirim.
Tips: Untuk dengan cepat memulai obrolan dengan kontak, pilih kontak dalam daftar teman,
lalu pilih Kirim.

Anda dapat memiliki beberapa percakapan aktif secara bersamaan. Untuk beralih di antara
percakapan, pilih satu percakapan dalam Percakapan.

Penggunaan layanan atau men-download konten, termasuk item gratis, dapat menyebabkan transfer
data dalam jumlah besar yang akan menimbulkan biaya data.
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Kamera

Mengapa harus membawa kamera terpisah jika ponsel memiliki semua yang Anda perlukan untuk
mengabadikan memori? Anda dapat mengambil foto atau merekam video dengan mudah dengan
kamera ponsel.

Mengambil foto

Mengabadikan kenangan terbaik dengan kamera ponsel.

1. Untuk mengaktifkan kamera, tekan tombol kamera.
2. Untuk memperbesar atau memperkecil tampilan, gulir ke atas atau bawah.
3. Untuk mengambil foto, tekan tombol gulir.
Foto akan disimpan di Menu > Foto > Foto saya.

Menonaktifkan kamera
Pilih .

Mengambil potret diri

Mengambil potret diri dengan kamera ponsel sangat mudah dilakukan.

1. Untuk mengaktifkan kamera, tekan tombol kamera.
2. Pilih  > .
3. Pegang ponsel dengan kamera menghadap Anda, lalu ikuti petunjuk yang diucapkan. Setelah siap,
ponsel akan mengambil foto secara otomatis.
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Mengirim foto atau video

Mengirim bidikan terbaik kepada teman dan keluarga dalam pesan multimedia atau e-mail maupun
menggunakan Bluetooth.

1. Pilih Menu > Foto > Foto saya.
2. Buka foto, lalu pilih Pilihan > Berbagi dan cara mengirimnya.

Tips: Untuk mengirim video, pilih Menu > Foto > Video saya, video yang ingin dikirim, dan
Pilihan > Berbagi.

Mengirim beberapa foto atau video sekaligus
Buka folder berisi foto atau video, lalu pilih Pilihan > Tandai dan pilihan. Untuk mengirim, pilih Pilihan >
Bagikan yang ditandai dan cara mengirimnya.
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Internet

Ketahui cara membuat koneksi nirkabel serta menelusuri Web dengan biaya yang rendah.

Menelusuri Web

Mengikuti berita dan mengunjungi situs Web favorit di manapun Anda berada.

Tips: Jika penyedia layanan jaringan tidak memiliki program data tarif tetap untuk transfer data,
Anda dapat menggunakan jaringan Wi-Fi untuk menyambung ke Internet agar dapat menghemat
biaya data.

1. Pilih Menu > Internet.
2. Pilih panel alamat.
3. Tulis alamat Web.

Tips: Untuk melakukan pencarian di Internet, tulis kata pencarian di panel alamat. Jika diminta,
pilih mesin pencari default.

Memperbesar tampilan
Pilih bagian halaman.

Tips: Untuk menampilkan halaman dalam satu kolom yang lebih besar, foto dan teks yang dapat
dilihat dengan jelas tanpa memperbesar tampilan, pilih Pilihan > Pengaturan, lalu alihkan
Tampilan kolom ke Aktif.

Menambahkan situs Web ke fovorit

Jika Anda selalu mengunjungi situs Web yang sama, tambahkan situs tersebut ke favorit agar mudah
diakses.

1. Pilih Menu > Internet.
2. Buka situs Web.
3. Pilih Pilihan > Tbhkn ke favorit.

Mengunjungi situs Web favorit
Buka tab Favorit, lalu pilih favorit.
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Hiburan

Punya waktu luang dan memerlukan hiburan? Ketahui cara mendengarkan radio di ponsel.

mendengarkan radio

Anda dapat mendengarkan stasiun radio FM menggunakan ponsel dengan menyambungkan headset,
lalu memilih stasiun.

Pilih Menu > Musik > Radio.

Mengubah volume suara
Gulir ke atas atau bawah.

Menutup radio
Tekan tombol putus.

Mengatur radio agar diputar di latar belakang
Pilih Pilihan > Putar di latar belakang.

Menutup radio bila sedang diputar di latar belakang
Tekan terus tombol putus.

Memutar lagu

Putar musik yang disimpan di memori ponsel atau kartu memori.

1. Pilih Menu > Musik > Musik saya.
2. Untuk memilih lagu. Untuk menjeda atau melanjutkan pemutaran, pilih  atau .

Beralih ke awal lagu saat ini
Gulir ke kiri.

Beralih ke lagu sebelumnya
Gulir ke kiri dua kali.

Beralih ke lagu berikutnya
Gulir ke kanan.
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Memutar maju atau mundur cepat
Tekan terus tombol gulir ke kanan atau ke kiri.

Menutup pemutar musik
Tekan tombol putus.

Mengatur pemutar musik agar diputar di latar belakang
Pilih Pilihan > Putar di latar belakang.

Menutup pemutar musik bila sedang diputar di latar belakang
Tekan terus tombol putus.
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Kantor

Ketahui cara menggunakan kalender agar aktivitas Anda selalu teratur.

Menambah entri kalender
Harus mengingat janji? Tambahkan ke kalender.

1. Pilih Menu  > Kalender.
2. Pilih tanggal, lalu pilih Lihat > Tambah.
3. Pilih jenis entri.
4. Isi kolom, lalu pilih Simpan.

Tips: Untuk menghapus entri, pilih entri, lalu pilih Pilihan > Hapus.

Mengubah waktu dan tanggal

Anda dapat mengatur jam ponsel secara manual.

Pilih Menu > Pengaturan, lalu pilih Tgl dan waktu.

Mengubah zona waktu saat bepergian
Pilih P'aturan tgl & wkt > Zona waktu:, gulir ke kiri atau kanan untuk memilih zona waktu lokasi Anda,
lalu pilih Simpan.

Nokia Life

Nokia Life adalah rangkaian layanan yang menyediakan info pribadi yang terkait dengan topik, seperti
kesehatan, pertanian, pendidikan, dan hiburan.

Pembaruan akan dikirim dalam pesan teks ke kotak masuk Nokia Life dalam bahasa setempat.

Untuk mulai menggunakannya, buka aplikasi Nokia Life, lalu setujui pelepasan tanggung jawab hukum
layanan.

Nokia Life mungkin tidak tersedia di semua wilayah.
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Manajemen & konektivitas telepon

Menangani ponsel dan kontennya. Ketahui cara menyambung ke aksesori dan jaringan, mentransfer
file, membuat cadangan, mengunci ponsel, serta menjaga perangkat lunak agar tetap terbaru.

Berbagi konten menggunakan Slam

Berbagi konten kini sangat mudah menggunakan Slam.

1. Pilih Menu > Pengaturan > Konektivitas > Bluetooth > Aktif.
2. Pilih Visibilitas telepon > Selalu terlihat, agar ponsel dapat dilihat pengguna lain.
3. Pilih, misalnya, foto untuk dibagi, lalu pilih Pilihan > Berbagi > Via Kirim instan.
4. Dekatkan ponsel ke ponsel lainnya.

Slam akan mencari dan mengirim foto ke ponsel terdekat. Baca point 4 di halaman 32.

Menyambung ke jaringan Wi-Fi

Agar dapat membantu menghemat biaya data, gunakan jaringan Wi-Fi untuk menyambung ke
Internet, baik saat berada di rumah, perpustakaan, maupun kafe Internet.

1. Pilih Menu > Pengaturan > Konektivitas > Wi-Fi.
2. Pilih jaringan yang dikehendaki.
3. Jika sambungan aman, ketik sandi.

Menambah jaringan baru
Pastikan Wi-Fi aktif, pilih Pilihan > Tbh jaringan baru, lalu masukkan info yang diperlukan.

Menutup sambungan Wi-Fi
Pilih Menu > Pengaturan > Sambungan > Wi-Fi > N'aktifkan.

Tips: Untuk membuka atau menutup sambungan Wi-Fi dengan cepat, tekan terus tombol spasi
di layar awal.
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Mencadangkan konten ke kartu memori

Ingin memastikan file penting tidak akan terhapus? Anda dapat mencadangkan memori ponsel ke
kartu memori yang kompatibel.

1. Pilih Menu > Pengaturan > Sinkr. & p'cadangan.
2. Pilih Buat cadangan.
3. Pilih konten yang akan dicadangkan, lalu tekan Selesai.

Mengembalikan cadangan
Pilih Kembalikan cad. dan yang akan dikembalikan, lalu tekan Selesai.

Mengembalikan pengaturan awal

Jika ponsel tidak berfungsi dengan baik, Anda dapat mengatur ulang beberapa pengaturan ke nilai
awal.

1. Akhiri semua panggilan dan sambungan.
2. Pilih Menu > Pengaturan > Kbl ke p'atr pbr > Hanya pengaturan.
3. Masukkan kode keamanan.

Tindakan ini tidak akan mempengaruhi dokumen atau file yang tersimpan di ponsel.

Setelah mengembalikan pengaturan awal, ponsel akan nonaktif, lalu aktif kembali. Diperlukan waktu
lebih lama dari biasanya.

Memperbarui perangkat lunak ponsel
Anda dapat memperbarui perangkat lunak ponsel secara nirkabel. Anda juga dapat mengatur ponsel
agar memeriksa pembaruan secara otomatis.

Anda hanya dapat memperbarui perangkat lunak bila menggunakan SIM dalam dudukan SIM internal.

1. Pilih Menu > Pengaturan > Telepon > Pembaruan perangkat.
2. Untuk memeriksa jika terdapat pembaruan yang tersedia serta men-download-nya, pilih Download
prgkt lnk telp.
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Pembaruan dapat berlangsung selama beberapa menit. Jika mengalami masalah, hubungi penyedia
layanan jaringan Anda.

Setelah menjalankan pembaruan, buka www.nokia.com/support untuk mendapatkan buku petunjuk
baru.

Penyedia layanan jaringan mungkin akan mengirim pembaruan perangkat lunak ponsel melalui udara
secara langsung ke ponsel Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang layanan jaringan ini, hubungi
penyedia layanan jaringan Anda.

Baca point 7 di halaman 32, point 10 di halaman 32, point 11 di halaman 32.

Kode akses
Tidak yakin dengan fungsi beberapa kode berbeda yang terdapat di ponsel?

kode PIN atau PIN2

(4-8 digit)

Kode ini melindungi Kartu SIM dari penggunaan
tidak sah atau diperlukan untuk mengakses
beberapa fitur.

Anda dapat mengatur ponsel agar meminta kode
PIN saat diaktifkan.

Jika Anda lupa kode tersebut atau tidak
diberikan bersama kartu, hubungi penyedia
layanan jaringan Anda.

Jika salah memasukkan kode sebanyak tiga kali
berturut-turut, Anda harus membuka kunci kode
dengan kode PUK atau PUK2.

PUK atau PUK2 Kode ini diperlukan untuk membuka kunci kode
PIN atau PIN2.

Jika kode tersebut tidak diberikan bersama
Kartu SIM, hubungi penyedia layanan jaringan
Anda.

Kode keamanan (kode kunci, sandi) Kode ini akan membantu melindungi ponsel
terhadap penggunaan tidak sah.

Anda dapat mengatur ponsel agar meminta kode
kunci yang ditetapkan. Kode kunci default adalah
12345.

Rahasiakan kode dan simpan di tempat aman
yang terpisah dari ponsel.

Jika Anda lupa kode dan ponsel terkunci, ponsel
harus dibawa ke pusat layanan. Anda mungkin
akan dikenakan biaya tambahan dan semua data
pribadi di ponsel akan terhapus.
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Untuk info selengkapnya, hubungi pusat layanan
ponsel terdekat atau dealer ponsel.

IMEI Nomor ini digunakan untuk mengidentifikasi
ponsel di jaringan. Anda juga mungkin harus
memberikan nomor tersebut ke pusat layanan.

Untuk melihat nomor IMEI, tekan *#06#.
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Informasi khusus fitur
1 Gambar dalam buku petunjuk ini mungkin berbeda dari layar perangkat Anda.

2 Jangan sentuh bidang antena saat sedang digunakan. Menyentuh antena akan mempengaruhi kualitas komunikasi dan dapat
mengurangi masa pakai baterai karena perangkat beroperasi pada tingkat daya yang lebih tinggi.

3 Jika daya baterai benar-benar habis, diperlukan beberapa menit sebelum indikator pengisian daya ditampilkan atau agar
panggilan dapat dibuat.

4 Pengoperasian perangkat dalam modus tersembunyi adalah cara aman untuk menghindari perangkat lunak berbahaya. Jangan
terima permintaan koneksi Bluetooth dari sumber yang tidak dipercaya. Anda juga dapat menonaktifkan fungsi Bluetooth saat
tidak digunakan.

5 Pesan multimedia hanya dapat diterima dan ditampilkan di perangkat yang kompatibel. Tampilan pesan mungkin berbeda di
berbagai perangkat.

6 Anda dapat mengirim pesan teks yang melebihi batas karakter untuk satu pesan. Pesan yang lebih panjang akan dikirim sebagai
dua pesan atau lebih. Penyedia layanan akan membebankan biaya untuk pengiriman pesan. Karakter beraksen, tanda lainnya,
atau beberapa pilihan bahasa akan menggunakan lebih banyak ruang, sehingga membatasi jumlah karakter yang dapat dikirim
dalam satu pesan.

7 Penggunaan layanan atau men-download konten, termasuk item gratis, dapat menyebabkan transfer data dalam jumlah besar
yang akan menimbulkan biaya data.

8 Microsoft Mobile tidak memberikan pernyataan, memberikan jaminan, maupun bertanggung jawab atas fungsi, konten, atau
dukungan pengguna akhir aplikasi pihak ketiga yang diberikan bersama perangkat. Dengan menggunakan aplikasi, berarti Anda
memahami bahwa aplikasi tersebut diberikan sebagaimana mestinya.

9 Cache adalah lokasi memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara. Jika Anda telah maupun mencoba mengakses
info rahasia atau layanan aman yang memerlukan sandi, kosongkan cache setiap kali selesai digunakan.

10 Sebelum memulai pembaruan, sambungkan pengisi daya atau pastikan baterai perangkat memiliki daya yang memadai.

11 Peringatan: Selama penginstalan pembaruan perangkat lunak berlangsung, Anda tidak dapat menggunakan perangkat,
bahkan untuk membuat panggilan darurat hingga penginstalan selesai dan perangkat diaktifkan ulang.

12 Penting: Perangkat ini dirancang untuk hanya digunakan dengan Kartu SIM standar (lihat gambar). Penggunaan Kartu
SIM yang tidak kompatibel dapat merusak kartu atau perangkat, serta data yang tersimpan pada kartu. Hubungi
operator ponsel untuk penggunaan Kartu SIM yang memiliki konektor mini-UICC.

13 Catatan: Sebelum melepas penutup apapun, pastikan perangkat dalam keadaan tidak aktif dan tidak tersambung ke
pengisi daya serta perangkat lain. Jangan sentuh komponen elektronik sewaktu mengganti penutup. Simpan dan
gunakan selalu perangkat dengan penutup terpasang.

14 Gunakan hanya kartu memori kompatibel yang disetujui untuk digunakan dengan perangkat ini. Kartu yang tidak kompatibel
dapat merusak kartu dan perangkat serta data yang tersimpan pada kartu.

15 Penting: Jangan keluarkan kartu memori bila aplikasi sedang menggunakannya. Jika melakukannya, Anda dapat
merusak kartu memori, perangkat, serta data yang tersimpan pada kartu.

16 Jangan sambungkan produk yang menghasilkan sinyal output karena dapat merusak perangkat. Jangan sambungkan sumber
tegangan ke soket audio. Jika Anda menyambungkan perangkat eksternal atau headset selain yang disetujui untuk digunakan
dengan perangkat ini ke soket audio, perhatikan tingkat volume suara secara khusus.

17 Penting: Gunakan enkripsi untuk meningkatkan keamanan koneksi WiFi. Penggunaan enkripsi akan mengurangi risiko
akses pengguna lain ke data Anda.

18 Konten tertentu dibuat oleh pihak ketiga, bukan oleh Microsoft Mobile. Konten tersebut mungkin tidak akurat dan tergantung
pada ketersediaan.
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Informasi produk dan keselamatan

Layanan dan biaya jaringan
Anda hanya dapat menggunakan perangkat pada jaringan GSM 900, 1800 MHz. Anda harus berlangganan ke penyedia layanan.

Menggunakan beberapa fitur dan men-download konten memerlukan sambungan jaringan dan dapat menimbulkan biaya data.
Anda juga mungkin harus berlangganan untuk menggunakan beberapa fitur.

Panggilan darurat
1. Pastikan perangkat telah diaktifkan.
2. Periksa kekuatan sinyal yang memadai.

Anda mungkin harus melakukan langkah-langkah berikut:

• Masukkan Kartu SIM ke perangkat, jika didukung perangkat Anda.
• Nonaktifkan pembatasan panggilan di perangkat, misalnya pembatasan panggilan, panggilan tetap, atau grup pengguna

tertentu.
• Pastikan profil penerbangan tidak diaktifkan.
• Jika tombol perangkat terkunci, buka pengunciannya.

3. Tekan tombol putus berulang kali hingga layar awal ditampilkan.
4. Masukkan nomor darurat resmi untuk lokasi aktif Anda. Nomor panggilan darurat dapat beragam berdasarkan lokasi.
5. Tekan tombol panggil.
6. Berikan semua info yang diperlukan seakurat mungkin. Jangan akhiri panggilan hingga diberi izin untuk melakukannya.

Saat mengaktifkan perangkat untuk pertama kalinya, Anda akan diminta membuat akun Nokia. Untuk membuat panggilan darurat
saat konfigurasi akun berlangsung, tekan tombol panggil.

Penting: Aktifkan panggilan seluler dan Internet jika ponsel mendukung panggilan Internet. Ponsel akan mencoba
membuat panggilan darurat melalui jaringan seluler dan penyedia layanan panggilan Internet. Sambungan dalam semua
kondisi tidak dapat dijamin. Jangan hanya mengandalkan telepon nirkabel apapun untuk komunikasi penting seperti
darurat medis.

Pemeliharaan perangkat
Tangani perangkat, baterai, pengisi daya, dan aksesori dengan hati-hati. Saran berikut akan membantu Anda menjaga perangkat
agar tetap berfungsi.

• Pastikan perangkat tetap kering. Air hujan, kelembaban, dan semua jenis cairan atau uap air dapat mengandung mineral
yang akan mengakibatkan korosi pada sirkuit elektronik. Jika perangkat basah, keluarkan baterai, lalu biarkan perangkat
mengering.

• Jangan gunakan maupun simpan perangkat di tempat berdebu atau kotor.
• Jangan simpan perangkat di tempat bersuhu tinggi. Suhu tinggi dapat merusak perangkat atau baterai.
• Jangan simpan perangkat di tempat bersuhu dingin. Bila suhu perangkat kembali normal, uap air dapat terbentuk di bagian

dalam perangkat dan dapat merusaknya.
• Jangan buka perangkat selain dengan cara yang ditunjukkan dalam buku petunjuk ini.
• Modifikasi tidak sah dapat merusak perangkat dan melanggar peraturan tentang perangkat radio.
• Jangan jatuhkan, benturkan, atau guncang perangkat atau baterai. Penanganan yang kasar dapat merusak perangkat.
• Gunakan hanya kain yang bersih, lembut, dan kering untuk membersihkan permukaan perangkat.
• Jangan cat perangkat. Lapisan cat dapat menghambat pengoperasian dengan benar.
• Untuk performa optimal, nonaktifkan perangkat dan keluarkan baterai sesekali.
• Jauhkan perangkat dari magnet atau medan magnet.
• Agar data penting tetap aman, simpan di minimal dua tempat terpisah, misalnya perangkat, kartu memori, maupun komputer

atau catat info penting.
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Daur ulang

Selalu kembalikan produk elektronik, baterai, dan materi kemasan yang telah digunakan ke tempat pengumpulan khusus. Dengan
demikian, Anda membantu mencegah pembuangan limbah yang tidak terkontrol dan mendukung daur ulang materi. Semua
materi perangkat dapat didaur ulang sebagai materi dan energi. Lihat cara mendaur ulang produk Nokia di www.nokia.com/
recycle.

Tentang Manajemen Hak Digital
Bila menggunakan perangkat ini, patuhi semua peraturan dan hormati norma setempat, serta privasi dan hak hukum pihak lain,
termasuk hak cipta. Perlindungan hak cipta mungkin melarang penyalinan, modifikasi, atau pengiriman foto, musik, dan konten
lainnya.

Konten yang dilindungi DRM (manajemen hak digital) diberikan bersama lisensi yang sesuai untuk menetapkan hak Anda dalam
penggunaan konten tersebut.

Melalui perangkat ini, Anda dapat mengakses konten yang dilindungi OMA DRM 2.0, atau OMA DRM 2.1. Jika perangkat lunak DRM
tertentu tidak berhasil melindungi konten, maka pemilik konten tersebut dapat meminta pembatalan kemampuan perangkat
lunak DRM untuk mengakses konten baru yang dilindungi DRM. Pembatalan juga dapat mencegah perpanjangan masa berlaku
konten yang dilindungi DRM dan telah tersimpan dalam perangkat. Pembatalan perangkat lunak DRM tersebut tidak akan
mempengaruhi penggunaan konten yang dilindungi jenis DRM lain atau konten yang tidak dilindungi DRM.

Info tentang baterai dan pengisi daya
Gunakan perangkat hanya dengan baterai isi ulang BL-4U asli.

Isi daya perangkat dengan pengisi daya AC-11. Jenis kabel pengisi daya mungkin berbeda.

Microsoft Mobile mungkin akan menyediakan model baterai atau model pengisi daya tambahan untuk perangkat ini.

Penting: Waktu bicara dan siaga hanya merupakan perkiraan. Waktu yang sebenarnya dipengaruhi oleh, misalnya kondisi
jaringan, pengaturan perangkat, fitur yang digunakan, kondisi baterai, dan temperatur.

Keselamatan pengisi daya dan baterai
Selalu nonaktifkan perangkat dan lepaskan pengisi daya sebelum mengeluarkan baterai. Untuk melepas pengisi daya atau
aksesori, pegang dan tarik konektor, jangan kabelnya.

Bila pengisi daya sedang tidak digunakan, lepas kabelnya. Jika tidak digunakan, daya baterai yang terisi penuh akan berkurang
dengan sendirinya setelah beberapa waktu kemudian.

Simpan baterai di tempat dengan suhu antara 15°C hingga 25°C (59°F hingga 77°F) untuk performa optimal. Suhu berlebihan
dapat mengurangi kapasitas dan umur baterai. Perangkat dengan baterai panas atau dingin mungkin tidak berfungsi untuk
sementara waktu.

Hubungan arus pendek yang tidak disengaja dapat terjadi jika benda logam menyentuh baris logam pada baterai. Hal ini dapat
merusak baterai atau benda lainnya.

Jangan buang baterai ke dalam api karena dapat meledak. Patuhi peraturan yang berlaku. Bila memungkinkan, lakukan daur ulang
baterai. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

Jangan bongkar, potong, benturkan, bengkokkan, tusuk, atau rusak baterai dengan cara apapun. Jika baterai bocor, hindari
kontak cairan dengan kulit atau mata. Jika terjadi kontak, segera basuh bagian yang terkena cairan dengan air, atau minta bantuan
medis. Jangan modifikasi, berupaya memasukkan benda asing ke dalam baterai, celupkan, atau jangan percikkan air atau cairan
lainnya ke baterai. Baterai dapat meledak jika rusak.

Gunakan baterai dan pengisi daya hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Penggunaan yang tidak sesuai maupun tidak
disetujui atau baterai maupun pengisi daya yang tidak kompatibel dapat mengakibatkan kebakaran, ledakan, maupun bahaya
lainnya, serta dapat membatalkan persetujuan atau jaminan. Jika baterai atau pengisi daya rusak, bawa ke pusat layanan sebelum
digunakan kembali. Jangan gunakan baterai atau pengisi daya yang rusak. Gunakan pengisi daya hanya di dalam ruangan. Jangan
isi daya perangkat saat terjadi badai petir.
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Anak-anak
Perangkat beserta aksesorinya bukan mainan dan dapat berisi komponen kecil. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

Perangkat medis
Pengoperasian peralatan pemancar gelombang radio, termasuk telepon nirkabel, dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi
perangkat medis yang tidak terlindung secara memadai. Hubungi dokter atau produsen perangkat medis untuk mengetahui
perlindungan yang memadai terhadap energi radio eksternal.

Perangkat medis implan
Produsen perangkat medis implan menyarankan jarak antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis minimal 15,3 cm (6
inci) untuk menghindari kemungkinan terjadinya gangguan pada perangkat medis tersebut. Pengguna perangkat tersebut harus:

• Selalu menjaga jarak antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis lebih dari 15,3 cm (6 inci).
• Tidak membawa perangkat nirkabel dalam saku bagian dada.
• Menggenggam perangkat nirkabel di dekat telinga yang berlawanan dengan perangkat medis.
• Menonaktifkan perangkat nirkabel jika merasa telah terjadi gangguan.
• Mengikuti petunjuk produsen perangkat medis implan yang digunakan.

Jika memiliki pertanyaan tentang penggunaan perangkat nirkabel dengan perangkat medis implan, hubungi penyedia layanan
kesehatan Anda.

Solusi aksesibilitas
Microsoft Mobile berkomitmen untuk membuat ponsel yang mudah digunakan oleh semua orang, termasuk penyandang
disabilitas. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi www.nokiaaccessibility.com.

Pendengaran
Peringatan: Bila menggunakan headset, kemampuan Anda untuk mendengar suara di sekitar mungkin akan terpengaruh.
Jangan gunakan headset jika dapat membahayakan keselamatan Anda.

Beberapa perangkat nirkabel mungkin akan menimbulkan gangguan dengan sejumlah alat bantu dengar.

Melindungi perangkat dari konten berbahaya
Perangkat Anda dapat terkena virus dan konten berbahaya lainnya. Lakukan tindakan pencegahan berikut:

• Hati-hati saat membuka pesan. Pesan dapat berisi perangkat lunak berbahaya atau merusak perangkat maupun komputer.
• Hati-hati saat menerima permintaan konektivitas, menelusuri Internet, atau men-download konten. Jangan terima

sambungan Bluetooth dari sumber yang tidak terpercaya.
• Instal serta gunakan hanya layanan dan perangkat lunak yang terpercaya serta menawarkan keamanan dan perlindungan

yang memadai.
• Instal antivirus dan perangkat lunak keamanan lainnya di perangkat dan komputer apapun yang tersambung. Gunakan hanya

satu aplikasi setiap kali. Menggunakan lebih dari satu akan mempengaruhi performa serta pengoperasian perangkat dan/
atau komputer.

• Jika Anda mengakses penanda yang telah terinstal sebelumnya dan link ke situs Internet pihak ketiga, lakukan tindakan
pencegahan yang sesuai. Microsoft Mobile tidak merekomendasikan atau bertanggung jawab atas situs tersebut.

Kendaraan
Sinyal radio dapat mempengaruhi sistem elektronik yang tidak terpasang dengan benar atau tidak terlindung secara memadai
di dalam kendaraan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi produsen kendaraan atau peralatannya.

Hanya teknisi resmi yang boleh memasang perangkat di dalam kendaraan. Pemasangan yang salah dapat berbahaya dan akan
membatalkan jaminan Anda. Pastikan semua peralatan perangkat nirkabel di dalam kendaraan telah terpasang dan beroperasi
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dengan benar. Jangan simpan atau bawa bahan yang mudah terbakar atau bahan peledak di tempat yang sama dengan perangkat,
komponen, atau aksesorinya. Jangan letakkan perangkat atau aksesori di tempat mengembangnya kantong udara.

Kawasan berpotensi ledakan
Nonaktifkan perangkat di lingkungan berpotensi ledakan, misalnya di dekat pom bensin. Percikan api dapat menimbulkan ledakan
atau kebakaran yang mengakibatkan cedera atau kematian. Perhatikan larangan di kawasan yang terdapat bahan bakar, pabrik
kimia, atau lokasi yang sedang terjadi ledakan. Kawasan dengan lingkungan berpotensi ledakan mungkin tidak ditandai dengan
jelas. Tempat tersebut biasanya adalah kawasan yang meminta Anda untuk mematikan mesin kendaraan yakni, dek bawah pada
kapal, fasilitas pengiriman atau penyimpanan bahan kimia, dan tempat yang udaranya mengandung bahan kimia atau partikel.
Hubungi produsen kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas cair (seperti propane atau butane) untuk mengetahui jika
perangkat ini dapat digunakan dengan aman di sekitarnya.

Informasi Pengesahan (SAR)
Perangkat seluler ini sesuai dengan pedoman pemaparan terhadap gelombang radio.

Untuk informasi tentang SAR, baca buku petunjuk versi cetak, atau buka www.nokia.com.

Aksesori asli
Untuk ketersediaan aksesori yang disetujui, hubungi dealer Anda.

Berbagai pilihan aksesori tersedia untuk perangkat Anda. Untuk informasi lebih rinci, lihat www.nokia.com/accessories.

Peraturan praktis tentang aksesori

• Jauhkan semua aksesori dari jangkauan anak-anak.
• Bila Anda melepaskan kabel daya aksesori, pegang dan tarik konektor, bukan kabelnya.
• Periksa pemasangan yang benar dan fungsi aksesori di dalam kendaraan secara teratur.
• Pemasangan aksesori canggih di kendaraan hanya boleh dilakukan oleh teknisi ahli.

Baterai

Jenis: BL-4U

Waktu bicara:

Hingga 12 jam.

Siaga:

Hingga 576 jam.

Penting: Waktu bicara dan siaga perangkat hanya merupakan perkiraan. Waktu bicara dan siaga baterai yang sebenarnya
tergantung pada kartu SIM, fitur yang digunakan, masa pakai dan kondisi baterai, temperatur di sekitar baterai, kondisi
jaringan, serta beberapa faktor lainnya dan mungkin lebih singkat daripada yang tercantum di atas. Nada dering,
penanganan panggilan handsfree, penggunaan dalam modus digital, serta fitur lainnya juga akan menggunakan daya
baterai dan jumlah waktu perangkat digunakan untuk panggilan akan mempengaruhi waktu siaga. Jumlah waktu perangkat
diaktifkan dan berada dalam modus siaga juga akan mempengaruhi waktu bicara.

Pesan dukungan
Untuk membantu mengoptimalkan manfaat ponsel dan layanan, Anda akan menerima pesan teks gratis yang disesuaikan dari
Microsoft Mobile. Pesan tersebut berisi tips dan trik serta dukungan.

Untuk menghentikan penerimaan pesan, pilih Menu > Pengaturan > Account Nokia > Brita & Tawaran.

Untuk memberikan layanan yang disebutkan di atas, nomor ponsel, nomor seri ponsel, dan beberapa pengidentifikasi langganan
seluler dikirim ke Microsoft Mobile saat Anda menggunakan ponsel untuk pertama kalinya. Sebagian atau semua informasi juga
mungkin akan dikirim ke Microsoft Mobile saat memperbarui perangkat lunak. Informasi tersebut dapat digunakan sebagaimana
dijelaskan dalam kebijakan privasi yang tersedia di www.nokia.com.
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Hak cipta dan pemberitahuan lainnya
PERNYATAAN KESESUAIAN

Dengan ini, Microsoft Mobile Oy menyatakan bahwa produk RM-924 ini telah memenuhi persyaratan utama dan ketentuan lain
yang terkait dalam Petunjuk 1999/5/EC. Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di www.nokia.com/global/declaration/
declaration-of-conformity.

Ketersediaan produk, fitur, aplikasi, dan layanan dapat beragam menurut wilayah. Microsoft Mobile, atas kebijaksanaannya
sendiri, dapat mengubah, memperbaiki, atau menghentikan layanan baik seluruhnya maupun sebagian. Untuk info selengkapnya,
hubungi dealer atau penyedia layanan Anda. Perangkat ini mungkin berisi komponen, teknologi, atau perangkat lunak yang diatur
oleh undang-undang dan peraturan ekspor Amerika Serikat serta beberapa negara lainnya. Patuhi semua undang-undang yang
berlaku.

Isi dokumen ini diberikan “sebagaimana mestinya”. Kecuali jika ditetapkan lain dalam undang-undang yang berlaku, tidak ada
jaminan apapun, baik tersurat maupun tersirat, termasuk namun tidak terbatas pada, jaminan tersirat tentang kelayakan untuk
diperdagangkan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, yang dibuat sehubungan dengan keakuratan, keandalan, atau isi dokumen
ini. Microsoft Mobile berhak mengubah dokumen ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Selama diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, dalam keadaan apapun, Microsoft Mobile atau pemberi lisensinya tidak
bertanggung jawab atas hilangnya data, penghasilan, atau kerugian khusus, insidental, konsekuensial, maupun tidak langsung,
apapun penyebabnya.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, maupun menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun
tanpa izin tertulis sebelumnya dari Microsoft Mobile. Microsoft Mobile menerapkan kebijakan pengembangan yang berkelanjutan.
Microsoft Mobile berhak merevisi dan memperbaiki setiap produk yang disebutkan dalam dokumen ini tanpa pemberitahuan
sebelumnya.

Microsoft Mobile tidak memberikan pernyataan, memberikan jaminan, maupun bertanggung jawab atas fungsi, konten, atau
dukungan pengguna akhir aplikasi pihak ketiga yang diberikan bersama perangkat. Dengan menggunakan aplikasi, berarti Anda
memahami bahwa aplikasi tersebut diberikan sebagaimana mestinya.

Men-download peta, permainan, musik, dan video serta meng-upload foto dan video mungkin melibatkan transfer data dalam
jumlah besar. Penyedia layanan mungkin akan mengenakan biaya untuk transmisi data. Ketersediaan produk, layanan, dan fitur
tertentu dapat berbeda menurut wilayah. Untuk info selengkapnya dan ketersediaan pilihan bahasa, hubungi dealer setempat.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Semua hak dilindungi undang-undang. Produk/nama pihak ketiga mungkin merupakan merek
dagang dari masing-masing pemiliknya.

Merek kata dan logo Bluetooth adalah milik Bluetooth SIG, Inc. dan penggunaan merek tersebut oleh Microsoft Mobile didasarkan
pada lisensi.

Produk ini didasarkan pada Lisensi Portfolio Paten Visual MPEG-4 (i) untuk penggunaan pribadi dan nonkomersial terkait dengan
info yang telah dikodekan sesuai Standar Visual MPEG-4 bagi aktivitas pribadi dan nonkomersial konsumen, serta (ii) untuk
penggunaan yang terkait dengan video MPEG-4 yang disediakan oleh penyedia video berlisensi. Tidak ada lisensi yang diberikan
atau dinyatakan secara tersirat untuk penggunaan lainnya. Informasi tambahan termasuk yang berkaitan dengan kegiatan
promosi, penggunaan internal, dan komersial dapat diperoleh dari MPEG LA, LLC. Buka www.mpegla.com.
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