
Buku Petunjuk 
Nokia Wireless Keyboard 
(SU-8W)

Edisi 2



PERNYATAAN KESESUAIAN
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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 "SEBAGAIMANA ADANYA”. KECUALI JIKA 
DIHARUSKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU, MAKA TIDAK ADA JAMINAN 
APAPUN, BAIK YANG TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK, NAMUN 
TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN TERSIRAT TENTANG KELAYAKAN YANG 
DAPAT DIPERJUALBELIKAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, 
YANG DIBUAT SEHUBUNGAN DENGAN AKURASI, KEANDALAN, ATAU ISI 
DOKUMEN INI. NOKIA BERHAK MENGUBAH ATAU MENARIK DOKUMEN INI 
SETIAP SAAT TANPA PEMBERITAHUAN SEBELUMNYA.

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

Di beberapa negara, mungkin terdapat peraturan yang membatasi 
penggunaan perangkat Bluetooth. Tanyakan hal tersebut kepada pihak yang 
berwenang di tempat Anda.

Perubahan atau modifikasi yang tidak diizinkan pada perangkat ini dapat 
membatalkan hak pengguna untuk menggunakan perangkat ini.

Perangkat ini mungkin memiliki komoditas, teknologi, atau perangkat lunak 
yang diatur oleh hukum dan peraturan ekspor dari AS dan negara lain. 
Dilarang mengubah perangkat yang bertentangan dengan hukum.
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P e n d a h u l u a n
1. Pendahuluan

Nokia Wireless Keyboard yang dapat dilipat ini digunakan 
untuk mengetik dengan nyaman. Gunakan keyboard 
QWERTY lengkap ini dengan sambungan Bluetooth untuk 
mengoptimalkan penggunaan aplikasi pengiriman pesan 
pada ponsel Anda yang kompatibel. Anda dapat membuat 
pesan teks dan email, atau mengedit catatan kalender; 
menggabungkan produktivitas dengan gaya.

Keyboard ini dilengkapi dua baterai AAA. Untuk 
menggunakan keyboard dengan ponsel yang kompatibel, 
Anda memerlukan aplikasi Wireless Keyboard. Jika aplikasi 
tersebut belum terinstal pada ponsel,  Anda dapat men-
download dari  www.nokia.com/support atau situs Web 
Nokia lokal.

Baca buku petunjuk ini dengan seksama sebelum 
menggunakan keyboard. Baca juga buku petunjuk ponsel 
Anda yang berisi informasi penting tentang keselamatan 
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P e n d a h u l u a n
dan pemeliharaan. Perangkat Anda mungkin berisi 
komponen kecil. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

■ Teknologi nirkabel Bluetooth
Keyboard nirkabel dirancang khusus untuk ponsel Nokia 
yang kompatibel dengan antarmuka pengguna Seri 60 
yang mendukung teknologi nirkabel Bluetooth. Keyboard 
ini mendukung profil Human Interface Device 1.0. (Profil 
adalah kumpulan perintah Bluetooth yang digunakan 
ponsel  untuk mengontrol keyboard.)

Sambungan Bluetooth tidak mengharuskan keyboard dan 
ponsel yang kompatibel sejajar satu sama lain, namun 
jarak antara kedua perangkat tersebut tidak boleh lebih 
dari 10 meter. Sambungan tersebut dapat terganggu oleh 
penghalang, seperti dinding atau perangkat elektronik 
lainnya.

Keyboard ini memenuhi persyaratan Bluetooth 
Specification 1.1 dan menggunakan spesifikasi tersebut. 
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P e n d a h u l u a n
Namun, kami tidak menjamin bahwa keyboard ini dapat 
digunakan dengan semua produk yang dapat difungsikan 
dengan Bluetooth, karena tergantung pada kompatibilitas 
perangkat tersebut. Untuk mengetahui kompatibilitas 
antara keyboard dan produk lain yang dapat difungsikan 
dengan Bluetooth, hubungi agen Anda.
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P e r s i a p a n
2. Persiapan

Di beberapa wilayah, mungkin terdapat peraturan yang 
membatasi penggunaan teknologi Bluetooth. Tanyakan 
kepada pihak yang berwenang atau penyedia layanan 
Anda.

■ Tinjauan sekilas
Keyboard terdiri dari komponen berikut, sebagaimana 
ditunjukkan pada Gambar 1.

Gambar 1
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P e r s i a p a n
Tombol pelepas (1) untuk membuka keyboard.

Dudukan yang dapat ditarik (2)

Penutup ruang baterai (3)

Lampu indikator (4). Indikator  hijau akan menyala 
bila Anda dapat mengetik karakter yang tercantum dalam 
warna hijau pada tombol. Indikator  biru menunjukkan 
status sambungan Bluetooth. Indikator  akan berkedip 
merah bila daya baterai hampir habis dan akan berwarna 
hijau bila keyboard diaktifkan.

Tombol daya (5) untuk mengaktifkan atau  menonaktifkan 
keyboard.

Tombol Fn (6). Lihat Mengetik teks pada halaman 26.

Tombol Shift (7). Lihat Mengetik teks pada halaman 26.

Tombol Caps lock (8) untuk berganti antara huruf besar 
dan huruf kecil.

Tombol Tab/Esc (9). Lihat petunjuk untuk aplikasi editor 
teks Anda.
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P e r s i a p a n
Tombol backspace (10) untuk menghapus karakter yang 
terdapat di sebelah kiri kursor.

Tombol enter (11) untuk menambahkan baris baru (bila 
menulis teks) atau memilih fungsi pada sebagian menu.

Tombol Del (12) untuk menghapus karakter yang terdapat 
di sebelah kanan kursor.

Tombol Ctrl dan Alt (13).  Lihat petunjuk untuk aplikasi 
editor teks Anda. Untuk membuka menu profil ponsel yang 
kompatibel, tekan tombol Del sambil menekan terus 
tombol Ctrl dan Alt.

Tombol Alt Gr (14) untuk membuka daftar karakter 
khusus.

Bilah spasi (15) untuk menyisipkan spasi.

Tombol pilih (16) memiliki fungsi yang sama seperti 
tombol pilih pada ponsel Anda yang kompatibel.

Tombol tanda panah (17) memiliki fungsi yang sama 
seperti tombol gulir pada ponsel Anda yang kompatibel.
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P e r s i a p a n
Tombol menu  (18) untuk membuka menu utama pada 
ponsel Anda yang kompatibel.

Tombol pesan  (19) untuk membuka aplikasi pesan 
pada ponsel Anda yang kompatibel.

Agar dapat menggunakan keyboard, Anda harus:

• Memasang baterai. Lihat halaman 13.

• Men-download dan menginstal aplikasi Wireless 
Keyboard dari www.nokia.com/support atau situs Web 
Nokia lokal jika aplikasi tersebut belum diinstal pada 
ponsel Anda. Lihat halaman 16. Aplikasi ini mungkin 
juga diberikan bersama ponsel, namun belum diinstal.

• Pasangkan keyboard dengan ponsel yang kompatibel. 
Lihat halaman 16.

• Jika ingin, letakkan ponsel pada dudukannya. Lihat 
halaman 22.
12



P e r s i a p a n
■ Memasang dan menggunakan baterai 
Keyboard nirkabel dirancang untuk digunakan dengan 
baterai AAA standar.

Buka ruang baterai pada keyboard dengan menggeser 
penutup ruang baterai dari keyboard. Masukkan kedua 
baterai ke dalam ruang baterai. Pada ruang baterai 
tercantum posisi baterai yang benar. Tutup ruang baterai 
dengan menggeser penutup ke arah keyboard.

Masa pemakaian baterai
Masa pengoperasian baterai yang disediakan ini adalah 
hingga 50 jam. Masa pengoperasian baterai lain akan 
bervariasi, tergantung pada jenis baterainya. Keyboard 
akan nonaktif secara otomatis jika dilipat (atau jika tidak 
digunakan selama 10 menit dalam keadaan terbuka).
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P e r s i a p a n
Indikator baterai
Bila daya baterai hampir habis, indikator  merah akan 
berkedip setiap 3 detik. Jika baterai kosong, indikator  
merah akan berkedip setiap detik. Jika demikian, ganti 
baterai.

■ Membuka keyboard
Untuk membuka keyboard, tekan tombol pelepas ke arah 
teks Nokia (Gambar 2), kemudian buka lipatan keyboard ke 
arah luar.

Gambar 2
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P e r s i a p a n
■ Mengaktifkan dan menonaktifkan 
keyboard

Untuk mengaktifkan keyboard,tekan terus tombol daya 
kurang lebih selama 2 detik. Indikator  hijau akan 
muncul selama 1 detik. Indikator ini dan indikator  biru 
akan berkedip cepat hingga keyboard dipasangkan dengan 
ponsel yang kompatibel (dalam 5 menit). Setelah kedua 
perangkat berpasangan, indikator  hijau terus berkedip 
dengan lebih lambat. Jika keyboard tidak digunakan dalam 
waktu 10 menit, keyboard akan dinonaktifkan secara 
otomatis.

Untuk menonaktifkan keyboard, tutup keyboard, atau 
tekan terus tombol daya kurang lebih selama 2 detik. 
Indikator   merah akan berkedip selama 1 detik, 
kemudian keyboard akan nonaktif.
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P e r s i a p a n
■ Menginstal aplikasi
Download dan instal aplikasi Wireless Keyboard dari 
www.nokia.com/support atau situs Web Nokia lokal jika 
aplikasi tersebut belum diinstal pada ponsel Anda. Aplikasi 
ini mungkin diberikan bersama ponsel Anda, namun belum 
diinstal.

Untuk menginstal aplikasi, buka aplikasi Install Kb dari 
menu utama ponsel.

Bila aplikasi penginstalan meminta lokasi penyimpanan 
aplikasi Wireless Keyboard, pilih memori telepon atau 
kartu memori.

Jika Anda menggunakan beberapa kartu memori dengan 
ponsel,  pilih memori telepon. Untuk rincian, lihat buku 
petunjuk ponsel Anda yang kompatibel.

■ Memasangkan keyboard dengan ponsel 
yang kompatibel

1. Aktifkan ponsel.
16



P e r s i a p a n
2. Buka menu Bluetooth ponsel Anda, kemudian pastikan 
fitur Bluetooth telah diaktifkan.

3. Aktifkan keyboard.

4. Jalankan aplikasi Wireless Keyboard, tekan Options 
(Pilihan), lalu pilih Find keyboards (Cari keyboard) untuk 
mengatur  ponsel agar mencari perangkat Bluetooth.

5. Pilih keyboard dari daftar yang tersedia.

6. Untuk memasangkan keyboard dengan ponsel Anda, 
masukkan kode akses Bluetooth pilihan Anda (1 sampai 
9 digit) pada ponsel, masukkan kode akses yang sama 
pada keyboard dalam jangka waktu 30 detik, kemudian 
tekan tombol Enter pada keyboard. Kode akses ini tidak 
perlu dicatat karena Anda dapat menggunakan kode 
akses lain jika keyboard akan dipasangkan kembali 
dengan ponsel tersebut.

Perlu diketahui bahwa untuk memasukkan kode akses 
Bluetooth, Anda tidak perlu menekan tombol Fn 
terlebih dahulu.
17



P e r s i a p a n
7. Jika Anda diminta menentukan tata letak keyboard, 
pilihlah dari daftar pada ponsel.

8. Tunggu hingga nama keyboard (SU-8W) muncul di 
layar, statusnya berubah menjadi Connected 
(Tersambung), dan indikator  hijau pada keyboard 
berkedip pelahan.

Jika demikian, keyboard telah terhubung ke ponsel dan 
siap digunakan. Untuk keterangan rinci, lihat 
Menggunakan keyboard pada halaman 22.

Perlu diketahui bahwa Anda harus menjalankan aplikasi 
Wireless Keyboard jika ingin menggunakan keyboard 
tersebut dengan ponsel yang kompatibel. Untuk 
menjalankan aplikasi lain tanpa menutup aplikasi Wireless 
Keyboard, tekan tombol menu pada ponsel Anda, lalu pilih 
aplikasi yang dikehendaki.

Untuk mendapatkan bantuan dalam menggunakan aplikasi 
Wireless Keyboard, lihat fungsi Help (Bantuan) pada 
aplikasi tersebut. Pada aplikasi ini, Anda misalnya dapat 
18



P e r s i a p a n
mengatur agar aplikasi Wireless Keyboard dijalankan 
secara otomatis bila ponsel diaktifkan.

Mengakhiri sambungan keyboard
Anda dapat mengakhiri sambungan keyboard dari ponsel 
yang kompatibel, misalnya bila Anda ingin menggunakan 
perangkat Bluetooth lain dengan ponsel Anda.

Sambungan keyboard dapat diakhiri dengan berbagai cara 
berikut:

• Nonaktifkan keyboard, tinggalkan dalam keadaan tidak 
digunakan selama 10 menit, atau lipat keyboard.

• Akhiri sambungan keyboard dari aplikasi Wireless 
Keyboard: tekan Options (Pilihan), lalu pilih  Disconnect 
Bluetooth (Putuskan Bluetooth).

• Tutup aplikasi Wireless Keyboard: tekan Options 
(Pilihan), lalu pilih Exit (Keluar).

• Pindahkan keyboard dari ponsel yang kompatibel 
sejauh lebih dari 10 meter.
19



P e r s i a p a n
Sambungan keyboard juga akan berakhir jika baterai habis.

Perlu diketahui bahwa Anda tidak perlu menghapus 
pasangan dengan keyboard untuk mengakhiri sambungan 
tersebut. Bila Anda menyambung kembali keyboard yang 
telah menjadi pasangan ponsel, kode akses tidak akan 
diminta.

Menyambungkan keyboard pasangan
Untuk menyambungkan keyboard ke ponsel yang 
kompatibel pada saat fitur Bluetooth diaktifkan dan 
aplikasi Wireless Keyboard dijalankan, aktifkan keyboard, 
lalu mulai mengetik, atau buat sambungan dari aplikasi 
Keyboard Nirkabel.

Perlu diketahui bahwa pengaktifan sambungan otomatis 
jika keyboard diaktifkan hanya dapat dilakukan jika Anda 
telah mengatur ponsel pasangan agar menerima 
permintaan sambungan Bluetooth tanpa konfirmasi Anda. 
Anda dapat melakukan hal ini dalam aplikasi Wireless 
Keyboard.
20



P e r s i a p a n
■ Mengatasi masalah
Jika Anda tidak dapat menyambungkan keyboard ke 
ponsel, lanjutkan sebagai berikut:

• Pastikan keyboard telah diaktifkan dan dipasangkan 
dengan ponsel Anda.

• Pastikan fitur Bluetooth telah diaktifkan pada ponsel 
Anda.

• Pastikan bahwa aplikasi Wireless Keyboard dijalankan 
pada ponsel.

• Pastikan bahwa ponsel tidak sedang menjalankan 
sambungan Bluetooth dengan perangkat lain.
21



M e n g g u n a k a n  k e y b o a r d
3. Menggunakan keyboard

■ Meletakkan ponsel pada dudukannya
Keyboard dilengkapi dengan dudukan yang dapat ditarik 
dan digunakan sebagai alas ponsel yang kompatibel saat 
keyboard digunakan.

Untuk mengeluarkan dudukan ini dari keyboard, lihat 
Gambar 3. Anda dapat menggunakan dudukan secara 
terpasang pada keyboard, atau meletakkannya di sebelah 
22



M e n g g u n a k a n  k e y b o a r d
keyboard. Letakkan telepon pada dudukan ini, kemudian 
miringkan ponsel sehingga Anda nyaman melihatnya.

Gambar 3
23



M e n g g u n a k a n  k e y b o a r d
Setelah selesai menggunakan keyboard, angkat ponsel dari 
dudukan, lalu tekan dudukan ke dalam keyboard pada 
posisi yang sama seperti ketika dudukan dikeluarkan.

■ Mengetik teks
Untuk menggunakan keyboard, letakkan pada permukaan 
yang datar. Untuk mengetik teks menggunakan keyboard, 
tekan tombol  pada keyboard atau tombol menu pada 
ponsel yang kompatibel untuk membiarkan aplikasi 
Wireless Keyboard tetap berjalan, kemudian jalankan 
aplikasi yang akan digunakan (misalnya, aplikasi e-mail). 
Untuk menjalankan aplikasi olahpesan pada ponsel, Anda 
dapat menekan tombol  pada keyboard.

Perlu diketahui bahwa Anda harus menjalankan aplikasi 
Wireless Keyboard jika ingin menggunakan keyboard 
tersebut dengan ponsel yang kompatibel.
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M e n g g u n a k a n  k e y b o a r d
Mengetik karakter yang dicetak hitam 
pada tombol
Untuk mengetik huruf kecil atau karakter khusus yang 
tercantum di bagian bawah tombol, tekan tombol dengan 
huruf atau karakter tersebut.

Untuk mengetik huruf besar atau karakter khusus yang 
tercantum di bagian atas tombol, tekan terus tombol shift, 
kemudian tekan tombol dengan huruf atau karakter 
tersebut. Untuk mengetik beberapa huruf besar, tekan 
tombol Caps lock, kemudian tekan tombol yang 
dikehendaki.

Jika terdapat dua karakter yang tercantum pada satu 
tombol, Anda dapat mengetik karakter yang tepat sebagai 
berikut: tekan terus tombol AltGr, kemudian tekan tombol 
dengan huruf atau karakter tersebut.
25



M e n g g u n a k a n  k e y b o a r d
Mengetik karakter yang tercantum pada 
tombol dalam warna hijau
Untuk mengetik angka atau karakter lain yang berada di 
bagian kiri tombol, tekan tombol Fn (indikator  akan 
menyala), kemudian tekan tombol angka atau karakter 
tersebut.

Untuk mengetik karakter yang berada di bagian kanan 
tombol, tekan tombol Fn, tekan terus tombol shift, 
kemudian tekan tombol angka atau karakter tersebut.

Untuk mengetik huruf atau karakter lain yang tercantum 
dalam warna hitam pada tombol dengan karakter lain yang 
berwarna hijau, pastikan indikator  dalam keadaan 
tidak aktif, kemudian tekan tombol yang dikehendaki.

Mengetik huruf beraksen
Untuk mengetik huruf beraksen, tekan tombol aksen 
(aksennya tidak ditunjukkan), kemudian tekan tombol 
huruf yang dikehendaki.
26



M e n g g u n a k a n  k e y b o a r d
Membuka daftar karakter khusus
Untuk membuka daftar karakter khusus, tekan tombol 
AltGr. Daftar akan ditunjukkan setelah tombol tidak 
ditekan. Pilih karakter dari daftar yang tersedia.

■ Menggunakan keyboard dengan 
beberapa ponsel pasangan yang 
kompatibel 

Keyboard dapat dipasangkan dengan maksimal lima ponsel 
yang kompatibel, namun setiap kali hanya dapat 
terhubung ke satu ponsel.

Ponsel yang terakhir kali dipasangkan dengan keyboard 
disebut "ponsel yang terakhir dipasangkan”.

Jika keyboard diaktifkan dalam jarak 10 meter dari 
beberapa ponsel pasangan, keyboard akan mencoba 
tersambung dalam waktu 1 detik ke ponsel yang terakhir 
dipasangkan, kemudian ke salah satu dari keempat ponsel 
lain yang pernah dipasangkan sebelumnya. Jika 
27



M e n g g u n a k a n  k e y b o a r d
sambungan tidak berhasil dilakukan saat itu, Anda dapat 
menekan tombol apa saja pada keyboard (kecuali tombol 
daya) dalam waktu 5 menit berikutnya untuk 
menyambungkan keyboard ke ponsel pasangan.

Untuk menggunakan keyboard dengan ponsel yang 
kompatibel dan bukan merupakan salah satu dari lima 
ponsel yang dipasangkan terakhir, buat sambungan dari 
aplikasi Wireless Keyboard.
28



M e n g g u n a k a n  k e y b o a r d
■ Mengatur ulang keyboard
Anda dapat mengatur keyboard kembali ke pengaturan 
awal (misalnya, untuk menghapus semua informasi 
pasangan). 

Untuk mengatur ulang keyboard, tekan terus tombol  
dan  selama 10 detik. Setelah keyboard diatur ulang, 
indikator  dan indikator  hijau akan menyala 
bergantian selama 3 detik.
29



I n f o r m a s i  b a t e r a i
4. Informasi baterai

Perangkat Anda diaktifkan oleh dua baterai AAA yang 
dapat diganti.

■ Menggunakan baterai
Perangkat ini dirancang untuk digunakan dengan daya dari 
baterai LR03. Penggunaan bateri jenis lain dapat 
membatalkan persetujuan atau jaminan, dan dapat 
berbahaya. Selalu nonaktifkan perangkat sebelum 
mengeluarkan baterai. Selalu ganti kedua baterai secara 
bersamaan. Jangan gabungkan baterai dari jenis, merek, 
atau masa pakai yang berbeda. Pastikan polaritas baterai 
sudah benar saat baterai dimasukkan.

Jika tidak digunakan, baterai yang terisi penuh akan 
kosong dengan sendirinya beberapa waktu kemudian.
30



I n f o r m a s i  b a t e r a i
Gunakan baterai hanya untuk tujuan yang telah 
ditetapkan. Jangan gunakan baterai yang sudah rusak. 
Baterai rusak dapat bocor atau meledak sehingga 
menimbulkan cedera. Selalu jauhkan baterai dari anak-
anak. Jangan sekali-kali menelan baterai. Jika tertelan, 
segera hubungi dokter.

Jangan coba mengisi ulang baterai, kecuali jika baterai 
tersebut memang dimaksudkan oleh pabriknya untuk 
dapat diisi ulang.

Baterai tidak boleh mengalami arus pendek. Arus pendek 
secara tidak sengaja dapat terjadi bila benda logam seperti 
koin, klip, atau pena mengakibatkan hubungan langsung 
antara terminal positif (+) dan negatif (-) baterai. (Tampak 
seperti strip logam pada baterai). Hal ini dapat terjadi, 
misalnya saat Anda membawa baterai cadangan dalam 
saku atau tas. Terminal yang mengalami arus pendek dapat 
merusak baterai atau benda penghubungnya.
31



I n f o r m a s i  b a t e r a i
Meninggalkan 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. Performa baterai menjadi terbatas terutama 
pada temperatur di bawah titik beku.

Jangan buang baterai ke dalam api! Buanglah baterai 
sesuai dengan peraturan dan ketentuan setempat yang 
berlaku. Bila memungkinkan, lakukan daur ulang baterai. 
Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.
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P e m e l i h a r a a n  d a n  p e r a w a t a n
Pemeliharaan dan perawatan

Produk Anda merupakan produk unggulan dan karenanya harus 
ditangani secara benar. Saran berikut ini akan membantu Anda 
memenuhi persyaratan cakupan jaminan.

• Pastikan perangkat agar selalu kering. Air hujan, kelembaban, 
dan segala jenis cairan atau uap lembab dapat mengandung 
mineral yang akan menimbulkan korosi pada sirkuit elektronik. 
Jika perangkat Anda terkena air, lepaskan baterai dan biarkan 
perangkat ini benar-benar kering sebelum baterai dipasang 
kembali.

• Jangan gunakan atau jangan simpan perangkat ini di tempat 
yang berdebu dan kotor. Komponennya yang dapat bergerak 
dan komponen elektroniknya dapat mengalami kerusakan.

• Jangan simpan perangkat ini di tempat yang panas. 
Temperatur yang tinggi dapat mempersingkat masa pakai 
perangkat elektronik, merusak baterai, dan mengubah bentuk 
atau melelehkan komponen yang terbuat dari plastik.
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P e m e l i h a r a a n  d a n  p e r a w a t a n
• Jangan simpan perangkat ini di tempat yang dingin. Ketika 
temperatur kembali normal, uap air dapat terbentuk di dalam 
perangkat dan akan merusak panel sirkuit elektronik.

• Jangan coba membuka perangkat selain seperti yang 
diinformasikan dalam buku petunjuk ini.

• Pastikan agar perangkat ini tidak terjatuh, terbentur, atau 
terguncang. Penanganan yang kasar dapat merusak panel 
sirkuit internal dan komponen halus yang dapat bergerak.

• Jangan gunakan bahan kimia keras, larutan pembersih, atau 
deterjen keras untuk membersihkan perangkat ini.

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

Semua saran di atas berlaku untuk perangkat ini atau perangkat 
tambahan apapun. Jika perangkat tidak bekerja sebagaimana 
mestinya, bawa ke pusat layanan resmi terdekat untuk diperbaiki.
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