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Petunjuk

Keselamatan

Silakan Anda baca

Penting

petunjuk keselamatan penting berikut

dengan seksama.
Jika hal ini diabaikan, layanan telepon seluler untuk pengguna
dapat dibekukan atau dikenakan sangsi hukum.

Keselamatan Lalu Lintas
Hindari penggunaan telepon seluler selama
berkendara. Untuk keselamatan di jalan, parkir
kendaraan sebelum

Daerah

menggunakan telepon seluler.

Pengoperasian

Peralatan transmisi radio

bergerak, termasuk
telepon seluler dapat menjadi sasaran interferensi
dan dapat menimbulkan bahaya. Oleh karena itu,
disarankan untuk mematuhi peraturan-peraturan
khusus yang berlaku di suatu daerah. Matikan

telepon seluler Anda jika tidak diizinkan
menggunakannya.

Jangan

untuk

Gunakan Di Rumah Sakit

Penggunaan telepon seluler dapat mengganggu
fungsi dari beberapa peralatan medis rumah sakit
yang tidak terlindungi dengan baik. Ingatlah selalu
untuk mematuhi

diberlakukan di

semua
area

telepon seluler Anda.

peraturan khusus yang

ini dan

jika perlu, matikan

Jangan

Gunakan di Pesawat

Terbang

Penggunaan telepon seluler di pesawat terbang
dapat mengganggu transmisi radio dan sinyal
radio. Hal ini dapat membahayakan pengoperasian
pesawat terbang. Pastikan Anda mematikan
telepon seluler saat berada di dalam pesawat
terbang. Matikan telepon seluler sebelum
embarkasi. Untuk keselamatan maksimum,
pisahkan baterai dari handset untuk mencegah

pengaktifan handset akibat penekanan tombol
power secara tidak sengaja.

Jangan

Gunakan di SPBU

Disarankan
mematikan

bagi pengguna telepon seluler untuk
telepon seluler saat mengisi bahan

bakar.

Gunakan di Daerah Rawan
Ledakan

Jangan

Perhatikan larangan penggunaan telepon seluler di
pabrik kimia, tempat penyimpanan bahan bakar,
area penyaluran bahan bakar dan di area yang
sering menggunakan bahan-bahan peledak.

Penggunaan

Standar

Untuk mendapatkan kepuasan saat menggunakan
telepon seluler, gunakan peralatan ini dengan
posisi pengoperasian yang normal.

Perawatan yang Sesuai
Hanya teknisi resmi dan berijazah yang berhak
memperbaiki telepon seluler Anda. Kesalahan
pemasangan atau reparasi dapat menimbulkan
bahaya.
Aksesori
Gunakan hanya aksesori yang telah diuji oleh

produsen telepon.

Panggilan
Anda

Darurat

(SOS)

dapat melakukan panggilan darurat dari
telepon seluler Anda di area layanan jaringan,
bahkan tanpa SIM sekalipun. Saat melakukan
panggilan darurat, pastikan Anda memberikan
semua informasi penting, seperti nama, nomor
telepon seluler dan lokasi kejadian seakurat
mungkin.

Pendahuluan
Komponen telepon

Konektor kabel
handsfree
Tombol

keypad

Layar LCD
Speaker

Baterai
Konektor

charger

Kunci Baterai

Uraian

Keypad
Tombol Positif berfungsi sebagai tombol OK, untuk
melakukan konfirmasi, melakukan/menjawab

panggilan, memanggil ulang dan melakukan
pilihan.
Tombol Negatif berfungsi sebagai tombol Tidak,
untuk mengakhiri panggilan, mengabaikan perintah
dan keluar dari sebuah menu. Tombol ini
digunakan sebagai tombol power.

Jalan

pintas

untuk memasuki

menu

buku

juga

telepon.

Tombol Hapus akan menghapus karakter,
membatalkan penekanan tombol dan keluar dari
menu untuk kembali ke mode standby. Menekan

singkat tombol C akan menghapus nomor satu
per satu, sedangkan menekan lama tombol C
akan menghapus semua karakter dari layar.
Mengaktifkan SPEAKER PHONE:
Saat panggilan, anda dapat menekan
lebih dari 2 detik untuk menghidupkan

C

speaker
phone handsfree. Untuk mematikan speaker
handsfree, Anda dapat menekan C kembali.
Fungsi ini hanya akan beroperasi selama
panggilan. Atau lihat hal. 65 untuk petunjuk
Menu Panggilan Masuk
Tombol kursor ke atas/ke bawah digunakan untuk
menggulung menu dan submenu, pilihan dan

pengaturan.

Tombol karakter huruf dan

angka digunakan
mengedit pesan singkat, nama dan
nomor telepon di buku telepon.
untuk

hingga '0' berganti dengan '+'
(karakter '+' digunakan
sebagai pengganti untuk kode akses internasional)
dan 0 adalah tombol fungsi khusus.
Tekan lama

untuk awalan internasional.

Anda

dapat mengaktifkan fungsi penguncian
keypad dengan menekan # lebih dari 2 detik.
Tombol cepat ini hanya berfungsi pada mode
standby. Untuk menonaktifkan penguncian keypad,
tekan lama tombol

#

atau

# 4
,

untuk

penguncian. Selain itu, menu ini
memungkinkan Anda untuk melakukan akses
dengan cepat saat memanggil nomor untuk
melakukan panggilan. Prosedurnya adalah sebagai
membuka

berikut.
1. Pada mode

standby, masukkan nomor yang
ditampilkan pada daftar

mengacu ke nomor yang
nama di buku telepon.
2.

Kemudian, tekan

#

untuk melakukan

panggilan.
Saat

standby, Anda dapat menekan
mengaktifkan fungsi
getar dan masuk ke mode sunyi. Jika Anda kembali
menekan lama tombol * ,fungsi getar akan mati

*

menu

mode

lebih dari 2 detik untuk

dan kembali ke mode normal.

Daftar huruf dan
Sistem pemetaan
tabel berikut:

Panjang
Digit

huruf dan

Mode Huruf Besar

angka ditampilkan dalam

Mode Huruf Kecil

1

Spasi,(,),1

Spasi,(,),1

2

A,B,C,2,A,A,Æ,C

a,b,c,2,a,a,æ

3
4

D,E,F,3,E

d,e,f,3,e,e

G,H,I,4,

g,h,i,4,i

5

J,K,L,5

j,k,l,5

6

M,N,O,6,N,O

m,n,o,6,n,o,o

7

P,Q,R,S,7,ß

p,q,r,s,7,ß

8

T,U,V,8,U

t,u,v,8,u,u

9

W,X,Y,Z,9,

w,x,y,z,9

0

+,--,0

+,--,0

*
#
1.

angka

keypad

,.,,,:,;,',",_,@,<,>,!
#, =,?,§,&,%,/,$,￥,￡

Mengganti antara huruf besar dan
pada lamanya penekanan tombol.

2. Menekan tombol

huruf kecil

tergantung

angka pada mode pengeditan akan
menampilkan karakter (huruf besar) pada layar. Untuk
mengetik huruf kecil, tekan tombol dengan karakter yang
diinginkan dan tahan sampai huruf kecil muncul.

3. Tombol yang ditekan berikutnya akan tetap menampilkan
huruf kecil hingga Anda menekan dan menahan kembali

tombol huruf

sampai berganti ke mode

huruf besar.

4. Jika

terdapat perbedaan antara karakter/simbol yang
terdapat di daftar ini dan yang ditampilkan di telepon, silakan
mengacu ke karakter/simbol yang terdapat pada tampilan
telepon.

Indikator

Tampilan
Ikon berikut akan
saat

ditampilkan pada layar
fungsi-fungsi tersebut diaktifkan.

Ikon ini

menampilkan level pengisian baterai.
tinggi batang ditampilkan, semakin
banyak power baterai yang ada pada telepon
seluler Anda. Batang tersebut akan bergerak naik
dan turun saat pengisian baterai.
Semakin

Ikon ini menandakan bahwa telepon sedang
menggunakan jaringan (roaming).

Ikon ini menandakan bahwa
terkunci. Ikuti

petunjuk yang

keypad telepon
pada layar.

muncul

Kosong: menandakan bahwa pesan singkat telah
diterima.
Penuh

(warna gelap): menandakan bahwa
penuh. Anda disarankan untuk
segera menghapus pesan-pesan yang tidak
diperlukan.
memori pesan

Ikon ini

menunjukkan kekuatan sinyal di lokasi
tinggi diagram batang yang
ditampilkan, semakin baik sinyal yang dapat Anda
Anda berada. Semakin
terima.

Ikon ini menandakan alarm telah diaktifkan.

Iikon ini menandakan bahwa unit handsfree telah

dipasang.
Ikon ini menandakan bahwa nada

dering dimatikan.

(mode sunyi diaktifkan)
Ikon ini menandakan

panggilan masuk.

Ikon ini menandakan bahwa
diaktifkan.

fungsi getar telah

Ikon ini menandakan pesan telah terbaca.

Ikon ini menandakan pesan belum dibaca.

Ikon ini menandakan pesan telah terkirim.

Ikon ini menandakan pesan belum dikirim.

Petunjuk Pengoperasian
Melepaskan
1. Tekan

E

Dasar

Baterai

untuk mematikan

telepon seluler.

2. Tekan

knop dan geser penutup baterai seperti yang
ditunjukkan pada gambar.

3.

Angkat baterai seperti yang ditunjukkan pada gambar di
bawah.

Memasang

Kartu SIM

Sebelum memasang kartu SIM, pastikan
dimatikan. Untuk memasang kartu SIM:
1.

Lepaskan baterai.

Ikuti

telepon sudah

petunjuk tentang

cara

melepaskan

baterai.
2. Letakkan kartu di dalam
emas

penahan SIM sehingga konektor
menghadap ke bawah. Dorong kait untuk menahan

kartu SIM.

Melepaskan
Untuk
1.

Kartu SIM

melepaskan kartu SIM:

Lepaskan baterai.

Ikuti

petunjuk tentang

cara

melepaskan

baterai.
2.

Dorong kait

Memasang

untuk

melepaskan kartu SIM.

Baterai

1. Masukkan baterai ke

tempatnya seperti yang ditunjukkan
pada gambar dan tekan baterai seluruhnya.

2.

Pasang penutup belakang seperti yang ditunjukkan pada
gambar dan dorong hingga terpasang pada tempatnya.

Menghubungkan

Unit

Untuk

unit

1.

menghubungkan

Pasang baterai.

Ikuti

Pengisi

pengisi pada telepon seluler:

petunjuk tentang

cara

memasang

baterai.
2.

Hubungkan unit pengisi pada telepon seluler seperti yang
ditunjukkan pada gambar di bawah.

3. Gunakan unit
untuk
4.

pengisi yang kompatibel
telepon Anda.

Jangan lepaskan baterai

atau kartu SIM saat

baterai.
Catatan: Saat

mengisi baterai
kosong, layar tidak akan
menampilkan gambar apa pun

yang

selama kira-kira 20

30 menit.

~

Ikon

pengisian baterai akan
segera ditampilkan setelah
waktu tersebut terlampaui.
Baterai yang disertakan dengan
telepon Anda harus diisi penuh
sebelum digunakan.

100V~240V

atau yang sesuai

mengisi

Melakukan

Panggilan
1. Matikan

telepon dan pasang kartu SIM
petunjuk tentang cara memasang

Anda. Ikuti
kartu SIM.

2. Jika baterai

habis, Anda masih dapat
menghubungkannya ke unit pengisi dan
menggunakan telepon seperti biasanya.

3. Tekan

E.

Jika

layar menampilkan

Masukkan PIN, masukkan kode PIN kartu
SIM Anda dan tekan S atau #.
4. Masukkan nomor

kode

area

telepon bersama dengan
S untuk mengirim.

dan tekan

Kode Akses/Kode PIN
PIN dan PIN2
Kode PIN

(4 hingga

8

digit)

{Personal Identification Number (Nomor Identifikasi
Pribadi)} diberikan oleh penyedia jaringan untuk telepon dan
kartu SIM Anda guna menghindari penyalahgunaan. Bila kartu
SIM telah dimasukkan, dibutuhkan kode PIN setiap kali Anda
menyalakan telepon. Jika Anda salah memasukkan kode PIN
tiga kali berturut-turut, telepon akan terkunci atau
dinonaktifkan. Anda harus meminta kepada penyedia jaringan
Anda agar dapat menggunakan kode PUK untuk membuka
penguncian atau mengaktifkan kembali kode tersebut. Kode
PIN2 digunakan untuk fungsi lainnya, seperti panggilan tetap
dan batasan panggilan.

PUK dan PUK2

(8 digit)

mengaktifkan kode PIN yang terkunci, diperlukan kode
PUK {Personal Unblocking Key(Kunci Anti-blok Pribadi)}.
Konfirmasikan kode ini kepada penyedia jaringan Anda.
Untuk

Menjawab Panggilan
Nada dering akan terdengar jika Anda menerima sebuah
panggilan. Tekan S untuk menjawab panggilan. Tekan E
untuk mengakhiri panggilan. Jika "Tombol bebas" diaktifkan,
tekan SEMBARANG TOMBOL (kecuali E) untuk menjawab
panggilan.

Menyetel Volume Speaker Telinga
M untuk meningkatkan atau menurunkan

Tekan

setelah memasuki

menu

Memanggil Ulang
Tekan

S

volume selama

Sebuah Nomor

untuk masuk ke mode

untuk memilih

panggil ulang. Gunakan

M

yang akan dipanggil kembali. Jika Anda
kembali sebuah nomor, gunakan tombol E.

nomor

ingin memanggil

volume

panggilan.

Memanggil Cepat
Anda

dapat masuk ke nomor telepon yang disimpan di buku
telepon dengan menekan posisi nomor tersebut diikuti dengan

#.

menekan tombol

Menahan
Menekan

(fitur yang didukung

S memungkinkan

oleh

operator)

Anda untuk menahan sebuah

panggilan aktif sementara Anda melakukan panggilan lainnya.
panggilan kedua terhubung, tekan S untuk beralih di
antara dua panggilan..
Jika

Panggilan Multiparty
Beberapa orang dapat saling terhubung pada

saat yang

bersamaan.
1.

Penelepon pertama melakukan panggilan.

2. Jika sudah

terhubung, tahan panggilan aktif yang aktual
dengan menekan tombol Tahan.

3. Tekan
4.

3

dan tekan

Ulangi langkah

5. Tekan

S

S.

2 dan 3 untuk

menghubungi yang berikutnya.

untuk

mengakhiri panggilan.
Sebuah panggilan dapat dihubungkan ke penelepon lain
dengan menekan 2 x S dan dapat diputus dengan
menekan

1

x

S.

Catatan: "X" mengacu ke urutan

pembicaraan

tertentu.

Fasilitas Menu
Cara

menggunakan
Di dalam

fasilitas

menu

terdapat bermacam fasilitas
yang tersedia bagi Anda untuk melakukan finetuning dan penyetelan.
menu

Tekan tombol

O

untuk

M

ke bawah untuk masuk ke

mengaktifkan buku

telepon.
Panggil

Buku tel.

Keluar

Tekan tombol
fasilitas

menu.

menggulung

Buku tel.

Tekan tombol

M

untuk

menu.

Tekan tombol

S

untuk masuk ke

menu

dan

memilih submenu.
Buat

Buku tel.

Tekan tombol

E

untuk kembali ke

C

untuk keluar dari fasilitas

menu

sebelumnya.

Tekan tombol
menu.

Struktur

menu

Buku tel.
Cari
Pilihan

Profil Suara

Pesan
Baca SMS
Kotak masuk

Khusus

Sunyi

Kotak kelua
Luar ruang

Panggil
Kirim SMS
Rubah

Mobil
Pesan

Grup

gambar

Template

Salin ke SIM

Darurat

Salin ke Ponsel

Pertanyaan

Buat

Janji

Rapat

Pengguna
Aktifasi
Rubah

Sambutan

Hapus
Memori

Salin

semua

Hapus

semua

Kapasitas
No.

pribadi

Suara tombol
Informasi

Hapus
Kotak masuk
Kotak keluar
Memori

Pengaturan

Nada
Vol.

dering

dering.

Getar
Nada info
Nada SMS

No. voicemail

Grup

Gulung

otomatis

Keluarga

Pusat SMS

Teman

Masa berlaku

Sejawat
VIP

Laporan
VM

Hubungi

Broadcast
Ditolak
Baca CB

Gulung

otomatis

Filter
Tdk ada

Semua
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Daftar

Nada

layanan

Pengaturan
Volume
Jam

Info pgl

Pgl

Pengalihan

terakhir

Total

pgl

Alihkan ke
Tdk

dijangkau

Atur waktu

Tampilan
Atur

alarm 1

Atur alarm 2

Hapus

Tdk

dijawab

tgl

Atur alarm 1

Hapus

auto

alarm 2

Format wkt
Bahasa
Nada sela

Nada 1 menit
Info

biaya

Total

biaya

Biaya

maks.

Biaya pulsa
Daftar

pgl

Semua

pgl

Sibuk
Status
Tdk

dijangkau

Tdk

dijawab

Semua

pgl

Sibuk

Tombol bebas
Batal

Pgl ulang
Kirim

semua

auto

no.

Sambutan

Lampu layar
Kontras LCD
Metode

input

Screen Saver
Jawab auto
Reset

seting
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Keamanan

Jaringan

Batasan

Pilih

jrng

Keluar

Cari

jrng

Intl

Daftar

Pgl

Pgl

pgl

Intl kec. negara asal

Semua

pgl

masuk

Pgl jelajah
Status

Pgl

WAP
Buat

dering
Edit

Mainkan

Hapus
Kalkulator
Kalender

keluar

Pgl

jrng

Unik

Waktu dunia

Intlm
Permainan

Intl kec. negara asal
Tombol

Semua

pgl

masuk

cepat

Tdk ada

Pgl jelajah
Batal
Rubah
No.

semua

password
tetap

Baca SMS

Hubungi

VM

PIN1 dirubah

Pgl cepat

PIN1 aktif

Kunci tombol

PIN1 non-aktif

Kalender

PIN2 dirubah
Kunci tombol
Kunci SIM
Atur kunci
Buka kunci
Rubah PCK
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Profil Suara

Fasilitas
Pengoperasian

menu

&

keterangannya

untuk

setiap

Anda

dapat menyimpan dan mengubah 100
telepon Anda dan sekitar 200 entri di

menu

dijelaskan sebagai berikut:

Buku tel.
Buku tel.

entri di

dalam kartu SIM Anda untuk

nama

dan

nomor

telepon.
Buku tel.
Cari
Pilihan

Panggil
Rubah

Grup
Salin ke SIM
Salin ke Ponsel

Cari
Anda

dapat mencari nama dengan
mengetikkan nama. Nama yang akan
ditampilkan adalah nama yang pertama kali
cocok dengan nama yang Anda ketik. Untuk
mengubah atau mengedit nama, tekan tombol
S (pilihan) untuk masuk ke submenu.
Pilihan

Buat
?

Hapus
Memori

Salin

dapat memilih langsung submenu
panggilan.

ini

untuk melakukan

semua
?

Hapus

semua

Kapasitas
No.

Panggil
Anda

pribadi

Rubah
Setelah Anda masuk ke menu, Anda dapat
menggunakan tombol M untuk mengubah.

Grup
Keluarga
Teman

Sejawat
VIP
Ditolak
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?

Grup
Silakan lihat

?

menu

'Grup' pada

halaman 30.

Salin ke SIM
Anda

dapat menyalin sebuah data telepon ke kartu SIM
dengan menu ini.
?

Salin ke Ponsel
Anda

dapat menyalin sebuah data telepon ke telepon dengan
ini.

menu

Buat

Dengan

menu

dan

ini, Anda dapat membuat dan menyimpan

telepon di memori notepad pada buku
telepon Anda. Memori notepad berisi nama dan nomor
telepon yang Anda simpan. Jika Anda ingin mengubah nomor
yang telah ada pada buku telepon, masukkan nomor baru
dan nomor lama akan terhapus dengan nomor baru secara
nama

nomor

otomatis. Masukkan

nomor

baru ke

area

yang telah terisi,

terhapus secara otomatis. Area yang berisi
nama dan nomor telepon dapat diubah dengan mengikuti
prosedur pengubahan biasa untuk entri huruf dan angka.
nomor

Anda

lama akan

dapat menggulung

menekan tombol
menekan tombol

M.
S

atau

berpindah area dengan
dapat disimpan dengan

Proses ini
,

atau tombol

E

untuk membatalkan.

Hapus

S untuk menghapus data pada daftar entri
telepon. Tekan tombol E untuk membatalkan.

Tekan tombol
buku

Memori

(Di SIM/Di telepon) Jika SIM dipilih, pembuatan data buku
telepon yang baru akan menggunakan memori kartu SIM.
Selain itu, menggunakan memori telepon.
Salin

semua

Tel ke SIM: Untuk

menyalin semua data buku telepon dari
telepon ke memori kartu SIM. Data buku telepon
pada telepon akan disalin ke ruang memori yang kosong
pada kartu SIM.
memori

SIM ke tel: Untuk

data buku telepon dari
telepon. Data buku telepon
pada kartu SIM akan disalin ke ruang memori yang kosong
pada telepon.

menyalin

semua

memori kartu SIM ke memori

Hapus

semua

Pada kartu SIM:

Hapus

semua

memori buku

telepon pada

kartu SIM.
Pada telepon: Hapus
telepon.

semua

memori buku

telepon pada

Kapasitas
Dengan menu ini, Anda dapat memeriksa besarnya buku
telepon yang disimpan di kartu SIM atau di telepon itu sendiri.
Anda dapat memasukkan hingga 100 entri pada telepon dan
sekitar 200 entri pada kartu SIM, tetapi kapasitas memori
kartu SIM dapat berubah tergantung penyedia layanan Anda.
No.

pribadi

Anda

dapat mencari dan mengubah

nomor

telepon pribadi

Anda.

Grup
Dengan

menu

ini, Anda dapat membedakan grup penelepon

yang telah terdaftar
yang berbeda.
?

pada buku telepon dengan nada dering

Setelah masuk ke menu, Anda

dapat mengatur nada dering
setiap grup dengan menggunakan tombol
M untuk menggulung pada setiap grup dan tekan tombol
S untuk memilih pengaturan ikon dan nada dering yang

dan ikon untuk

berbeda.

Pesan
Menu ini adalah untuk memilih

Pesan

beragam

fasilitas Pesan yang tersedia.
Baca SMS

Dengan memilih

Pesan
Baca SMS
Kotak masuk
Kotak kelua
Kirim SMS
Pesan

gambar

Template
Darurat

Pertanyaan
Janji
Sambutan
Informasi

menu

ini, Anda dapat masuk

ke submenu yang terdiri atas 2
kotak masuk dan kotak keluar.

Bila salah satu dipilih, Anda akan ditampilkan
dengan sebuah daftar judul pesan yang
tersimpan dalam kartu SIM Anda.
Simbol

atau

menunjukkan bahwa

pesan belum dibaca atau belum terkirim.
Simbol

atau

menunjukkan bahwa

pesan telah terbaca atau telah terkirim.
Tekan tombol

E

untuk kembali ke

Hapus

sebelumnya.

Kotak masuk

Tekan tombol

Kotak keluar

pesan yang telah

dipilih.

M

untuk

Memori

Pengaturan
No. voicemail

Gulung

otomatis

Pusat SMS
Masa berlaku

Laporan
VM

Hubungi

pilihan, yaitu:

Tekan tombol

S

menu

untuk melihat seluruh teks

menggulung teks

pesan.
Tekan tombol

S (pilihan)

submenu, yaitu: Hapus

untuk masuk ke

atau Kirim SMS.

Dari pesan dalam kotak masuk, tersedia

pilihan menu yang lain (Hapus, Lanjutkan,
Balas).

Broadcast
Baca CB

Gulung

otomatis

Filter
Tdk ada

Semua
Daftar
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Kirim SMS

Dengan memilih menu ini, Anda dapat memasukkan alamat
penerima, berikut dengan sebuah pesan singkat. Tekan S
untuk menampilkan submenu yang lain, termasuk Kirim, Kirim
& Simpan dan Simpan.
Pesan

gambar

gambar memungkinkan Anda untuk menerima dan
mengirimkan pesan teks dengan gambar. Tersedia sejumlah
pesan gambar terpasang di telepon dan bisa diganti. Fungsi ini
hanya bisa digunakan jika didukung oleh operator jaringan atau
penyedia layanan Anda.
Pesan

Mengirim
?

?

pesan

gambar

Pada

menu

tekan

<lepaskan>.

Tekan

S,

Pesan

geser

gbr., geser ke sebuah pesan gambar lalu
menu

ke Edit teks lalu tekan

<lepaskan> untuk menuliskan teks. Setelah selesai
mengedit teks, tekan <Simpan> untuk menyimpan pesan
gambar ini.

S, geser ke Maju lalu tekan <lepaskan>, masukkan
telepon tujuan.
Catatan: Setiap pesan gambar terdiri dari beberapa pesan
teks. Oleh karenanya, biaya mengirim satu pesan gambar bisa
lebih tinggi dari satu pesan teks. Hanya telepon yang
menawarkan fitur ini yang bisa menerima dan menampilkan
pesan gambar.
?

Tekan

nomor

Menerima pesan
?

gambar

Jika

telepon menunjukkan, "Pesan gbr. diterima", tekan
<Lihat> untuk segera melihat pesan. Anda bisa menyimpan
pesan dengan menekan <Simpan>.

Pesan

logo operator
telepon menunjukkan, "Logo operator diterima", tekan
<Lihat> untuk melihat gambar logo operator. Tekan <Simpan>
untuk memakai gambar ini sebagai logo operator dalam mode
siaga. Untuk membuang gambar ini, tekan E.
Jika

Pesan nada

dering

Jika

telepon menunjukkan, "Nada dering diterima", tekan
<Lihat> lalu geser menu untuk memilih lokasi penyimpanan.
Anda bisa mengganti nada dering atau hanya menyimpan
nada dering ini.
Template
Dengan menu ini, Anda dapat memilih isi pesan siap-pakai
terdapat dalam daftar sehingga tidak perlu lagi
mengetikkannya. Dengan demikian, Anda tidak perlu
membuang banyak waktu. Pengoperasian selanjutnya sama
dengan pengoperasian pada fasilitas kirim.
yang

Hapus
Menu ini

berfungsi

untuk

menghapus pesan yang telah dipilih

dalam kotak masuk/kotak keluar.
Memori
Menu ini

menginformasikan kepada Anda besarnya memori di
kosong atau yang terpakai.

dalam kartu SIM yang

Pengaturan
Beberapa fasilitas berikut dapat diatur:
No. voicemail

Dengan

menu

untuk mailbox

ini, Anda dapat memasukkan
suara

kartu SIM. Anda

mengganti

Gulung

Anda. Nomor akan

dapat memasukkan

nomor

nomor

voicemail yang ada

nomor

voicemail

disimpan di dalam

pada

baru atau
menu

ini.

otomatis

Menu ini mengatur pengoperasian ketika pesan masuk. Jika
menu ini aktifkan, Anda harus segera membaca pesan. Jika
menu ini dinonaktifkan, Anda akan diberitahu dengan simbol

pada tampilan.
Pusat SMS

Dengan menu ini, Anda dapat mengetikkan pesan teks singkat
(SMS) dan pesan dapat dikirim dan diterima oleh pengguna
telepon yang lain melalui layanan pesan jaringan, meskipun
layanan ini tidak didukung oleh jaringan Anda.
Masa berlaku

Dengan menu ini, Anda dapat menentukan lamanya waktu
menyimpan pesan terkirim pada pusat servis pesan atau
layanan jaringan. Anda dapat memilih periode waktu yang
telah ditentukan. Jika tidak ada yang dipilih, telepon secara
otomatis akan memilih nilai pengaturan awal yang praktis untuk
untuk

Anda.

Laporan
Menu ini

berfungsi

untuk

memperoleh laporan pengiriman SMS

dari operator jaringan. Ketika Anda memilih menu ini, telepon
akan menampilkan status pesan terkirim/tdk. terkirim setelah

mengirim SMS.

VM

Hubungi

ini, Anda dapat masuk ke mailbox suara Anda
Dengan
mendengar panggilan yang dialihkan ke mailbox suara.
menu

dan

Broadcast
Pesan

singkat cell broadcast dikirim oleh operator jaringan ke
telepon.

seluruh

Baca CB

Dengan fasilitas ini, Anda dapat membaca pesan broadcast
menyimpan pesan

yang terakhir diterima. Telepon hanya
terakhir bila fasilitas ini diaktifkan.

Gulung

otomatis

Anda

dapat mengaktifkan/menonaktifkan fasilitas tampilan
auto. Ketika fasilitas ini diaktifkan, pesan broadcast ditampilkan
secara otomatis. Gunakan tombol panah untuk menggulung
pesan. Tekan OK atau TIDAK untuk keluar. Pesan broadcast
akan hilang secara otomatis dalam waktu singkat.

Filter
Fasilitas ini memungkinkan Anda untuk memilih tipe pesan cell
broadcast yang ingin Anda terima. Menu filter menu berisi
daftar kode untuk tipe pesan CB yang telah ditentukan oleh

layanan jaringan.
Tdk ada
Anda tidak menerima pesan.

Semua
Anda

dapat memperoleh

semua

pesan broadcast.

Daftar
Fasilitas ini membuat daftar

semua

saluran. Anda

menerima pesan melalui saluran tersebut.

dapat

Profil Suara
Semua seting audio digrupkan dan Anda
dapat memilih grup yang paling cocok
dengan keinginanan Anda. Terdapat 6
grup berbeda: Khusus, Sunyi, Luar ruang,
Mobil, Rapat, dan Pengguna. Untuk
mengaktifkannya, pilih grup yang Anda
inginkan, lalu pilih menu "Aktivasi". Untuk
mengubah seting, pilih grup dan kemudian,
pilih menu "Rubah".

Profil Suara

Profil Suara
Khusus

Sunyi
Luar ruang
Mobil

Rapat
Pengguna

Rubah
Aktifasi
Rubah
Suara tombol
Nada
Vol.

dering

Nada info
Nada SMS
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Anda

dapat mengaktifkan

menonaktifkan

suara

atau

tombol.

dering.

Getar

Nada

Suara tombol

layanan

Nada

dering

M untuk memilih jenis
dering. Terdapat 15 macam nada
dering atau melodi yang dapat Anda pilih
Gunakan tombol
nada

.

Vol.

dering.

Gunakan tombol

M

untuk

mengatur volume nada dering.

Getar
Anda

dapat mengaktifkan

atau menonaktifkan mode

getar.

Nada info
Nada ini menginformasikan kepada Anda berbagai kondisi,
seperti kondisi baterai yang lemah.

Nada SMS
Menu ini

dapat mengaktifkan

atau menonaktifkan nada

informasi, ketika SMS masuk (pesan teks singkat).
Nada

layanan

Jika fasilitas ini diaktifkan,
saat jaringan tersedia.

telepon akan mengeluarkan nada

Pengaturan
Pengaturan

Pada

menu

ini, Anda dapat mengatur fasilitas

telepon seluler.
Volume
Pengaturan
Volume
Jam
Atur waktu
Atur

tgl

Anda

dapat menekan tombol

M

untuk

menaikkan atau menurunkan volume

speaker

telinga.
Jam

Atur alarm 1

Hapus

alarm 1

Atur alarm 2

Hapus

alarm 2

Jam

mempunyai fasilitas tanggal dan alarm.
Dengan demikian, Anda dapat mengatur waktu

dan alarm.

Format wkt
Bahasa
Nada sela
Tombol bebas

Pgl ulang
Kirim

Dengan fasilitas ini, Anda dapat mengatur
waktu. Format waktu adalah <JJ:MM>.

auto

no.

Sambutan

Lampu layar
Kontras LCD
Metode

Atur waktu

input

Screen Saver

Atur

tgl

Dengan fasilitas ini, Anda dapat mengatur
tanggal. Format tanggal adalah < HH.BB.TT>.
Catatan: Anda tidak

dapat mengatur tanggal

sebelum 99.01.01.

Jawab auto
Reset

seting

Atur alarm 1

Dengan fasilitas ini, Anda dapat mengatur
alarm 1.

Hapus alarm 1
Dengan fasilitas ini,
alarm 1.
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Anda

dapat manghapus

Atur alarm 2

Dengan fasilitas ini, Anda dapat mengatur alarm

Hapus alarm 2
Dengan fasilitas ini,

Anda

2.

dapat menghapus alarm

2.

Format wkt
Anda

dapat mengubah format tampilan waktu.

Bahasa

Dengan fasilitas ini, Anda dapat memilih salah
tampilan.

satu dari

bahasa yang berbeda untuk teks
Nada sela

Dengan fasilitas ini, Anda dapat mengaktifkan

atau

menonaktifkan nada sela.

S untuk mendengarkan panggilan masuk
sedang menerima panggilan.

Tekan tombol
Anda

saat

Tombol bebas
Pada saat fasilitas ini tidak diaktifkan, Anda hanya dapat
menjawab panggilan masuk dengan menekan tombol S.
Jika fasilitas ini diaktifkan, Anda dapat menjawab panggilan
masuk dengan menekan sembarang tombol pada telepon,
kecuali tombol

E.

Pgl ulang

auto

Dengan fasilitas ini, Anda dapat mengaktifkan atau
menonaktifkan fasilitas pgl ulang auto. Jika fasilitas ini aktif dan
ada

panggilan yang gagal dilakukan, pesan pgl ulang auto
ditampilkan, apakah Anda ingin memangil ulang. Telepon
akan melakukan panggilan ulang sampai berhasil. Tampilan
"Tidak" berarti telepon tidak melakukan panggilan ulang secara
otomatis dan kemudian tampilan tersebut akan hilang.
Perimintaan pgl. ulang auto dapat dibatalkan setiap saat,
seperti ketika Anda melakukan panggilan ke nomor lain atau
juga saat pemanggilan ulang.
akan

Kirim

no.

layanan CLIR
(Calling Line Identification Restriction) tambahan yang
memungkinkan penelpon untuk mencegah identitasnya
diketahui penerima telepon. Jangan nonaktifkan fasilitas ini jika
Anda tidak yakin, bahwa jaringan menyediakan fasilitas
penonaktifan ID panggilan.
Fasilitas ini untuk meminta atau membatalkan

Sambutan
Menu ini memungkinkan Anda untuk mengatur tampilan teks
sambutan, ketika telepon seluler dinyalakan.

Lampu layar
Dengan fasilitas ini Anda dapat mengatur agar lampu menyala
selama 15 detik setelah tombol ditekan atau ketika panggilan
masuk terdeteksi.
Kontras LCD
Anda

dapat memilih kontras LCD yang terbaik.

Metode

input

Menu ini
yang

memungkinkan Anda memilih metode input terbaik
ingin Anda gunakan.

T9
Bila Anda

perlu memasukkan

nama

atau teks ke buku

telepon

atau ke kotak pesan, tersedia masukan teks T9 untuk Anda.

T9

memungkinkan pengguna memasukkan teks dengan cepat

dan mudah.

Masukan teks T9

Pengguna memasukkan karakter dengan menekan tombol
pada papan tombol, dengan menekan satu tombol per
karakter. T9 memeriksa tombol yang ditekan, yang disebut
"urutan tombol aktif", lalu mencari kata yang sesuai di dalam
basis datanya.

Masukan
Mode ini

angka

memungkinkan Anda memasukkan angka, dengan

menekan lama tombol

Menggunakan

#.

Mode T9

prediksi masukan teks T9 memungkinkan Anda untuk
memasukkan kata dengan mudah dengan sedikit mungkin
menekan tombol. Saat Anda menekan setiap tombol, telepon
memilih huruf penyusun kata yang diperkirakannya sedang
Mode

Anda tuliskan berdasarkan kamus yang terpasang.
Contoh: Untuk menulis HELLO

Inggris, tekan tombol

pada mode masukan T9 bhs.

4, 3, 5, 5

dan

6.

Catatan:
1. Untuk keluar dari mode masukan teks

masukan Anda, tekan tombol

layar

menu

sebelumnya.

tanpa menyimpan

E. Telpon

akan kembali ke

2. Jika

perangkat Anda mendukung bahasa lain dan mode

masukan T9, Anda bisa menekan tombol S untuk
mengganti dengan modus masukan T9 yang lain.
3. Tersedia
?

?

?

tiga opsi alihan

huruf:

Huruf Kecil

Besar Awal
Huruf Besar

Tekan tombol satu kali atau lebih untuk
alihan yang sesuai di baris
menulis seperti biasa.

Menggunakan

Mode

menampilkan indikator
paling bawah layar lalu teruskan

Angka

Mode

Angka memungkinkan Anda memasukkan angka ke
dalam pesan teks (nomor telepon, misalnya).
1. Tekan lama salah satu tombol yang berisi

angka yang

diinginkan.
2. Tekan lama tombol

#.

Screen Saver
Pada

menu

ini, Anda dapat mengaktifkan

atau menonaktifkan

screen saver.

Jawab auto
Anda

dapat mengaktifkan

auto. Jika fasilitas ini
secara

atau menonaktifkan fasilitas

jawab

aktif, panggilan masuk akan diterima

otomatis ketika unit handsfree atau unit car-kit

terhubung.
Reset

seting

Dengan fasilitas ini, Anda dapat
seting pabrik.

mereset semua

seting ke

Info
Info

pgl

pgl

Menu ini mencatat

jumlah biaya dan lama
semua panggilan masuk
dan keluar dalam satuan jam, menit dan detik.
pembicaraan

Info

Pgl

Pgl terakhir

pgl
terakhir

Total

pgl

Tampilan

auto

Menu ini

Total

pgl

Menu ini
biaya

Total

biaya

Biaya

maks.

Biaya pulsa
Daftar

pgl

menampilkan lama pembicaraan

terakhir.

Nada 1 menit

Info

untuk

untuk

menampilkan lama pembicaraan
panggilan masuk dan keluar.

semua

Tampilan

auto

Bila dipilih, lama pembicaraan akan
ditampilkan setelah panggilan berakhir.
Nada 1 menit
Bila

dipilih, nada peringatan akan terdengar
setiap menit selama pembicaraan
berlangsung.
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Info

biaya

jaringan menyediakan informasi mengenai AoC
(Advice-of-Charge), jumlah biaya akan ditampilkan setelah
mengakhiri sebuah panggilan.
Bila operator

Total

biaya

Menu ini

S

menampilkan total biaya

untuk

semua

panggilan. Bila

ditekan, nilai akan direset.

Biaya

maks.

dipilih, Anda dapat menentukan batas maksimum untuk
total biaya. Anda tidak dapat melakukan panggilan bila total
biaya sudah melebihi batas.
Bila

Biaya pulsa
Dalam

menu

Tekan

M

Daftar

pgl

ini, Anda dapat memasukkan biaya per pulsa.

untuk memilih entri yang berbeda.

ini menyimpan informasi untuk 20 panggilan terakhir
telepon Anda. Gunakan M untuk menelusuri panggilan.
Gunakan tombol S untuk memasuki submenu bila ingin
memanggil atau menyimpan sebuah nomor ke dalam buku
telepon.

Fungsi

dalam

Pengalihan
Pengalihan

Bila

dipilih, Anda dapat mengalihkan sebuah
panggilan masuk ke nomor telepon yang lain.
(Nomor telepon akan didaftar ke jaringan
operator dan bukan tercatat dalam telepon).

Pengalihan
Alihkan ke
Tdk

dijangkau

Tdk

dijawab

Semua

pgl

Sibuk
Status
Tdk

Alihkan ke

Agar dapat berfungsi dengan baik, Anda
terlebih dahulu harus memasukkan

nomor

telepon yang menjadi tujuan pengalihan. Bila
nomor telepon 'alihkan ke' belum ditentukan,
menu akan melompat ke submenu Pengalihan
yang lain.

dijangkau

Tdk

dijawab

Semua

pgl

Sibuk
Batal

semua

Tdk

dijangkau

Menu ini akan

mengalihkan panggilan masuk
telepon Anda berada di luar jangkauan
atau bila telepon dimatikan. Anda dapat
mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi ini
dengan menekan S atau E. Untuk keluar
dari fungsi ini, tekan C.
bila
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Tdk

dijawab

Fungsi ini akan mengalihkan panggilan masuk bila Anda tidak
menjawabnya.
Semua

pgl

Fungsi ini akan mengalihkan semua panggilan masuk. Anda
dapat mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi ini dengan
menekan S atau E. Untuk keluar dari fungsi ini, tekan C.
Sibuk

Fungsi ini akan mengalihkan panggilan masuk bila telepon
sedang sibuk.

Anda

Status
menu ini dipilih, Anda dapat mengetahui status pengalihan
jaringan Anda. Jaringan akan menampilkan daftar
pengalihan berikut dengan statusnya.

Bila
dari

Batal

semua

Menu ini akan membatalkan atau menonaktifkan

pengalihan yang telah ditentukan.

semua

mode

Keamanan
Keamanan

Menu ini akan mengatur keamanan

bagi

pengguna.
Batasan
Keamanan
Batasan

Pgl

pgl

dan

panggilan keluar.

Pgl

Keluar

Keluar

Pgl

Intl

Semua

Intl kec. negara asal

Semua

pgl

masuk

Pgl

Intl

Pgl jelajah

Semua

Status

diblokir.

keluar

Pgl
Pgl

Intlm

Intl kec. negara asal

Semua

pgl masuk

Pgl jelajah
Batal
Rubah

semua

pgl

Menu ini akan membatasi

panggilan masuk

panggilan keluar akan diblokir.

(panggilan
panggilan

keluar

internasional)

keluar internasional akan

Intl kec. negara asal (panggilan keluar
internasional di luar negara asal)

Panggilan (keluar) internasional akan diblokir
jika berada di luar negara asal (roaming).
Hanya untuk panggilan lokal atau di negara
asal.

password

No. tetap
PIN1 dirubah
PIN1 aktif
PIN1 non-aktif
PIN2 dirubah
Kunci tombol

Semua
Semua

pgl

masuk

panggilan masuk akan diblokir.

Pgl jelajah
(panggilan

masuk bila

roaming)

Semua

panggilan masuk akan diblokir bila dari
luar negara asal (roaming).

Kunci SIM
Atur kunci
Buka kunci
Rubah PCK
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Status
Menu ini akan

menampilkan

semua

status batasan

Menu ini akan membatalkan

semua

batasan

Batal

panggilan.

semua

Catatan:

panggilan.

ini

kadangkala tidak didukung oleh operator
jaringan Anda. Untuk mengakses layanan ini, Anda
membutuhkan sebuah kode jaringan.
Rubah

Layanan

password

Untuk mengatur batasan panggilan, Anda harus memasukkan
sebuah password. Menu ini memungkinkan Anda untuk

mengubah password untuk batasan panggilan. Untuk
mengetahui password awal, hubungi operator jaringan Anda.
No. tetap

Dengan fungsi ini, Anda hanya dapat melakukan panggilan ke
yang telah ditetapkan dalam buku telepon.
(Membutuhkan nomor PIN2).
nomor-nomor

PIN1 dirubah

Menu ini untuk

mengubah

nomor

PIN1.

PIN1 aktif

Menu ini untuk

mengaktifkan

PIN1. Bila

Anda akan diminta untuk memasukkan

telepon dinyalakan,
nomor

PIN1.

PIN1 non-aktif

Menu ini untuk membatalkan

fungsi

PIN1.

PIN2 dirubah

Menu ini untuk

mengubah

nomor

PIN2.

Kunci tombol

Menu ini akan

mengunci tombol telepon agar tidak tertekan
disengaja. Bila diaktifkan, semua tombol akan
dikunci secara otomatis setelah 10 detik berlalu sejak
penekanan tombol yang terakhir. Tombol diaktifkan kembali
bila terdapat panggilan masuk atau dengan menekan
sembarang tombol dan diikuti dengan tombol # dan 4.
secara

tidak

Kunci SIM

Fungsi ini memungkinkan Anda untuk mengunci telepon
dengan kartu SIM tertentu. Fasilitas ini berguna untuk
mencegah penggunaan telepon dengan kartu SIM orang lain,
terutama jika telepon Anda hilang.

Atur kunci
Menu ini akan

mengaktifkan fungsi

kunci SIM.

Rubah PCK
Menu ini

memungkinkan Anda

untuk

mengubah kode PCK.
produsen

Catatan: Kode awal PCK yang disediakan oleh
adalah 0000.

Catatan: Selama PIN1 aktif, 'PIN1
dirubah' dan 'PIN1 nonaktif'
muncul di
PIN1 tidak

layar secara berurutan.
dapat diubah selama

PIN1 nonaktif.

Jaringan
Jaringan

Dengan

ini, Anda dapat memilih dan
pada jaringan yang ingin Anda

menu

mendaftar

gunakan.
Jaringan
Pilih

jrng

Cari

jrng

Daftar

jrng

Pilih

jrng

Ketika

telepon dinyalakan, ia akan mencari
jaringan yang tersedia dan kemudian, memilih
salah satu dari jaringan tersebut. Anda juga
dapat memilih jaringan secara manual dalam
daftar.

Cari jrng
Anda

dapat mencari jaringan yang tersedia dan
memilihnya secara manual.
Daftar

jrng

Anda

dapat menambah, menghapus dan
mengubah jaringan yang tersedia dalam daftar.
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Unik

Menyediakan beragam fungsi yang berguna.

Avanzado

WAP

Anda bisa
Unik
WAP
Buat

dering

mengakses internet termodifikasi
dengan browser WAP. Pada menu WAP, Anda
memiliki 4 cara untuk mengakses situs web
dengan browser.
?

Edit

Hapus

?

Kalkulator
Kalender

?

Permainan

Tdk ada

Pergi ke url lalu masukkan alamat
situs web untuk mengakses internet.
Tekan

Tekan bookmark untuk

mengakses situs
simpan.

Saat

browsing, Anda juga bisa menekan
opsi untuk mengakses sejumlah
fungsi berikut ini.
?

Masukkan situs web: untuk
halaman WAP tertentu.

menghubungkan

Baca SMS
?

VM

Kembali: kembali ke halaman WAP

sebelumnya.

Pgl cepat
?

Kunci tombol
Kalender

menghubungkan ke
seting yang dipilih.

tombol

Profil Suara

Hubungi

Anda dari

web yang Anda

Waktu dunia

Tombol cepat

Tekan Internet untuk

homepage

Mainkan

?

?

Muat

ulang:

memuat

ulang

halaman WAP.

Keluar: keluar ke tombol pilihan.
Mobile Internet:

ergi

ke halaman pertama

WAP
?

BookMark:

pilih data bookmark

untuk

diakses
?
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Tambah Bookmark: menambahkan
halaman WAP ke bookmark

?

Masukkan Alamat: masukkan alamat situs web untuk
internet

mengakses
?

Homepage

Baru: atur halaman WAP ini ke

Catatan:

pastikan Anda telah mengatur
sebelum menggunakan browser.

homepage

account kom. data

WAP

Internet
bookmark
data Push

Pergi ke URL
Pilih

Hapus cache
Sertifikat

Pengaturan
5.1 Internet
Anda bisa masuk ke

homepage Anda.

5.2 Bookmark
Anda bisa memilih halaman WAP favorit Anda dari bookmark.
?

Masukan Book mark

menampilkan

semua

situs di

bookmark
?

?

?

?

?

Langsung

tekan tombol ya.

Tekan tombol

opsi, pilih
hapus bookmark

muat

bookmark, edit bookmark,

Masukan Tambah bookmark.

Mengedit

Judul dan alamat.

Tekan ok untuk

menyimpan

data.

?

?

?

?

?

?

?

Tekan batal untuk keluar dari

penambahan.

Hapus bookmark.
Tekan tombol

opsi lalu pilih hapus bookmark.

Tekan tombol batal untuk keluar.

Hapus

semua

bookmark.

Tekan tombol ya untuk

menghapus

semua

bookmark.

Tekan tombol batal untuk keluar.

5.3 Data Push
Perusahaan

penyedia jaringan Anda mungkin mengirimkan
layanan baru yang ditunjukkan pada telepon
Anda dalam mode pesan push (dorong).
berita terkini atau

5.4

Pergi Ke URL

Anda bisa memasukkan alamat WAP yang Anda
di internet.

ingin masuki

5.5 Pilih

Anda bisa memilih pengaturan WAP untuk Internet, homepage,
dan melakukan panggilan data untuk masuk ke internet.
Sistem
5.5

mendukung

Hapus

Menu ini

5

pengaturan WAP.

Cache

memungkinkan Anda menghapus memori cache.

5.6 Sertifikat
Anda bisa men-download sertifikat dari situs WAP tertentu atau

menerimanya dari penyedia layanan.

5.6
?

Pengaturan

Kon. Push
Pilih tombol ok untuk

mengaktifkan

atau menonaktifkan

layanan Push.
?

Pengaturan
Pilih

1
1

Pengaturan

No

Telepon

ID

Pengguna

:

Nomor

:

Id pengguna

panggilan data

WAP CSD.

panggilan data
(untuk negosiasi PPP).

WAP CSD

PWD

Pengguna : Password pengguna panggilan data
CSD (untuk negosiasi PPP).

Jenis

Panggilan : Panggilan data
atau Analog.

ID

Gateway

:

PWD

IP

Gateway

Gateway

:

:

WAP CSD adalah ISDN

Masukkan id pengguna gateway
oleh

Masukkan alamat IP gateway

(diberikan

ISP).

Homepage

:

Masukkan alamat homepage.
(5.1.Homepage WAP)

Lama diam

:

Batas waktu diam

Pengaturan

:

Mengaktifkan

Mode data

(diberikan

ISP).

Masukkan password pengguna gateway
(diberikan oleh ISP).
oleh

keamanan

Wap

/ menonaktifkan

fungsi

keamanan.
:

WAP

Pilih mode koneksi

koneksi).

(koneksi/ tanpa

Buat

dering

Menu ini

berfungsi untuk membuat sebuah melodi baru yang
ditempatkan di akhir menu pilihan nada dering.
Edit
Menu ini

memungkinkan Anda untuk mengedit atau mengubah
dering yang tersimpan. Kegunaan semua tombol
dijelaskan di bawah ini:
nada

tombol(1) 1, 2

7

-

~'Si'berturut-turut dan

untuk menambahkan nada

'Do', 'Re'

ditunjukkan dengan simbol yang sesuai

"1,2,3,4,5,6,7".

tombol(2) 8 digunakan untuk memilih tangga nada rendah,
".
medium atau tinggi dan ditunjukkan dengan
"

tombol(3) 9

untuk memilih

panjang tempo. Anda bisa
panjang tempo berturut-turut "1/4, 1/8,

memilih dari empat
1/16, 1/32" dan
"

tombol(4) 0
dengan '0'.
tombol

".

untuk menambah simbol

cepat(5)

*

untuk menambah

sebelum nada ini dan
tombol

panjang(6)

jeda, dan ditunjukkan

setengah tempo
ditunjukkan dengan '.'.

*

sebelum nada ini dan

untuk menambah

ditunjukkan dengan

tombol(7) # digunakan

untuk memilih

seperempat tempo
'-'.

apakah

itu seminada.

C

untuk

menghapus

tombol(9) S

untuk

mengganti kecepatan melodi.

tombol(8)

sebuah nada.

tombol(10) S

untuk keluar

dengan menyimpan melodi.

tombol(11) E

untuk keluar

tanpa menyimpan melodi.

Mainkan
Menu ini untuk memainkan nada

dering yang telah disediakan.

Hapus
Menu ini akan

menghapus nada dering yang telah disediakan.

Kalkulator

Dengan menu ini, Anda dapat menambah, mengurangi,
mengali dan membagi hitungan yang sederhana. Tekan tombol
* untuk memilih operasi hitungan.
Kalender

Dengan fungsi ini, Anda dapat memeriksa informasi kalender
juga dapat menggunakan tombol
(pilihan) untuk "tulis nota" atau "tampilkan nota" atau "hapus
nota" atau "tampilkan semua nota". Setelah menulis sebuah
nota, Anda dapat juga mengatur alarm atau sebuah SMS guna
mengingatkan Anda terhadap sesuatu hal.
harian dan bulanan. Anda

Waktu dunia

Dengan menu ini, Anda dapat mengetahui waktu jam dunia,
misalnya saat melakukan perjalanan ke luar negeri. Anda
dapat memilih kota yang sedang Anda kunjungi dan waktu jam
akan diatur secara otomatis dengan menekan tombol S dan
ok

S.

Permainan
Kami
lihat

menyediakan beberapa permainan. Untuk lebih jelasnya,
fungsi bantuan pada menu.

Punch
Tombol

fungsi: 1(kiri atas),

7(kanan atas), 3(tengah),

5(kiri bawah), 9(kanan bawah), E(Akhiri permainan).

Ranjau
Simbol-simbol dari sebuah

digit menunjukkan seberapa
banyak mine di sekelilingnya. Tombol yang ditekan: 2(atas),
8(bawah), 4(kiri), 6(kanan), 5(buka), 0(tandai
sebuah blok).
Ksatria
Hancurkan bola
Tekan tombol

dg menenmbakkan anak panah

4, 5, 6, 9

utk geser

atau rantai.

kiri, kanan,

menembak.

Perang

Berdarah

Tembak musuh yg nampak. Tombol 1,
arah dan 6, 9 untuk menembak dan

Pemburu

4, 5, 7
mengebom.

untuk

Elang

Makan ayam dan
tombol 4, 5,

lumpuhkan anjing dg kotoran stlh kenyang,

6, 9

utk geser

kiri, kanan, makan,

buang kotoran.
Tombol cepat

Dengan

menu

ini, Anda dapat mengatur masing-masing tombol

(1-9)

untuk sebuah fungsi tertentu. Misalnya,
menghubungi VM, panggilan cepat dan lain-lain. Untuk
melakukan fungsi tertentu, Anda dapat menekan dan menahan
tombol nomor saat telepon sedang standby. Ketika memasuki
menu ini, Anda dapat menekan M untuk menampilkan fungsi
dari masing-masing tombol cepat. Tekan tombol S untuk
menentukan sebuah fungsi tombol yang baru. Fungsi yang
nomor

tersedia adalah

:

Tdk ada

Artinya, tombol cepat belum tersedia.
Profil Suara
Dalam

ini, Anda dapat memilih profil
Misalnya, mode sunyi.

menu

ditentukan.

suara

yang telah

Baca SMS
Menu ini untuk membaca pesan dalam kotak masuk/keluar.
Untuk jelasnya, lihat halaman 31.

Hubungi

VM

Dengan menu ini, Anda akan membuat sebuah panggilan
untuk mendengarkan voicemail.

Pgl cepat
Ketika

ingin menghubungi

memasukkan nomornya
buku telepon.

nomor

secara

tertentu, Anda dapat

manual atau

memilihnya dari

Kunci tombol
Menu ini untuk

mengaktifkan

kunci tombol atau untuk

membukanya.
Kalender

Dengan fungsi ini, Anda dapat memeriksa informasi kalender
juga dapat menggunakan tombol
(pilihan) untuk "tulis nota" atau "tampilkan nota" atau "hapus
nota" atau "tampilkan semua nota". Setelah menulis sebuah
nota, Anda dapat juga mengatur alarm atau sebuah SMS guna
mengingatkan Anda terhadap sesuatu hal.
harian dan bulanan. Anda

Cara menggunakan
panggilan

MENU selama melakukan

Selama melakukan

pembicaraan, Anda mungkin perlu
menggunakan beberapa fungsi. Di antaranya fungsi Volume,
Konferensi, Nama, Nama di HP, Daftar Pgl, Kirim SMS, dan
Baca SMS.
Catatan: Di luar
bila Anda

mengenai Konferensi, gunakan daftar isi
ingin mengetahui rincian fungsi yang telah

disebutkan.
Volume

Dengan menekan tombol M, Anda dapat menambah
mengurangi volume pembicaraan.

atau

Konferensi

Putus

pgl

Dengan menu ini, Anda dapat memilih dan mengakhiri sebuah
panggilan selama multiparty. Anda juga dapat menahan
panggilan yang sedang aktif.
Tukar
Untuk menahan panggilan yang sedang aktif dan untuk
mengubah panggilan yang sedang tertahan menjadi panggilan
aktif.

Tahan
Untuk menahan

panggilan yang sedang aktif.

Terima kembali
Untuk menerima kembali panggilan yang tertahan dan
mengubahnya menjadi panggilan aktif.

untuk

Gabung
Untuk mengubah sebuah panggilan yang sedang aktif menjadi
panggilan multiparty (yang sedang aktif+yang tertahan).
Jumlah panggilan maksimum ditentukan oleh operator jaringan
masing-masing.

Privat
Selama

panggilan multiparty berlangsung, Anda dapat memilih
panggilan dan mengubahnya menjadi sebuah
panggilan aktif. Kemudian, panggilan yang lain menjadi
panggilan yang ditahan.

sebuah

Nama
Menu ini untuk

menampilkan atau mencari sebuah nama yang
tersimpan dalam SIM. Fungsi ini hampir sama dengan menu
'Cari'. (Lihat halaman 27)

Nama di HP
Menu ini untuk

menampilkan atau mencari sebuah nama yang
tersimpan dalam telepon. Fungsi ini hampir sama dengan
menu 'Cari'. (Lihat halaman 27)
Daftar

pgl

ini menyimpan informasi untuk 20 panggilan terakhir
telepon Anda. Gunakan M untuk menelusuri
panggilan. Gunakan tombol S untuk memasuki submenu bila
ingin memanggil atau menyimpan sebuah nomor ke dalam
buku telepon.

Fungsi

dalam

Kirim SMS

Bila

Untuk
&

ini dipilih, masukkan alamat si penerima pesan
dengan sebuah pesan singkat.

menu

berikut

menampilkan submenu yang lain, termasuk Kirim,
Simpan dan Simpan, tekan S.

Kirim

Baca SMS
Bila

ini

dipilih, tersedia 2 submenu, yaitu masuk dan
dipilih, Anda akan ditampilkan dengan
sebuah daftar pesan yang saat ini tersimpan dalam kartu SIM
menu

keluar. Bila salah satu

Anda.
Simbol

menunjukkan apakah pesan belum dibaca

atau

atau belum dikirim.

Simbol

atau

menunjukkan apakah pesan sudah

dibaca atau sudah dikirim.
Tekan tombol
tombol

M

E
S

untuk kembali satu level ke

menu

untuk melihat teks pesan yang
untuk menggulung teks pesan.

Tekan tombol

di atasnya.

dipilih. Tekan

Menu

Panggilan

Masuk

Anda

dapat mengatur fungsi lain selama melakukan sebuah
panggilan, seperti Volume, Konferensi, Kirim SMS, Speaker
Phone dan lain-lain. Selama melakukan pembicaraan, Anda
dapat menekan tombol Pilihan untuk memasuki menu
panggilan masuk dan menggunakan tombol M untuk
menelusurinya.
1. Volume

Untuk mengatur volume

panggilan. Gunakan tombol Ke Atas

untuk menambah volume. Gunakan tombol Ke Bawah untuk

mengurangi volume. Bila Anda menekan tombol Ke Bawah
sampai ke nol, telepon beralih ke mode sunyi.
2. Putus aktif

Fungsi ini digunakan untuk memutus sebuah panggilan yang
sedang aktif. Bila di samping panggilan aktif terdapat
panggilan tertahan, fungsi ini akan memutus panggilan aktif
dan menerima panggilan yang tertahan.
3. Putus

Fungsi

pgl ditahan
ini akan memutus

panggilan telepon yang sedang
samping panggilan aktif terdapat panggilan
tertahan, fungsi ini akan memutus panggilan yang tertahan
dan beralih ke panggilan yang aktif.
tertahan. Bila di

4. Putus 1 MPTY

Bila Anda melakukan

pilihan

tidak melakukan

fungsi

multyparty, fungsi

untuk memutus salah satu
ini.

ini memberikan

peserta MPTY. Bila Anda

multyparty, sebaiknya tidak menggunakan

5. Handfree

Dalam

menu

ini, Anda dapat mengaktifkan

atau

menonaktifkan

fungsi speaker handfree. Bila memilih
handfree ON, speaker akan diaktifkan. Bila memilih handfree
OFF, speaker akan dimatikan dan beralih ke mode speaker
telinga.
6. Konferensi
Di sini, Anda dapat mengatur sebuah multyparty. Bila
telepon Anda memiliki sebuah panggilan aktif dan sebuah
panggilan tertahan, Anda dapat mengatur sebuah multyparty
dengan kedua pihak. Anda dapat menggabung panggilan
tertahan yang lain menjadi sebuah panggilan MPTY sampai
dengan 5 peserta.
7. Nama

Selama melakukan

pembicaraan, Anda dapat mengakses
telepon. Bila dipilih, menu ini akan menampilkan buku
telepon. Anda dapat melakukan sebuah panggilan dengan
menggunakan buku telepon atau kembali ke mode
panggilan masuk.
buku

8. Nama di HP
Selama melakukan

pembicaraan, Anda dapat menampilkan
panggilan. Bila dipilih, menu ini akan menampilkan
daftar panggilan. Anda dapat melakukan sebuah panggilan
dengan menggunakan daftar panggilan atau kembali ke
mode panggilan masuk.
daftar

9. Kirim SMS
Selama melakukan

pembicaraan, Anda dapat mengirim

sebuah pesan. Bila dipilih, Anda dapat memasukkan sebuah
pesan baru. Fungsi ini sama seperti menu Kirim Pesan yang
biasa.
10.Privat
Bila Anda melakukan multyparty, Anda dapat berbicara
dengan salah satu peserta MPTY secara terpisah. Bila
dipilih, menu ini akan menampilkan semua peserta dalam
multyparty. Kemudian, Anda dapat memilih salah satu di

antaranya.

Status Awal Tombol
Anda
untuk
1.

dapat menekan-panjang pada salah
mengaktifkan fungsi tertentu.

satu tombol

cepat

"*" ditekan-panjang:

Bila telepon dalam mode standby,
dapat menekan tombol * lebih dari 2 detik untuk
mengaktifkan vibrator dan memasuki mode sunyi. Bila
tombol * kembali ditekan-panjang, vibrator akan
dinonaktifkan dan telepon kembali ke mode normal.
"

Anda

"

2.

Cepat

"

"

"#" ditekan-panjang:

Anda dapat mengaktifkan fungsi
dengan menekan tombol # lebih dari 2
detik. Tombol cepat ini hanya berfungsi dalam mode
standby. Untuk menonaktifkan kunci tombol, tekan-panjang
pada tombol # atau tekan # 4 untuk membukanya.
"

kunci tombol

"

,

3.

"C

"

ditekan-panjang: Selama melakukan pembicaraan,
Anda dapat menekan tombol C lebih dari 2 detik untuk
mengaktifkan speaker telepon dalam mode handfree. Untuk
menonaktifkan speaker handfree, Anda dapat kembali
menekan tombol C". Fungsi ini hanya bekerja selama
melakukan pembicaraan.
"

"

"

Baterai
Telepon menggunakan sebuah baterai yang dapat diisi
ulang. Namun, kinerja baterai akan menurun sesuai dengan
penggunaannya. Isilah baterai bila muatannya sudah lemah.
Perlu diingat bahwa baterai akan memberikan kinerja yang
baik bila diisi dan dibuang muatannya secara teratur.

digunakan, putuskan unit pengisi dari jaringan
Jangan membiarkan baterai terhubung ke unit pengisi
selama lebih dari seminggu. Pengisian yang berlebih dapat
memperpendek usia pakai baterai.
Bila tidak
listrik.

Suhu yang rendah atau tinggi sangat mempengaruhi proses
pengisian baterai. Sebaiknya, dinginkan/hangatkan baterai
terlebih dahulu. Bila suhu baterai di atas 40°C
baterai tidak

(104°F),

dapat diisi.

Jangan menggunakan baterai yang sudah rusak.
Gunakan baterai untuk penggunaan telepon saja. Hindari
agar tidak mengalami hubungan singkat. Hubungan singkat
akan terjadi bila terminal-terminalnya (+/--) saling terhubung
secara

langsung.

Jangan meletakkan baterai di tempat yang terlalu panas atau
terlalu dingin. Kondisi ini akan memperpendek usia pakai
baterai. Baterai yang terkena panas atau dingin secara
berlebihan akan mengganggu pengoperasian telepon,
walaupun baterai sudah terisi penuh. Simpan baterai di
tempat yang sejuk (antara 15°C sampai 25°C atau 50°F
sampai 77°F).
Baterai harus didaur ulang! Jangan membuang baterai
dengan membakarnya!

Perawatan dan Pemeliharaan
Tangani dan pelihara telepon Anda secara hati-hati. Perhatikan
petunjuk yang diberikan di bawah ini.
Jauhkan telepon beserta peralatan dan aksesorinya dari
jangkauan anak-anak.

Jaga agar telepon tetap kering karena cairan yang
mengandung mineral dapat membuat sirkuit elektronik
telepon berkarat.
Jauhkan

telepon dari tempat yang panas. Suhu yang tinggi
dapat memperpendek usia pakai komponen telepon,
melelehkan plastik dan merusak baterai.
Jangan menyimpan telepon di tempat yang beku.
Jauhkan

telepon dari tempat yang terlalu dingin.

Jangan membuka telepon atau melepas komponennya.
Penanganan yang tidak semestinya dapat merusak telepon.
NJangan menggunakan bahan kimia yang tajam atau
atau deterjen keras untuk
membersihkan telepon. Cukup bersihkan telepon dengan
kain bersih lembut yang kering atau sedikit lembab.
merusak, bahan pembersih

Gunakan jenis baterai yang sesuai dan dianjurkan oleh

produsennya.
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