Sebagian isi dalam manual ini
mungkin berbeda dari ponsel Anda
tergantung pada perangkat lunak
ponsel atau penyedia layanan Anda.

KM900 Petunjuk Penggunaan

Selamat atas pembelian ponsel mutakhir dan
ringkas KM900 dari LG, yang dirancang untuk
dioperasikan dengan teknologi terbaru dalam
komunikasi seluler digital.
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Mengenal ponsel Anda
Tombol pelepas baterai
Konektor earphone Stereo
atau Bebas-genggam
Tombol Daya
Menghidupkan/mematikan ponsel.
Lubang suara
Sensor Jarak
Lensa dalam
Tombol Akhiri
• Menolak panggilan.
• Tekan sekali untuk kembali
ke layar asal.
Tombol multitugas
Tombol Panggil
Memanggil nomor telepon dan
menjawab panggilan masuk.
Persiapan



PERINGATAN: Meletakkan benda berat di atas ponsel atau
menekannya dapat merusak LCD ponsel dan fungsionalitas layar
sentuhnya. Jangan menutupi lapisan pelindung di sensor jarak
pada LCD. Hal ini dapat menyebabkan sensor gagal berfungsi.
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01
Pengisi daya, kabel
Data (kabel USB)
TIP: Sebelum
menghubungkan
kabel USB, tunggu
hingga ponsel
dihidupkan dan
didaftarkan pada
jaringan.

Tombol volume
• Bila layar sedang siaga:
volume nada tombol.
• Selama panggilan:
volume lubang suara
• Saat memainkan trek:
mengontrol volume
secara kontinu.

02
03
04
05
06
07
08

Tombol Kamera
• Ke menu kamera secara
langsung dengan
menekan dan menahan
tombol tersebut.

Persiapan



Memasang USIM dan baterai
1 Melepaskan penutup baterai
Tekan dan tahan tombol pelepas
baterai di bagian atas ponsel dan
angkat penutup baterai.

PERINGATAN: Jangan
melepas baterai saat ponsel
masih hidup, karena dapat
merusak ponsel.
PERINGATAN: Jangan
lepaskan penutup baterai
saat memakai GPS, Wi-Fi atau
Bluetooth. Antena dipasang
pada penutup baterai.

2 Melepaskan baterai
Pegang ujung atas baterai dan
lepaskan dari kompartemen
baterai.

Persiapan
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3M
 emasang kartu USIM
Masukkan kartu USIM ke dalam
tempat kartu USIM. Pastikan area
kontak warna emas pada kartu
menghadap ke bawah. Untuk
mengeluarkan kartu USIM, tarik
perlahan keluar.

4 Memasang baterai
Masukkan bagian atas baterai ke
bagian tepi atas kompartemen
baterai terlebih dahulu. Pastikan
kontak baterai sejajar dengan
terminal pada ponsel. Tekan
bagian bawah baterai ke bawah
hingga terkunci pada tempatnya.

5 Mengisi daya ponsel Anda
Tarik ke belakang penutup
konektor pengisi daya pada
sisi KM900 Anda. Masukkan
pengisi daya dan tancapkan
pada stopkontak listrik. KM900
Anda harus diisi dayanya hingga
muncul pesan yang berbunyi
“Baterai penuh” pada layar.
CATATAN: Baterai harus selalu
terisi penuh untuk meningkatkan
masa pakai baterai. Abaikan
pesan “Baterai penuh” dan biarkan
ponsel diisi semalam (atau hingga
selama 14 jam).

01
02
03
04
05
06
07
08

Persiapan
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Kartu memori
Memasang kartu memori
Anda dapat menambah ruang
memori yang tersedia pada ponsel
Anda dengan memakai kartu
memori.
CATATAN: Kartu memori adalah
aksesori opsional.
Masukkan kartu memori ke dalam
slot di bagian atas, hingga terkunci
pada tempatnya. Pastikan area
kontak emas menghadap ke bawah.
PERINGATAN: Masukkan
kartu memori ke slot, jika tidak,
kartu bisa rusak.

Persiapan
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Memformat kartu memori

Mentransfer kontak Anda

Kartu memori siap diformat. Jika
tidak, Anda perlu memformatnya
sebelum Anda mulai memakainya.
CATATAN: Semua file akan dihapus
saat memformat.
1 Dari layar asal, pilih
dan pilih
Pengaturan telepon dari tab
Pengaturan.
2 Gulir dan sentuh Pengaturan
memori kemudian gulir dan pilih
Memori eksternal.
3 Sentuh Format kemudian
konfirmasikan pilihan Anda.
4 Isikan kata sandi, jika telah
dibuat. Kartu akan diformat dan
siap dipakai.

Untuk mentransfer kontak Anda dari
USIM ke ponsel:
1 Dari tab Komunikasi, gulir ke
Kontak dan pilih
kemudian
Ubah lokasi.
2 Sentuh Salin ke Handset.
3 Pilih Pilih semua atau pilih nama
satu per satu dan sentuh Salin ke
handset.

02
03
04
05
06
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Persiapan

CATATAN: Jika kartu memori Anda
sudah ada isinya, struktur folder
yang menyertakan isinya mungkin
berbeda setelah memformat,
berhubung semua file telah
dihapus.

01
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Layar asal Anda
Dari layar ini, Anda dapat
mengakses berbagai opsi menu,
membuat panggilan, melihat status
ponsel Anda dan sebagainya.

Tip layar sentuh

Layar asal Anda
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Layar asal juga tempat yang tepat
untuk membiasakan diri dengan
layar sentuh.
Untuk memilih sebuah item, sentuh
bagian tengah ikonnya.
• Tidak perlu menekan terlalu
keras, layar sentuh cukup peka
untuk mengenali sentuhan
ringan yang akurat.
• Pakai ujung jari Anda untuk
menyentuh opsi yang Anda
inginkan. Berhati-hatilah agar
tidak menyentuh tombol lain.
• Bila lampu layar mati, tekan
tombol daya atau tahan tombol
Buka kunci/Kunci pada layar
sentuh untuk kembali ke layar
asal.
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• Saat KM900 Anda tidak sedang
dipakai, ia akan mengembalikan
Anda ke layar kunci.

Menyesuaikan layar asal
1 Pintasan
layar asal
2 Layar asal
widget

3 Layar asal
kontak
4 Layar asal
multimedia

01
02
03
04
05
06
07
08

Untuk mengedit
layar asal,
TEKAN &
TAHAN
objek ini.

Layar asal Anda

• Berinteraksi dengan KM900 Anda Antarmuka Pengguna berdasarkan pada
empat jenis Layar Asal seperti di atas.
Untuk berpindah-pindah di antara layar,
gesekkan dengan cepat di atas Tampilan
dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri.
• Penyesuaian layar asal - Untuk setiap
jenis layar asal, Anda dapat menambah
atau menghapus berbagai objek dengan
menekan & menahan jari Anda pada layar
atau jika Anda telah menambahkannya,
sentuh dan tahan salah satu objek
tersebut.

15

Layar asal Anda
Tombol cepat
Tombol-tombol cepat pada layar asal memberikan akses satu sentuhan
yang mudah ke berbagai fungsi yang paling sering Anda pakai.

Layar asal Anda
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Sentuh untuk menampilkan
pad pemanggilan nomor,
yang memungkinkan Anda
membuat panggilan. Isikan
nomornya dengan memakai
pad tombol nomor dan
sentuh Panggilan suara
atau tekan
.
Untuk membuat panggilan
video ke nomor ini, sentuh
Panggilan Video setelah
mengisikan nomornya.

Sentuh untuk membuka
kontak Anda. Untuk mencari
nomor yang ingin Anda
panggil: Isikan nama kontak
tersebut dengan memakai
touchpad. Anda juga dapat
membuat kontak baru dan
mengedit yang sudah ada.

Sentuh untuk mengakses
menu opsi Pesan. Dari sini
Anda dapat membuat SMS
baru.

Sentuh untuk membuka
Menu atas lengkap yang
dipisah ke dalam empat submenu.
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Layar sentuh
Berbagai kontrol pada layar sentuh
KM900 berubah secara dinamis,
tergantung pada tugas yang sedang
Anda jalankan.
Membuka Aplikasi
Untuk membuka suatu Aplikasi,
sentuh saja ikonnya.

Menggulir
Seret dari sisi ke sisi untuk
menggulir. Pada beberapa layar
seperti halnya halaman web, Anda
juga dapat menggulir ke atas atau
ke bawah.

01
02
03
04
05
06

Kontak

Riwayat
terbaru

Browser

Pesan

Musik

Kamera

Kamera
video

Galeri

Alarm

Agenda

Memo

Stopwatch

Auto pindai

07
08

Info stasiun

Atur

Lompati

Stop

Profil

Pengaturan Pengaturan Bluetooth
tampilan telepon

Layar asal Anda
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Layar asal Anda
Memperbesar atau Memperkecil
Saat menampilkan foto, halaman
web, email, atau peta, Anda dapat
memperbesar atau memperkecil
tampilannya. Rapatkan atau
renggangkan jari-jari Anda.

Layar asal Anda
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Melihat bar status
Bar status memakai bermacammacam ikon untuk menayangkan
berbagai kondisi seperti halnya
kekuatan sinyal, pesan baru
dan masa pakai baterai, serta
memberitahu Anda apakah
Bluetooth atau GPRS sedang aktif.
Di bawah ini adalah tabel yang
menjelaskan arti dari berbagai ikon
yang Anda lihat dalam bar status.
Ikon Keterangan
Tiada Layanan

Ikon Keterangan
Headset Stereo Mono
Bluetooth
Headset Stereo Bluetooth
Headset Mono Bluetooth
Bluetooth hidup
Printer lewat Bluetooth

01
02
03
04
05

Transfer Bluetooth

06

Visibilitas Bluetooth

07

Musik Bluetooth

08

Mendownload
Selesai mendownload.
Download dibatalkan.

3G

Opsi Pgl-masuk

EDGE

Internet

HSDPA

Mencari

Wi-Fi dihidupkan

Alih panggilan

Pesan Bluetooth
Headset bebas-genggam
Mono Bluetooth

Tolak panggilan
Pengamanan
Headset
Zona Asal

Layar asal Anda

2G
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Layar asal Anda
Ikon Keterangan
Jelajah
Alarm

Mode penerbangan

Jadwal (Kalender)

Luar ruang

Multi-tugas

Senyap
Nada dering penyesuaian
1-10
Nada dering setelah getaran
Nada dering bersama
getaran
Memori eksternal

Musik dihentikan
Musik dimainkan
Musik dimainkan bersama
siaran FM
Radio FM sedang dimainkan
FM sedang disiarkan
Email sedang dikirim
Email diterima
MMS
MMS sedang dikirim
MMS diterima
Layar asal Anda

20

Ikon Keterangan
Pesan dorong

SMS sedang dikirim
Pesan suara baru
Pesan baru
Pengiriman pesan gagal
Email baru
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-

Status baterai
Proyektor/TV Out

Memakai fungsi Multitugas
Sentuh tombol keras kiri
multitugas
untuk membuka
menu Multitugas. Dari sini
Anda dapat melihat beberapa
aplikasi yang sedang dijalankan
dan mengaksesnya dengan satu
sentuhan.

01
02
03
04
05
06

Multitugas

07
08

Kontak

Browser

Pesan

Permainan
& Aplks

E-mail

Musik

Agenda

Memo

Radio FM

Akhiri semua

Layar asal Anda
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Panggilan
Memanggil kontak Anda

TIP! Tekan tombol
daya untuk mengunci layar
sentuh untuk mencegah
ketidaksengajaan memanggil.

Membuat panggilan atau
panggilan video
1 S entuh
untuk membuka
keypad.
2 Masukkan nomor pada keypad.
Untuk menghapus satu digit,
tekan tombol hapus.
3 Sentuh tombol
untuk
membuat panggilan.
4 Untuk mengakhiri panggilan,
sentuh tombol
.
TIP! Untuk mengisikan tanda
+ untuk membuat panggilan
internasional, sentuh dua kali,
atau tekan dan tahan
.
Dasar-Dasar

22

TIP! Anda dapat Simpan
nomor, Kirim pesan, Cari
kontak dengan mengetuk

.
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1 Dari layar asal, sentuh
untuk
membuka Kontak Anda.
2 Gulir menyusuri daftar kontak
atau isikan huruf pertama dari
kontak yang ingin Anda panggil
dengan menyentuh
.
3 Dari daftar yang difilter, sentuh
kontak yang ingin Anda panggil
dan pilih nomor untuk dipakai
jika ada lebih dari satu untuk
kontak itu.
4 Sentuh Panggilan suara atau
Panggilan video.

Menjawab dan menolak
panggilan
Bila ponsel Anda berdering, tekan
tombol keras
untuk menjawab.
Tekan tombol keras
untuk
menolak panggilan masuk.

Opsi saat panggilan masuk
Speaker - Sentuh
speaker ponsel.

untuk menghidupkan

Bisu - Sentuh
untuk mematikan mikrofon
sehingga lawan bicara Anda tidak dapat
mendengar Anda.
Tahan - Sentuh

Kontak

Memo

Dialpad

untuk menahan panggilan.

Opsi - Pilih dari daftar untuk opsi panggilan
masuk selanjutnya, termasuk membuat memo
baru dan berpindah ke pesan, sehingga Anda
dapat mengecek pesan dan menambah kontak
selama panggilan. Anda juga dapat mengakhiri
panggilan dari sini dengan menyentuh Akhiri
panggilan.

01
02
03
04
05
06
07
08

Dialpad - Sentuh untuk membuka tombol angka untuk
mengetikkan nomor, misalnya saat menghubungi pusat
panggilan atau layanan telepon otomatis lainnya.

- Menambah memo selama panggilan.

Kontak

- Mencari kontak Anda selama panggilan.

Dasar-Dasar

Memo
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Panggilan
Menyesuaikan volume
panggilan
Untuk menyesuaikan volume
selama panggilan, pakailah tombol
naik dan turun di sebelah kanan
ponsel Anda.

Panggil cepat

Dasar-Dasar
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Anda dapat memberikan nomor
panggil cepat pada kontak yang
sering dihubungi.
1 Dari layar asal, sentuh
untuk
membuka Kontak Anda.
2 Sentuh
dan pilih Panggil
cepat.
3 Pesan suara Anda telah
ditetapkan pada panggil cepat 1.
Anda tidak dapat mengubahnya.
Sentuh nomor lainnya untuk
memberikannya pada sebuah
kontak panggil cepat.
4 Daftar kontak Anda akan terbuka.
Pilih kontak yang ingin Anda
berikan ke nomor itu dengan
menyentuh nomor telepon sekali.
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Untuk memanggil sebuah nomor
panggil cepat, sentuh
pada
layar asal kemudian tekan dan
tahan nomor yang telah diberikan
hingga kontak tersebut muncul
pada layar. Panggilan akan dimulai
secara otomatis, tanpa harus
menyentuh Panggilan suara.

Membuat panggilan kedua
1 Selama panggilan awal Anda,
sentuh Dialpad dan pilih nomor
yang ingin Anda panggil.
2 Panggil nomor tersebut atau cari
kontak Anda (lihat Membuat
panggilan untuk rinciannya).
3 Sentuh
untuk
menghubungkan panggilan.
4 Kedua panggilan akan
ditampilkan pada layar
panggilan. Panggilan awal Anda
akan dikunci dan ditahan.
5 Untuk mengakhiri satu atau
kedua panggilan, tekan Akhiri .

Melihat log panggilan Anda
Tahan
Hubungkan

Kontak

Akhiri

Memo

Dialpad

CATATAN: Anda akan dikenakan
biaya untuk setiap panggilan yang
Anda buat.

Mematikan DTMF

01
02
03
04
05
06
07
08

Dasar-Dasar

DTMF memungkinkan Anda
memakai perintah angka untuk
navigasi menu dalam panggilan
otomatis. DTMF dihidupkan secara
default. Untuk mematikannya
selama panggilan (untuk mencatat
nomornya), sentuh
dan pilih
Nonaktifkan DTMF.

Dari layar asal, sentuh
,
kemudian sentuh Riwayat terbaru
dalam tab Komunikasi.
Pilih dari yang berikut ini:
Semua riwayat - Melihat daftar
lengkap semua panggilan yang
dibuat, yang diterima, panggilan tak
terjawab, hanya panggilan suara,
panggilan video dan pesan.
Pgl tak terjawab - Melihat daftar
semua panggilan yang tidak Anda
jawab.
Hanya panggilan - Melihat daftar
semua nomor yang telah Anda
panggil.
Hanya pesan - Melihat daftar
semua nomor yang telah diterima
atau teks/SMS dan pesan
multimedia yang telah dikirim.
Hanya VT- Melihat daftar semua
panggilan video.
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Panggilan
TIP! Dari sembarang log
panggilan, sentuh
dan Hapus semua untuk
menghapus semua item yang
tercatat.
TIP! Sentuh satu entri log
panggilan untuk menampilkan
tanggal, waktu dan lama
panggilan tersebut.

Memakai alih panggilan

Dasar-Dasar
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1 Sentuh
dan pilih Pengaturan
panggilan dalam tab
Pengaturan.
2 Sentuh Pengalihan panggilan
dan pilih Panggilan suara dan/
atau Pgl video.
3 Pilih apakah mengalihkan semua
panggilan, bila saluran sedang
sibuk, bila tidak ada jawaban atau
bila Anda tidak dapat dihubungi.
4 Sentuh Aktifkan untuk
mengaktifkan.
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5 Isikan nomor tujuan pengalihan.
CATATAN: Mengalihkan panggilan
akan menimbulkan biaya. Harap
hubungi operator jaringan Anda
untuk rinciannya.
TIP! Untuk menonaktifkan
semua alih panggilan, pilih
Nonaktifkan semua dari menu
Pengalihan panggilan.

Memakai pemblokiran
panggilan
1 Sentuh
dan pilih Pengaturan
panggilan dalam tab
Pengaturan.
2 Sentuh Pemblokiran panggilan
dan pilih Panggilan suara dan/
atau Panggilan video.
3 Pilih salah satu atau ke lima opsi:
Semua pgl keluar
Panggilan internasional
Panggilan internasional selain
negara asal
Semua yg masuk

Panggilan masuk saat di luar
negeri
4 Isikan kata sandi pemblokiran
panggilan. Harap tanyakan pada
operator jaringan Anda tentang
layanan ini.
TIP! Pilih Nomor panggil
tetap untuk mengaktifkan dan
mengumpulkan daftar nomor
yang dapat dipanggil dari
ponsel Anda. Anda nanti perlu
kode PIN2, yang tersedia dari
operator Anda. Hanya nomor
yang ada dalam daftar panggil
tetap yang dapat dipanggil dari
ponsel Anda.

Mengubah pengaturan
panggilan umum
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1 Sentuh
dan pilih Pengaturan
panggilan dalam tab
Pengaturan.
2 Sentuh Pengaturan umum. Ini
memungkinkan Anda mengubah
pengaturan berikut:

Tolak panggilan - Geser tombol
ke kiri untuk HIDUP. Anda dapat
menyentuh Daftar tolak untuk
memilih semua panggilan, kontak
atau grup atau panggilan tertentu
dari nomor yang tidak terdaftar
(misalnya tidak ada dalam kontak
Anda).
Kirim nomorku - Pilih apakah
nomor Anda akan ditampilkan
pada panggilan keluar.
Auto pgl ulang - Geser tombol ke
kiri untuk HIDUP atau ke kanan
untuk MATI.
Pengingat menit - Geser tombol
ke kiri untuk HIDUP untuk
mendengarkan nada setiap menit
selama panggilan.
Mode jawab BT - Pilih Bebasgenggam agar dapat menjawab
panggilan dengan headset
Bluetooth atau pilih Handset
untuk menekan tombol handset
untuk menjawab panggilan.
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Panggilan
Simpan nomor baru - Pilih
HIDUP atau MATI untuk
menyimpan nomor baru.

Mengubah pengaturan
panggilan video
1 Dari layar asal, sentuh
dan
gulir ke Pengaturan panggilan
dalam tab Pengaturan.
2 Sentuh Setelan pgl video dan
pilih pengaturan untuk panggilan
video Anda. Putuskan apakah
ingin memakai foto, kemudian
pilih foto dan/atau aktifkan
cermin agar Anda dapat melihat
diri sendiri pada layar saat
membuat panggilan video.

Dasar-Dasar
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Pesan
Pesan
KM900 Anda memadukan SMS dan
MMS menjadi satu menu intuitif
yang mudah dipakai.
Ada dua cara untuk memasuki pusat
pesan:
1 Dari layar asal, sentuh
atau
, kemudian gulir ke Pesan
pada tab Komunikasi.

Mengirim pesan

01
02
03

4 S entuh
Sisipkan untuk
menambahkan templet teks,
templet multimedia, emoticon,
nama & nomor, slide baru, perihal
atau tanda tangan.

04

PERINGATAN: Batas 160karakter dapat berbeda-beda di
setiap negara tergantung pada
cara SMS dikodekan.

08

PERINGATAN: Jika sebuah
file gambar, video atau suara
telah ditambahkan ke SMS, ia
secara otomatis akan diubah
menjadi MMS, dan untuk itu
Anda akan dikenakan biaya.

05
06
07
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1 Sentuh
kemudian Tulis
pesan untuk membuka sebuah
pesan kosong.
2 Sentuh Ke untuk mengisikan
nomor penerima, atau buka
kontak atau favorit Anda. Anda
dapat menambahkan beberapa
kontak sekaligus. Bila Anda
selesai, sentuh Kirim SMS.
3 Setelah mengisikan teks, Anda
dapat mengirim SMS atau MMS,
atau memilih Email untuk
mengirim sebuah email.

TIP! Anda akan dikenakan
biaya untuk sebuah pesan teks
berisi 160 karakter bagi setiap
orang yang Anda kirimi pesan.
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Pesan
Mengisikan teks

yang ingin Anda isikan, dan kamus
akan memprediksi kata yang ingin
Anda pakai.
Misalnya, tekan 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6,
dan 3 untuk menulis ‘telephone’.

Keypad
Sentuh untuk mengaktifkan
teks T9 prediktif.
Sentuh untuk mengubah
bahasa tulisan.

Abc manual
Dalam mode Abc, Anda harus
menyentuh tombol berulang-kali
untuk mengisikan huruf. Misalnya,
untuk menulis ‘hello’, sentuh 4 dua
kali, 3 dua kali, 5 tiga kali, 5 tiga kali
lagi, kemudian 6 tiga kali.

Sentuh untuk berpindah
antara keypad angka, simbol dan
teks.
Pakai Shift untuk menggulir
menyusuri beragam keyboard di
setiap mode entri teks (misalnya,
huruf besar atau huruf kecil).
Untuk mengisikan spasi, sentuh

T9 prediktif

Dasar-Dasar
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Dalam mode T9, Anda akan melihat
.
Mode T9 memakai kamus bawaan
untuk mengenali kata-kata Anda
berdasarkan urutan tombol yang
Anda sentuh. Sentuh saja tombol
angka yang berkaitan dengan huruf
LG KM900 | Petunjuk Penggunaan

.

Mengubah pengaturan email
Anda
Anda dapat mengubah pengaturan
email berdasarkan preferensi Anda.
1 Sentuh
dari layar asal,
kemudian gulir ke Seting pesan
pada tab Pengaturan.
2 Pilih Email.
3 Anda dapat mengubah
pengaturan berikut:
Akun email - Mengelola semua

Folder pesan
Anda akan mengenali struktur
folder dalam KM900, dan ini
sudah cukup jelas. Jika Anda telah
membuat akun email, Anda dapat
mempunyai folder untuk setiap
akun.
Kotak masuk - Semua pesan yang
Anda terima disimpan dalam kotak
masuk. Dari sini Anda dapat melihat
dan menghapusnya, selain fungsi
yang lain.
Kotak keluar - Ini adalah tempat
penyimpan sementara saat pesan
sedang terkirim.
Terkirim - Pesan-pesan yang Anda
kirim akan disimpan dalam folder
ini.
Draft - Jika Anda belum selesai
menulis pesan, Anda dapat
menyimpan apa yang sudah Anda
kerjakan dalam folder ini.
Kotak berjalin - Berbagai pesan
yang dipertukarkan dengan pihak
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akun email Anda.
Boleh balas email - Pilih apakah
mengizinkan mengirim pesan
konfirmasi dibaca.
Minta balas email - Pilih apakah
meminta pesan konfirmasi dibaca.
Interval pengambilan - Pilih
seberapa sering KM900 Anda
mengecek pesan email baru.
Sertakan pesan dalam Fwd &
Balas - Pilih untuk menyertakan
pesan aslinya dalam balasan.
Sertakan lampiran - Pilih untuk
menyertakan lampiran aslinya
dalam balasan.
Auto ambil saat jelajah - Pilih
apakah mengambil pesan secara
otomatis saat di luar negeri
(roaming/jelajah).
Info berita email baru - Pilih
apakah ingin diberitahu
mengenai e-mail baru tanpa
memunculkan pesan.
Tanda tangan - Buat tanda
tangan email dan aktifkan fitur ini.
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Pesan
lain via Messenger. Anda dapat
menyimpan gambar dan pesan
sekaligus.
Folderku - Membuat folder pribadi
untuk menyimpan pesan Anda.

Memakai templet

Dasar-Dasar
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Buatlah templet untuk pesan SMS
dan pesan MMS yang paling sering
Anda kirim. Ada sejumlah templet
pada ponsel Anda, yang dapat Anda
edit.
1 Saat menulis pesan baru, Anda
dapat masuk ke Templet dari
Sisipkan dalam menu opsi.
2 Pilih Templet teks atau
Templet multimedia. Anda
dapat menambah, mengedit,
menghapus atau menghapus
semua templet. Untuk mengedit
sebuah pesan, pilih, ubah, dan
sentuh Simpan templet.
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Memakai emoticon
Hidupkan pesan Anda dengan
emoticon. Sudah tersedia beberapa
emoticon yang umum dipakai pada
ponsel Anda.
1 Saat menulis pesan baru, Anda
dapat masuk ke Emoticon dari
Sisipkan dalam menu opsi.
2 Anda dapat menambah ikon
baru atau menghapus satu atau
semua emoticon.

Mengubah pengaturan pesan
teks Anda
Pengaturan pesan KM900 Anda
telah siap-pakai, sehingga Anda
dapat mengirim pesan dengan
segera. Pengaturan ini dapat diubah
berdasarkan preferensi Anda.
Gulir ke Pengaturan pesan pada
tab Pengaturan dan sentuh Pesan
teks. Anda dapat mengubah yang
berikut:

Pusat pesan teks - Isikan rincian
pusat pesan Anda.
Laporan pengiriman - Geser
tombol ke kiri untuk konfirmasi
bahwa pesan Anda telah sampai.
Masa berlaku - Pilih berapa lama
pesan Anda akan disimpan pada
pusat pesan.
Jenis pesan - Mengubah teks Anda
menjadi Suara, Faks, X.400 atau
Email.
Pengkodean karakter - Pilih
cara karakter Anda dikodekan. Ini
mempengaruhi ukuran pesan Anda,
begitu pula biaya data.
Kirim teks panjang sbg - Pilih
untuk mengirim pesan yang
panjang sebagai beberapa SMS
atau MMS.

Mengubah pengaturan pesan
01
multimedia Anda
02
03
04
05
06
07
08
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Pengaturan pesan KM900 Anda
telah siap-pakai, sehingga Anda
dapat mengirim pesan dengan
segera. Pengaturan ini dapat diubah
berdasarkan preferensi Anda.
Dalam tab Pengaturan, pilih
Pengaturan pesan dan Pesan
multimedia. Anda dapat
mengubah yang berikut:
Mode pengambilan - Pilih
Jaringan asal atau Jaringan
jelajah. Jika Anda kemudian
memilih Manual, Anda hanya akan
menerima pemberitahuan tentang
pesan MMS. Anda kemudian
dapat memutuskan apakah akan
mendownload secara lengkap atau
tidak.
Laporan pengiriman - Pilih apakah
mengizinkan dan/atau meminta
laporan pengiriman.
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Pesan
Balasan dibaca - Pilih apakah
mengizinkan dan/atau mengirim
balasan bahwa telah dibaca.
Prioritas - Pilih tingkat prioritas
MMS Anda.
Masa berlaku - Pilih berapa lama
pesan Anda akan disimpan pada
pusat pesan.
Durasi slaid - Pilih berapa lama
slide muncul pada layar.
Waktu pengiriman - Pilih berapa
lama menunggu sebelum pesan
dikirim.
Pusat pesan multimedia - Isikan
rincian pusat pesan Anda.

Dasar-Dasar
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Kamera
Setelah Anda memotret
Foto yang Anda potret akan muncul
pada layar. Nama gambar akan
ditampilkan dengan empat ikon di
sebelah kanan.
Kirim

Pakai
Ganti
nama
Edit

Sentuh untuk mengirim
foto tersebut sebagai Pesan, Email,
Bluetooth atau Blogger. Lihat topik
Mengirim pesan dan Mengirim
dan menerima file Anda memakai
Bluetooth.
Kirim

Ganti nama Sentuh untuk mengedit
nama gambar yang dipilih.

Sentuh untuk kembali ke menu
sebelumnya.
Sentuh untuk menghapus
gambar.
Sentuh untuk segera
mengambil foto lainnya dengan
segera. Foto Anda saat ini akan
disimpan.
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Sentuh untuk melihat galeri dari
foto-foto Anda yang telah disimpan.

Berkreasi

Pakai Sentuh untuk memakai
gambar tersebut sebagai Gambar
kontak, dan Gambar saat start.

Edit Sentuh untuk mengedit
gambar dengan memakai beragam
peranti.
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Kamera
Mengenal jendela bidik
Kembali - Sentuh di sini untuk
kembali ke peta menu.
Mode kamera - Menayangkan
apakah kamera berada dalam mode
video atau mode foto, dan juga dapat
dipakai untuk memotret.
Galeri - Sentuh ikon ini untuk
melihat galeri.
Eksposur - Lihat Menyesuaikan Eksposur.
Makro - Aktifkan untuk memotret close-up.
Status lampu kilat - Atur atau matikan lampu kilat.
Pengaturan - Sentuh ikon ini untuk membuka menu pengaturan. Lihat
Memakai pengaturan lanjutan untuk rinciannya.

Berkreasi
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TIP! Anda dapat menutup semua opsi pintasan agar
layar jendela bidik lebih lega. Sentuh saja bagian tengah
jendela bidik sekali. Untuk menampilkan lagi semua
opsi tersebut, sentuh lagi layarnya.
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Memakai lampu kilat

4 Ikon status lampu kilat dalam
jendela bidik akan berubah,
berdasarkan mode lampu kilat
baru.

Menyesuaikan eksposur
Eksposur menentukan perbedaan
antara area terang dan gelap dalam
gambar. Gambar dengan kontras
yang rendah akan tampak berkabut,
sedangkan gambar dengan kontras
yang tinggi akan tampak lebih
tajam.
1 Sentuh
.
2 Geser tanda kontras sepanjang
bar ke arah
untuk
menurunkan eksposur dan
gambar yang lebih kabur atau ke
arah
untuk eksposur yang
lebih tinggi dan gambar yang
lebih tajam.
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Berkreasi

Pengaturan lampu kilat default
adalah otomatis, namun ada opsi
lainnya.
1 Pilih
dari sisi kiri jendela bidik
untuk masuk ke sub-menu lampu
kilat.
2 Ada tiga opsi lampu kilat:
Auto - Kamera Anda akan
menilai cahaya yang ada untuk
mengambil gambar yang baik
dan memakai lampu kilat bila
perlu.
Selalu mati - Kamera tidak akan
memakai lampu kilat. Ini berguna
jika Anda ingin menghemat daya
baterai.
Selalu hidup - Kamera akan
selalu memakai lampu kilat.
3 Bila Anda menyentuh opsi yang
diinginkan, menu lampu kilat
secara otomatis akan ditutup,
sehingga Anda dapat memotret
dengan segera.

37

Kamera
Memakai pengaturan
lanjutan
Dari jendela bidik, sentuh
untuk
membuka semua opsi pengaturan
lanjutan.
Anda dapat mengubah pengaturan
kamera dengan memutar rodanya.
Setelah memilih opsi, sentuh
tombol OK.
Pindah ke - Untuk potret diri,
pindah ke kamera dalam LG KM900.
Anda juga dapat berpindah-pindah
antara mode kamera dan mode
kamera video.
Ukuran gambar - Ubah ukuran foto
untuk menghemat ruang memori
atau untuk mengambil gambar
dengan ukuran yang benar untuk
kontak.

Berkreasi
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Efek Warna - Pilih nuansa warna
yang akan dipakai pada foto yang
akan diambil.
Imbangan putih - Pilih dari
Auto, Bola lampu, Bercahaya,
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Fluorescent dan Berawan.
Timer - Timer otomatis
memungkinkan Anda mengatur
selang waktu setelah tombol rana
ditekan. Pilih dari Mati, 3 detik, 5
detik atau 10 detik. Ini cocok jika
Anda ingin termasuk dalam foto.
Mode bidik - Pilih mode bidik.
ISO - Peringkat ISO menentukan
kepekaan sensor cahaya pada
kamera. Semakin tinggi ISO-nya,
semakin peka kamera jadinya. Hal
ini berguna dalam keadaan gelap
ketika Anda tidak dapat memakai
lampu kilat. Pilih nilai ISO dari Auto,
100, 200, 400 dan 800.
Kualitas gambar - Pilih antara
Super halus, Halus dan Normal.
Semakin halus kualitasnya, semakin
tajam fotonya. Walau demikian,
ukuran file akan bertambah
karenanya, yang berarti lebih sedikit
video yang dapat Anda simpan
dalam memori Anda.

Memori digunakan - Pilih apakah
ingin menyimpan foto ke Memori
handset atau ke Memori eksternal.
Sembunyikan ikon - Pilih ikon
pengaturan kamera secara manual
atau secara otomatis.
Stabilisasi gambar Memungkinkan Anda memotret
tanpa terpengaruh getaran atau
goyangan kamera.
Fokus auto - Pilih cara kamera
memfokus. Pilih antara Spot,
Manual dan Pelacakan Wajah.
Nada rana - Pilih salah satu dari
empat nada rana.
Tampilan petak - Pilih antara Mati,
Petak 2x2 atau Petak 3x3.

TIP! Bila Anda keluar dari
kamera, semua pengaturan akan
dikembalikan ke default, kecuali
ukuran gambar dan kualitas
gambar. Pengaturan non-default
apa pun perlu dikembalikan,
seperti nuansa warna dan ISO.
Cek semuanya sebelum Anda
mengambil foto berikutnya.
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TIP! Menu pengaturan akan
dilapiskan di atas jendela bidik,
jadi bila Anda mengubah
elemen pada warna gambar
atau kualitasnya, Anda akan
melihat pratayang perubahan
gambar di belakang menu
pengaturan.

08

Geo-Tag - Hidup/Mati

Berkreasi

Reset - Mengembalikan semua
pengaturan kamera.
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Kamera
Memakai kamera dalam
LG KM900 Anda memiliki kamera
dalam 640x480 untuk melakukan
panggilan video dan memotret.
1 Untuk pindah ke kamera dalam,
sentuh
kemudian pilih
Pindah ke- Kamera dalam dari
menu Pratayang.
2 Setelah beberapa detik, Anda
akan melihat diri sendiri dalam
jendela bidik. Untuk memotret
gambar tersebut, tekan tombol
sisi seperti biasa.

Berkreasi
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TIP! Kamera dalam memiliki
pengaturan lebih sedikit karena
tidak memiliki lampu kilat
maupun ISO. Anda masih dapat
mengubah ukuran gambar,
efek warna, kualitas gambar,
imbangan putih dan mengatur
swa-timer dengan menyentuh
dengan cara yang sama saat
memakai kamera utama.
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3 Setelah Anda memotret, Anda
akan ditawarkan semua opsi
yang sama dengan gambar yang
dipotret dengan kamera utama.
4 Untuk kembali ke kamera
utama, sentuh
kemudian
pilih Kamera Luar dari menu
Pratayang.

Kamera video
Setelah merekam video
Foto yang mewakili video Anda
akan muncul pada layar. Nama
video tersebut akan ditampilkan
di bagian bawah layar, bersama
dengan empat ikon di sebelah
kanan.

Kirim
Pakai
Ganti
nama

Nama video

Sentuh untuk memainkan

video.

02

Sentuh untuk kembali ke menu
sebelumnya.

04

03
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Sentuh untuk merekam video
lain dengan segera. Video Anda
yang sekarang akan disimpan.
Sentuh untuk melihat galeri
video dan gambar yang tersimpan.

Berkreasi

Kirim Sentuh untuk mengirim
foto tersebut sebagai Pesan,
Email, Bluetooth atau YouTube.
Lihat topik Mengirim pesan dan
Mengirim dan menerima file Anda
memakai Bluetooth.

01

Sentuh untuk mengedit
nama gambar yang dipilih.
Ganti nama

Sentuh untuk menghapus
video yang baru Anda buat, dan
konfirmasikan dengan menyentuh
Ya. Jendela bidik akan muncul
kembali.

Putar

Putar

Pakai Sentuh untuk memakai
gambar tersebut sebagai wallpaper.

41

Kamera video
Mengenal jendela bidik
Kembali - Sentuh di sini untuk
kembali ke layar asal.
Mulai merekam
Galeri - Sentuh ikon ini untuk
melihat galeri.

Eksposur - Lihat Menyesuaikan Eksposur.
Kecepatan rekam
Status lampu kilat - Atur atau matikan lampu kilat.
Pengaturan - Sentuh ikon ini untuk membuka menu pengaturan. Lihat
Memakai pengaturan lanjutan untuk rinciannya.
TIP! Anda dapat menutup semua opsi pintasan agar
layar jendela bidik lebih lega. Sentuh saja bagian
tengah jendela bidik sekali. Untuk menampilkan lagi
semua opsi tersebut, sentuh lagi layarnya.

Berkreasi
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Menyesuaikan eksposur
Eksposur menentukan perbedaan
antara area terang dan gelap dalam
gambar. Gambar dengan kontras
yang rendah akan tampak berkabut,
sedangkan gambar dengan kontras
yang tinggi akan tampak lebih tajam.
1 Sentuh
.
2 Geser tanda eksposur sepanjang
bar, ke arah
untuk
menurunkan eksposur dan
gambar yang lebih kabur, atau
ke arah
untuk kontras yang
lebih tinggi dan gambar yang
lebih tajam.

Memakai pengaturan
lanjutan
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Berkreasi

Ketika memakai jendela bidik,
sentuh Pengaturan untuk
membuka semua opsi pengaturan
lanjutan.
Anda dapat menyesuaikan
pengaturan kamera video dengan
memutar rodanya. Setelah memilih

opsi, sentuh tombol OK.
Pindah ke - Pindah ke kamera
dalam LG KM900 Anda untuk
merekam diri Anda sendiri dalam
video.
Ukuran video - Ubah ukuran video
untuk menghemat ruang memori.
Mode pemotretan - Pilih antara
Auto atau Mode malam.
Efek Warna - Pilih nuansa warna
yang akan dipakai pada tampilan
baru Anda.
Imbangan putih - Imbangan
putih memastikan bahwa
bagian berwarna putih dalam
video Anda telah realistis. Untuk
memungkinkan kamera Anda
menyesuaikan imbangan putih
dengan benar, Anda mungkin perlu
menentukan kondisi cahaya. Pilih
dari Auto, Bola lampu, Bercahaya,
Fluorescent atau Berawan.
Kualitas video - Pilih antara
Super halus, Halus dan Normal.
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Kamera video
Semakin halus kualitasnya, semakin
tajam videonya. Ukuran file akan
bertambah karenanya, yang berarti
lebih sedikit video yang dapat Anda
simpan dalam memori ponsel.
Durasi - Tentukan batas durasi
untuk video Anda. Pilih antara
Normal dan MMS untuk membatasi
ukuran maksimal yang akan
dikirimkan sebagai MMS.
TIP! Jika Anda memilih
durasi MMS, memilih kualitas
gambar lebih rendah akan
memungkinkan Anda merekam
video lebih lama.

Berkreasi
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Memori dipakai - Pilih apakah
ingin menyimpan video ke Memori
handset atau ke Memori eksternal.
Suara - Pilih Sunyi untuk merekam
video tanpa suara.
Fokus suara - Pilih fokus suara:
Mati/ Fokus luar/ Fokus dalam
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Sembunyikan ikon - Pilih apakah
ingin menyembunyikan ikon pada
menu kamera secara otomatis
ataukah secara manual.
Reset - Mengembalikan semua
pengaturan kamera video.

Menonton video Anda di TV
Hubungkan KM900 Anda ke TV
dengan memakai kabel TV-out.
CATATAN: Kabel TV-out dapat dibeli
secara terpisah.
TIP! Semua format selain
320x240 dan 176x144 sesuai
untuk memainkan video melalui
TV.

Foto dan video Anda
Memakai zoom saat
Mengedit foto Anda
menampilkan video atau foto Anda dapat melakukan banyak
Saat menampilkan foto atau video,
Anda dapat memperbesar atau
memperkecil tampilan dengan
cara menjepitkan jari Anda atau
merenggangkannya.

Menyesuaikan volume saat
melihat video
Untuk menyesuaikan volume
video saat dimainkan, sentuhlah
bar volume di sisi kiri layar. Atau,
pakailah tombol volume di sisi
ponsel.

hal menarik pada foto Anda untuk
mengubahnya, menambahkan
sesuatu padanya atau
menjadikannya lebih hidup.
1 Buka foto yang ingin Anda
edit, dan sentuh Edit untuk
menayangkan opsinya.
2 Sentuh berbagai ikonnya untuk
mengubah foto Anda:
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Mengerat foto Anda. Pilih
area pengeratan berbentuk kotak
atau lingkaran dan gerakkan
jari Anda melintasi layar untuk
memilih area.

Menambahkan tulisan pada
gambar.

Berkreasi

Lukis sesuatu pada foto
Anda, sesukanya. Pilih ketebalan
garis dari empat opsi yang ada,
kemudian pilih warna yang ingin
Anda pakai.
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Foto dan video Anda
Menghias foto Anda dengan
cap. Pilih dari beragam cap yang
ada dan sentuh foto Anda di
tempat Anda ingin meletakkan
cap tersebut.
Menghapus penyuntingan
yang telah Anda lakukan pada
gambar tersebut. Anda dapat
memilih ukuran penghapus yang
dipakai.

Gambar Sentuh untuk membuka
opsi efek lebih banyak, termasuk
Putar. Ada juga sejumlah opsi
penyuntingan lanjutan.

Filter Lihat Menambahkan efek
pada foto.
Penyesuaian Hal ini membantu
menyesuaikan gambar yang telah
diambil memakai warna otomatis,
kecerahan, dsb.

Sentuh untuk kembali ke
galeri.
Simpan Simpan perubahan yang

Anda buat pada foto. Pilih untuk
menyimpan perubahan sebagai
Perbarui yang ada atau File baru.
Jika Anda memilih File baru, isikan
nama file.
Berkreasi
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Batalkan Membatalkan Efek atau
penyuntingan terakhir yang Anda
buat pada foto.
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Simpan
Batalkan
Gambar
Filter
Penyesuaian

Multimedia
Anda dapat menyimpan berbagai
file multimedia dalam memori
ponsel agar Anda mudah
mengakses semua gambar, suara,
video, dan permainan Anda. Anda
juga dapat menyimpan berbagai
file Anda ke kartu memori. Memakai
kartu memori memungkinkan
Anda mengosongkan ruang dalam
memori ponsel Anda.
Untuk mengakses menu
Multimedia, sentuh
, pilih Milik
saya dari tab Multimedia. Anda
dapat membuka daftar folder yang
menyimpan semua file multimedia
Anda.
TIP! Untuk menghapus
file dalam Milikku, sentuh
kemudian Hapus.

Gambar
Gambarku berisi daftar gambar
termasuk gambar default yang
sudah dimuat sebelumnya pada
ponsel Anda, gambar yang Anda
download dan gambar yang Anda
ambil pada kamera ponsel.

01

Mengirim foto

06

1 Untuk mengirim foto, pilih saja
gambar yang Anda inginkan.
2 Sentuh Kirim. Pilih antara Pesan,
Email, Bluetooth atau Blogger.
3 Jika Anda memilih Pesan
atau Email, foto Anda akan
dilampirkan pada pesan dan
Anda dapat menulis dan
mengirim pesan seperti biasa.
Jika Anda memilih Bluetooth,
ponsel Anda akan mencari
perangkat yang akan dikirimi
gambar tersebut.

07
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Multimedia
Memakai gambar

Berkreasi
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Anda dapat memilih gambar untuk
dipakai sebagai wallpaper dan
screensaver, atau bahkan untuk
mengenali penelepon.
1 Sentuh
kemudian pilih Milik
saya dari tab Multimedia.
2 Sentuh Gambarku.
3 Pilih sebuah gambar dan sentuh
.
4 Sentuh Pakai sbg dan pilih
antara:
Wallpaper - Mengatur wallpaper
untuk layar kunci tombol.
Kontak - Mengalokasikan sebuah
gambar untuk seseorang dalam
daftar kontak Anda, sehingga
gambar tersebut ditayangkan
saat orang tersebut menelepon
Anda.
Gambar saat dimulai - Mengatur
gambar agar muncul saat Anda
menghidupkan ponsel.
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Gambar saat matikan Mengatur gambar agar muncul
saat Anda mematikan ponsel.
Gambar panggilan keluar
- Mengatur gambar agar muncul
selama panggilan keluar.
Gambar panggilan masuk
- Mengatur gambar agar muncul
selama panggilan masuk.

Mencetak gambar
1 Sentuh
kemudian pilih Milik
saya dari tab Multimedia.
2 Sentuh Gambarku.
3 Pilih sebuah gambar dan sentuh
.
4 Sentuh Cetak, kemudian
pilih antara Bluetooth atau
PictBridge.

Memindah atau menyalin
gambar
Sebuah gambar dapat dipindah
atau disalin antara memori ponsel
dan kartu memori. Anda mungkin
perlu melakukannya untuk
mengosongkan sebagian ruang
pada salah satu memori tersebut,
atau untuk menjaga agar gambargambar Anda tidak hilang.
1 Sentuh
kemudian pilih Milik
saya dari tab Multimedia.
2 Sentuh Gambarku.
3 Sentuh
.
4 Pilih Pindah atau Salin.

Membuat tayangan slide

01

Geo-tagging

03

Hidupkan kamera dan nikmati
kemampuan layanan berbasis lokasi
dari ponsel Anda.
Ambil gambar di mana pun Anda
berada dan beri tag untuk lokasi
gambar tersebut.
Jika Anda meng-upload gambar
yang telah diberi tag ke blog
yang mendukung Geo-tagging,
maka Anda dapat melihat gambar
tersebut ditampilkan pada peta.
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Mengecek status memori
Anda
Anda dapat mengecek untuk
melihat berapa banyak ruang
memori yang telah dipakai dan
berapa banyak yang tersisa.
1 Sentuh
kemudian pilih Milik
saya dari tab Multimedia.

Berkreasi

Jika Anda ingin melihat semua
gambar pada ponsel Anda, Anda
dapat membuat tayangan slide agar
Anda tidak perlu membuka dan
menutup gambar satu per satu.
1 Sentuh
kemudian pilih Milik
saya dari tab Multimedia.

2 Sentuh Gambarku.
3 Sentuh
kemudian Tayangan
slaid.
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Multimedia
2 Sentuh Gambarku.
3 Sentuh
kemudian
Pengaturan memori.

6 Pilih antara Nada dering suara,
Nada dering video dan Nada
pesan.

Suara

Video

Folder Suaraku berisi Suara yg
didownload, Suara yang ada dan
Rekaman suara. Dari sini Anda
dapat mengelola atau mengirimkan
suara atau menjadikannya nada
dering.

Memakai suara

Berkreasi
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1 Sentuh
kemudian pilih Milik
saya dari tab Multimedia.
2 Sentuh Suaraku.
3 Pilih Suara yang ada atau
Download suara.
4 Pilih sebuah suara dan sentuh
ikon mainkan. Suara itu akan
mulai dimainkan.
5 Anda dapat memakai suara
tersebut untuk berbagai nada
dengan memilih menu Pakai
sbg.
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Folder Videoku menayangkan
daftar video yang telah Anda
download atau rekam pada ponsel
Anda.
Menonton video
1 Sentuh
kemudian pilih Milik
saya dari tab Multimedia.
2 Sentuh Videoku.
3 Pilih video yang akan dimainkan.
TIP! KM900 mendukung
pemutaran format video DivX
& Xvid untuk memastikan
ketersediaan konten yang lebih
baik.
CATATAN: Kabel TV-out dapat dibeli
secara terpisah.

Mengirim klip video

Memainkan permainan

1 Pilih video dan sentuh
.
2 Sentuh Kirim dan pilih antara
Pesan, Email, Bluetooth dan
YouTube.
3 Jika Anda memilih Pesan atau
Email, klip video Anda akan
dilampirkan pada pesan, dan
Anda dapat menulis serta
mengirim pesan seperti biasa.
Jika Anda memilih Bluetooth,
ponsel Anda akan mencari
perangkat yang akan dikirimi
video tersebut.

1 Sentuh
kemudian pilih Milik
saya dari tab Multimedia.
2 Sentuh menu Permainan atau
Aplikasi.
3 Sentuh tombol Luncurkan untuk
meluncurkan sebuah permainan
atau aplikasi.

01

Pakai menu M-Toy

07

M-Toy sudah berisi permainan flash
yang menggunakan sensor gerakan
terpadu.

08

Permainan dan Aplikasi

Folder Konten flash berisi semua
file SWF default dan file SWF yang
didownload.

Anda dapat mendownload
permainan dan aplikasi baru ke
ponsel Anda untuk menghibur
Anda di saat senggang.
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Konten flash

Berkreasi
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Multimedia
Melihat file SWF/SVG

Lainnya

1 Sentuh
kemudian pilih Milik
saya dari tab Multimedia.
2 Sentuh Konten flash.
3 Pilih file yang ingin Anda lihat.

Folder Lainnya dipakai untuk
menyimpan file yang bukan
gambar, suara, video, permainan
atau aplikasi. Ia dipakai dengan
cara yang sama dengan folder
Dokumen. Anda mungkin
menemukan bahwa bila Anda
mentransfer file dari komputer
ke ponsel, file itu muncul dalam
folder Lainnya, bukannya folder
Dokumen.
Jika ini terjadi, Anda dapat
memindahnya.

Dokumen
Dari Dokumen dalam Milikku, Anda
dapat melihat semua file dokumen
Anda. Dari sini, Anda dapat melihat
file Excel, Powerpoint, Word, Teks
dan pdf.

Melihat file
1 Sentuh
kemudian pilih Milik
saya dari tab Multimedia.
2 Sentuh Dokumen.
3 Pilih dokumen dan sentuh Lihat.

Berkreasi
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Membuat film

8 Untuk menyimpan film Anda,
tekan Mainkan kemudian sentuh
Simpan film.

01

Musik

03

LG KM900 Anda memiliki pemutar
musik bawaan agar Anda dapat
memainkan semua trek favorit
Anda. Untuk mengakses pemutar
musik, sentuh
kemudian pilih
Musik dari tab Multimedia. Dari sini,
Anda dapat mengakses sejumlah
folder:
Semua trek - Berisi semua lagu
yang Anda punya pada ponsel.
Favorit - Berisi lagu yang Anda
simpan sebagai favorit.
Artis - Menjelajahi koleksi musik
Anda menurut artis.
Album - Menjelajahi koleksi musik
Anda menurut album.
Aliran musik - Menjelajahi koleksi
musik Anda menurut genre.
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1 Sentuh
kemudian pilih
Pembuat film dari tab
Multimedia.
2 Sentuh Sisipkan untuk
menambahkan gambar.
3 Sentuh tab Gaya di bagian atas
untuk memilih gaya film.
4 Sentuh tab Suara pada layar
untuk mengubah suara, misalnya
untuk rekaman suara.
5 Sentuh tombol Pratayang untuk
melihat hasilnya.
6 Sentuh tab Susunan permainan
pada layar untuk mengubah
urutannya.
7 Sentuh tab Disimpan dalam
pada layar untuk memilih tempat
film tersebut akan disimpan, dan
sentuh tab Pemakaian untuk
memilih antara menyimpannya
atau MMS.
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Multimedia
Memainkan lagu

Memakai radio

1 Sentuh
kemudian pilih Milik
saya dari tab Multimedia.
2 Sentuh Semua trek.
3 Pilih lagu yang ingin Anda
mainkan kemudian sentuh
.
4 Sentuh
untuk menghentikan
sementara lagu tersebut.
5 Sentuh
untuk lompat ke lagu
berikutnya.
6 Sentuh
untuk kembali ke
lagu sebelumnya.
7 Sentuh
untuk kembali ke
menu Musik.

LG KM900 Anda memiliki fitur radio
FM bawaan sehingga Anda dapat
menalanya pada stasiun favorit
Anda untuk mendengarkan sambil
bepergian.
CATATAN: Anda perlu memasang
headphone untuk mendengarkan
radio. Masukkan headphone ke
dalam soket headphone.
Radio FM

Info stasiun

Jenis program
Teks radio

TIP! Untuk mengubah
volume saat mendengarkan
musik, sentuh
.

Berkreasi

54

LG KM900 | Petunjuk Penggunaan

Jadikan
kanal

Dengar via

Volume

Mencari stasiun

Mereset kanal

Anda dapat menala ponsel Anda ke
stasiun radio dengan mencarinya
secara manual atau secara otomatis.
Semua akan disimpan pada nomor
kanal khusus, sehingga Anda tidak
harus menala lagi. Anda dapat
menyimpan hingga 30 kanal pada
ponsel Anda.
Untuk menala secara otomatis
1 Sentuh
kemudian pilih Radio
FM dari tab Multimedia.
2 Sentuh
.
3 Sentuh Pindai otomatis
kemudian Ya. Stasiun radio yang
ditemukan akan dialokasikan
ke nomor kanal dalam ponsel
Anda dengan cara memilih Atur,
Lompati dan Stop.
CATATAN: Anda juga dapat
menala stasiun radio secara
manual dengan memakai roda
yang ditampilkan di sebelah
frekuensi radio.

1 Sentuh
kemudian pilih Radio
FM dari tab Multimedia.
2 Sentuh
.
3 Pilih Reset untuk mereset kanal
yang sekarang atau pilih Reset
semua untuk mereset semua
kanal. Jika Anda mereset semua
kanal, maka setiap kanal akan
kembali ke frekuensi awal 87,5
Mhz.
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Memakai Pemancar FM untuk
memainkan musik
KM900 dapat memancarkan
frekuensi FM dari modul pemutar
musik saat memainkan musik.
Oleh karena itu, Anda dapat
mendengarkan musik Anda pada
frekuensi FM, tidak melalui pemutar
musik.
Berkreasi
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Agenda
Menambahkan acara pada
kalender Anda

Mengorganisir
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1 Dari layar asal, pilih
kemudian gulir ke Agenda pada
tab Utilitas. Pilih Kalender.
2 Pilih tanggal yang ingin Anda
tambahkan acaranya.
3 Sentuh
kemudian Jadwal
baru.
4 Sentuh Kategori kemudian pilih
antara Janji temu, Hari jadi atau
Ulang tahun. Cek tanggal dan
isikan waktu dimulainya acara.
5 Untuk janji temu dan hari jadi,
Anda dapat mengisikan waktu
dan tanggal selesainya acara
tersebut dalam kotak waktu dan
tanggal di bagian bawah.
6 Jika Anda ingin menambahkan
perihal atau catatan pada acara
Anda, sentuh Perihal dan
ketikkan rinciannya.
7 Pilih Atur alarm untuk mengatur
tanda bagi acara tersebut. Jika
LG KM900 | Petunjuk Penggunaan

Anda ingin mengulang alarm,
pilih Atur perulangan.
8 Sentuh
untuk menyimpan
acara tersebut dalam kalender.
Kotak berwarna akan menandai
semua hari yang menyimpan
acara, dan alarm akan berbunyi
pada waktu mulainya acara,
untuk membantu Anda tetap
terorganisir.
TIP! Anda dapat mengatur
tanggal hari libur di kalender.
Sentuh hari libur satu per satu,
kemudian sentuh
dan pilih
Atur hari libur. Masing-masing
hari akan ditandai dengan
warna merah.

Mengubah tampilan kalender
default
1 Dari layar asal, pilih
kemudian gulir ke Agenda pada
tab Utilitas. Pilih Pengaturan
dalam
.

2 Sentuh Tampilan default dan
pilih Kalender, Minggu, Jadwal
waktu, Daftar atau Semua tugas.

Memakai pencari tanggal
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Mengorganisir

Pencari tanggal adalah peranti
praktis untuk membantu Anda
menghitung tanggal berapa setelah
Menambahkan item ke Daftar
sekian hari berlalu. Misalnya, 60 hari
tugas Anda
setelah tanggal 10.10.09 adalah
1 Dari layar asal, pilih
tanggal 09.12.2009.
kemudian gulir ke Agenda pada Hal ini akan membantu Anda
tab Utilitas.
mengikuti tenggat waktu.
2 Pilih Tugas baru pilih
dan
1 Dari layar asal, pilih
sentuh Catatan.
kemudian gulir ke Agenda pada
3 Aturlah tanggal untuk tugas,
tab Utilitas.
tambahkan catatan, dan pilih
2 Pilih Pencari tanggal dalam
tingkat prioritasnya: Tinggi,
menu Opsi.
Sedang atau Rendah.
3 Atur tanggal yang diinginkan
4 Simpan tugas tersebut dengan
dalam tab Dari.
memilih
.
4 Dalam tab Setelah, atur jumlah
hari.
TIP! Anda dapat mencadangkan
5 Tgl target akan ditayangkan di
dan menyinkronkan kalender
bawah.
dengan komputer Anda.
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Agenda
Mengatur alarm Anda
1 Dari layar asal, pilih
kemudian gulir ke Agenda pada
tab Utilitas.
2 Jika Anda ingin menambahkan
alarm baru, sentuh Alarm baru.
Jika Anda ingin mengatur alarm
agar berbunyi lagi dalam waktu
satu jam, sentuh Alarm cepat.
3 Atur waktu yang Anda inginkan
untuk membunyikan alarm.
4 Pilih apakah Anda menginginkan
alarm berulang, atur perulangan
dan jenisnya.
Ikon-ikon menunjukkan hari kerja
yang Anda pilih.

Mengorganisir

58

5 Pilih Suara/Getaran untuk
memilih jenis alarm yang Anda
inginkan.
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6 Sentuh Bel alarm kemudian
pilih bel. Untuk mendengarkan
bunyinya, sentuh suara, diikuti
dengan .
7 Tambahkan memo ke alarm.

Menambahkan memo
1 Dari layar asal, pilih
kemudian gulir ke Memo pada
tab Utilitas.
2 Sentuh Memo baru.
3 Ketikkan memo Anda, kemudian
sentuh
.
TIP! Anda dapat mengedit
memo yang ada. Pilih memo
yang akan diedit, sentuh Edit
dan ketikkan perubahannya.

Perekam suara
Pakailah perekam suara Anda untuk
merekam memo suara atau file
audio lainnya.

Merekam bunyi atau suara
1 Sentuh
.
2 Sentuh Perekam suara dalam
tab Utilitas.
3 Sentuh Rekam untuk mulai
merekam.
4 Sentuh Stop untuk mengakhiri
rekaman.
Perekam suara

Stop

01

Mengirim rekaman suara

02

1 Setelah Anda selesai merekam,
sentuh Kirim.
2 Pilih Pesan, Email atau
Bluetooth. Jika Anda memilih
Pesan atau Email, rekaman akan
ditambahkan ke pesan dan Anda
dapat menulis serta mengirimnya
seperti biasa. Jika Anda memilih
Bluetooth, ponsel Anda akan
mencari perangkat yang akan
dikirimi rekaman suara tersebut.
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Mengorganisir

Jeda

5 Jika Anda ingin merekam kembali
suara tersebut, sentuh Baru .
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Agenda
Memakai kalkulator Anda
1 Dari layar asal, pilih
,
kemudian gulir ke Kalkulator
pada tab Utilitas.
2 Sentuh tombol angka untuk
mengisikan angka.
3 Untuk perhitungan sederhana,
sentuh fungsi yang Anda
inginkan (+, –, x, atau ÷), diikuti
dengan =.
4 Untuk perhitungan yang lebih
rumit, sentuh
dan pilih antara
sin, cos, tan, deg, log, dll..

Mengkonversi satuan

Mengorganisir
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1 Dari layar asal, pilih
,
kemudian gulir ke Piranti pada
tab Utilitas.
2 Pilih Konverter satuan.
3 Pilih apakah Anda ingin
mengkonversi Mata uang, Area,
Panjang, Berat, Suhu, Volume
atau Kecepatan.
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4 Kemudian pilih satuan dan isikan
nilai yang ingin Anda konversi.
5 Nilainya kemudian akan muncul
pada layar.

Memakai stopwatch
1 Dari layar asal, pilih
,
kemudian sentuh Utilitas.
2 Pilih Stopwatch.
3 Sentuh Mulai untuk memulai
penghitungan waktu.
4 Sentuh Putaran jika Anda ingin
mencatat waktu putaran.
5 Sentuh Stop untuk mengakhiri
timer.
6 Sentuh Reset untuk memulai
kembali waktunya.

Menambahkan kota ke jam
dunia Anda
1 Dari layar asal, pilih
dan gulir
ke Jam dunia dalam tab Utilitas.
2 Sentuh ikon
, diikuti
dengan Tambah kota. Mulailah
mengetikkan nama kota yang
Anda inginkan, maka nama itu
akan ditampilkan pada layar.
3 Sentuh kota tersebut untuk
memilihnya. Hal ini akan
menambahkannya ke daftar Jam
dunia Anda.
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Mengorganisir
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Web
Browser
Browser memberi Anda dunia
permainan yang cepat dan penuh
warna, musik, berita, olahraga,
hiburan dan banyak lagi, langsung
ke ponsel Anda. Di mana pun Anda
berada dan apa pun yang Anda
inginkan.

Mengakses Web

Web
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1 Dari layar asal, pilih
kemudian gulir ke Browser pada
tab Komunikasi.
2 Untuk langsung ke halaman asal
browser, pilih Halaman utama.
Atau, pilih Masukkan alamat
dan ketikkan URL, diikuti dengan
Hubungkan.
CATATAN: Anda harus
membayar biaya tambahan bila
menghubungkan ke layanan ini dan
mendownload konten. Tanyakan
biaya data pada penyedia jaringan
Anda.
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Menambahkan dan
mengakses bookmark
Untuk akses yang cepat dan mudah
ke situs Web favorit, Anda dapat
menambahkan bookmark dan
menyimpan halaman Web.
1 Dari layar asal, pilih
kemudian gulir ke Browser pada
tab Komunikasi.
2 Pilih Bookmark. Daftar
bookmark Anda akan muncul
pada layar.
3 Untuk menambah bookmark
baru, pilih
dan sentuh
Bookmark baru. Isikan nama
bookmark diikuti dengan URLnya.
4 Sentuh
. Bookmark Anda kini
muncul dalam daftar bookmark.
5 Untuk mengaksesnya, sentuh saja
bookmark tersebut kemudian
sentuh Hubungkan. Anda akan
terhubung ke bookmark.

Memakai pembaca RSS
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Mengakses halaman
tersimpan

03

1 Dari layar asal, pilih
kemudian gulir ke Browser pada
tab Komunikasi.
2 Pilih Halaman tersimpan.
3 Pilih halaman yang ingin Anda
lihat dan ia akan terbuka.
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Melihat riwayat browser Anda
1 Dari layar asal, pilih
kemudian gulir ke Browser pada
tab Komunikasi. Pilih Riwayat.
2 Halaman Web yang baru saja
Anda akses akan ditampilkan.
Untuk mengakses halaman ini,
tinggal memilihnya.
Web

RSS (Really Simple Syndication)
adalah keluarga format umpan
Web yang dipakai untuk
mempublikasikan konten yang
sering diperbarui, seperti halnya
entri blog, tajuk berita atau podcast.
Dokumen RSS, yang disebut
umpan, umpan Web, atau kanal,
berisi ringkasan konten dari situs
Web terkait atau teks lengkap.
RSS memungkinkan orang-orang
mengikuti perkembangan situs
web favorit mereka secara otomatis
yang tentunya lebih mudah
dibandingkan mengeceknya secara
manual.
Pengguna berlangganan ke sebuah
umpan dengan mengisikan link
umpan ke pembacanya atau
dengan mengklik ikon RSS dalam
browser yang akan menjalankan
proses berlangganan. Pembacanya
akan mengecek umpan
berlangganan milik pengguna

secara teratur bila ada konten baru
dan mendownload pembaruan
yang ditemukannya.
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Web
Mengubah pengaturan
browser Web
1 Dari layar asal, pilih
kemudian gulir ke Konektivitas
pada tab Pengaturan.
2 Pilih Pengaturan browser.
3 Anda dapat mengedit Profil,
Pengaturan penampilan,
Cache/Cookie, Pengamanan
atau Pengaturan awal.
4 Anda dapat mengaktifkan atau
menonaktifkan semua ini dengan
menyentuh ikon sakelar.

Memakai ponsel Anda
sebagai modem

Web
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KM900 Anda dapat dimanfaatkan
sebagai modem untuk PC, yang
memberikan Anda akses email dan
Internet sekalipun saat Anda tidak
terhubung melalui kabel. Anda
dapat melakukannya melalui kabel
USB atau Bluetooth.
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Memakai kabel USB:
1 Pastikan Anda telah menginstal
LG PC Suite pada PC.
2 Hubungkan KM900 dan PC Anda
dengan memakai kabel USB dan
jalankan perangkat lunak LG PC
Suite.
3 Klik Communication pada PC
Anda. Kemudian klik Settings
dan pilih Modem.
4 Pilih LG Mobile USB Modem
dan pilih OK. Ia sekarang akan
muncul pada layar.
5 Klik Connect dan PC Anda akan
dihubungkan melalui KM900.

Memakai Bluetooth:
1 Pastikan Bluetooth telah diHidup-kan dan Terlihat pada PC
dan KM900 Anda.
2 Pasangkan PC Anda dan KM900
sehingga nanti akan diminta
kode pas untuk menghubungkan
keduanya.
3 Pakailah Pemandu koneksi
pada LG PC Suite Anda untuk
membuat koneksi Bluetooth aktif.
4 Klik Communication pada PC
Anda. Kemudian klik Settings.
5 Klik Modem.
6 Pilih Standard Modem over
Bluetooth link dan klik OK. Ia
sekarang akan muncul pada layar.
7 Klik Connect dan PC Anda akan
dihubungkan melalui KM900.
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Web
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Pengaturan
Folder ini memungkinkan Anda
menyesuaikan pengaturan untuk
personalisasi KM900 Anda.

Mengubah pengaturan layar
Anda

Pengaturan
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1 Dari layar asal, pilih
kemudian gulir ke Pengaturan
tampilan pada tab Pengaturan.
2 Anda dapat memilih opsi menu
dari:
Wallpaper - Pilih gambar untuk
mengunci, menghidupkan
atau mematikan ponsel, atau
membuat atau menerima
panggilan.
Layar kunci - Pilih jenis jam pada
layar kunci.
Font - Sesuaikan ukuran dan gaya
font.
Lampu latar - Pilih berapa lama
lampu latar tetap hidup.
CATATAN: Semakin lama lampu
latar tetap hidup, semakin banyak
daya baterai yang dihabiskannya
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dan Anda perlu lebih sering
mengisi ulang ponsel.
Kecerahan otomatis Menyesuaikan kecerahan layar
secara otomatis.
Kecerahan - Menyesuaikan
kecerahan layar.

Personalisasi profil Anda
Anda dapat dengan cepat
mengubah profil Anda pada layar
asal. Sentuh saja ikon ringkasan
status di bagian atas, kemudian
sentuh tab Profil.
Dengan memakai menu pengaturan
ini, Anda dapat melakukan
personalisasi setiap pengaturan
profil.
1 Dari layar asal, pilih
kemudian gulir ke Profil pada tab
Pengaturan.
2 Pilih profil yang ingin Anda edit:
Normal, Sunyi, Luar ruang atau
Mode penerbangan.

3 Anda kemudian dapat
mengubah semua opsi suara dan
tanda yang tersedia dalam daftar,
termasuk Nada dering suara/
video, Volume, Nada pesan,
dan sebagainya.

Mengubah pengaturan
ponsel Anda
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Pengaturan

Nikmati kebebasan menyesuaikan
KM900 dengan preferensi Anda.
1 Dari layar asal, pilih
kemudian gulir ke Pengaturan
telepon pada tab Pengaturan.
2 Pilih sebuah menu dari daftar di
bawah ini:
Tanggal & Waktu - Menyesuaikan
pengaturan tanggal dan waktu
atau memilih pembaruan waktu
otomatis bila Anda bepergian
atau selama perbedaan waktu di
musim panas.
Hemat daya - Pilih untuk
mengubah pengaturan hemat
daya yang dibuat oleh pabrik

menjadi Hidup atau Mati.
Bahasa - Mengubah bahasa
tampilan KM900 Anda.
Kunci tombol otomatis Mengunci keypad secara otomatis
pada layar asal.
Pengamanan - Menyesuaikan
pengaturan pengamanan Anda,
termasuk kode PIN dan kunci
handset.
Pengaturan layar sentuh
- Mengubah pengaturan nilai
touchpad.
Pengaturan memori - Lihat
Memakai manajer memori
untuk informasi lebih lanjut.
Pengaturan awal Mengembalikan semua
pengaturan ke default pabrik.
Informasi handset - Lihat
informasi teknis KM900.
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Pengaturan
Mengubah pengaturan
sentuh Anda
Dari layar asal, pilih
kemudian
gulir ke Pengaturan telepon pada
tab Pengaturan.
Getaran sentuh - Merubah tipe
getaran
Getar - Getaran 1/2/3
Volume getar - Mengatur kekuatan
getaran
Suara sentuhan - Merubah nada
ketika layar ditekan
Suara - Suara 1/2/3
Volume - Mengontrol volume suara

Mengubah pengaturan
konektivitas Anda

Pengaturan
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Pengaturan konektivitas telah diatur
oleh operator jaringan, sehingga
Anda dapat menikmati ponsel baru
dengan segera. Pakailah menu ini
untuk mengubah pengaturan Anda.
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Dari layar asal, pilih
kemudian
gulir ke Konektivitas pada tab
Pengaturan.
Pemilihan jaringan - KM900 Anda
akan terhubung secara otomatis ke
jaringan pilihan Anda.
Profil Internet - Mengatur profil
untuk menghubungkan ke Internet.
Titik akses - Operator jaringan
Anda telah menyimpan informasi
ini. Anda dapat menambahkan titik
akses baru memakai menu ini.
Jenis GPS - Pilih Dibantu GPS atau
Mandiri.

GPS
– Teknologi GPS memakai
informasi dari satelit yang
mengorbit bumi untuk
menemukan berbagai lokasi.
– Sebuah penerima akan
memperkirakan jarak ke
satelit-satelit GPS berdasarkan
waktu yang diperlukan sinyal
untuk mencapainya, kemudian
memakai informasi itu untuk
mengidentifikasi lokasinya.
– Ini mungkin memerlukan
beberapa detik hingga beberapa
menit.
– Assisted GPS (A-GPS) pada
ponsel ini dipakai untuk
mengambil data pembantu
lokasi lewat koneksi data paket.

– Data pembantu diambil dari
server Layanan hanya bila
diperlukan.

Catatan: Layanan GPS mempunyai
toleransi kesalahan dan ia tidak
dapat berfungsi dalam gedung atau
di bawah tanah.
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Pengaturan

Mode koneksi USB Menyinkronkan KM900 Anda
dengan memakai perangkat lunak
LG PC Suite untuk menyalin file dari
ponsel Anda.
TV-out - Pilih PAL atau NTSC saat
menghubungkan KM900 Anda ke
TV.
Pendaftaran DivX VOD - Menu
ini dipakai untuk membuat kode
pendaftaran DivX VOD. Harap
kunjungi http://vod.divx.com untuk
mendaftarkan dan untuk dukungan
teknis.
Koneksi data paket - Mengatur
koneksi data paket.
Pengaturan browser- Mengatur
nilai yang berhubungan dengan
browser.
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Pengaturan
Pengaturan streaming - Operator
jaringan Anda telah menyimpan
informasi ini. Anda dapat
mengeditnya jika Anda ingin
membuat perubahan.
Pengaturan Java - Memungkinkan
Anda mengatur Profil.

Memakai manajer memori

Pengaturan
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KM900 Anda memiliki tiga memori:
memori ponsel, memori kartu USIM
dan kartu memori eksternal (yang
mungkin perlu Anda beli secara
terpisah). Anda dapat memakai
manajer memori untuk mengetahui
pemakaian setiap memori dan
berapa banyak ruang yang masih
tersedia.
Dari layar asal, pilih
kemudian
gulir ke Pengaturan telepon pada
tab Pengaturan. Pilih Pengaturan
Memori.
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Memori umum handset 1/2 Menampilkan memori yang tersedia
pada KM900 Anda untuk MMS,
Email, aplikasi Java dan lainnya.
Memori multimedia handset Menampilkan memori untuk konten
multimedia, seperti file mengalir,
film, musik, Gambar, Suara, Video
dan Flash.
Memori cadangan handset Melihat memori yang tersedia pada
handset Anda untuk berbagai item
SMS, Kontak, Kalender, Daftar tugas,
Memo, Alarm, Riwayat panggilan,
Bookmark dan Rupa-rupa.
Memori USIM - Melihat memori
yang tersedia pada Kartu USIM
Anda.
Memori eksternal - Melihat
memori yang tersedia pada kartu
memori eksternal Anda (Anda
mungkin perlu membelinya secara
terpisah).

Memakai mode penerbangan Untuk mengirim file:
Aktifkan mode penerbangan
dengan memilih
, kemudian
Pengaturan. Sentuh Profil dan pilih
Mode penerbangan.
Mode penerbangan mencegah
Anda membuat panggilan,
menghubungkan ke Internet,
mengirim pesan, atau memakai
Bluetooth.

Mengirim dan menerima file
memakai Bluetooth
Bluetooth adalah cara yang pas
untuk mengirim dan menerima file
karena tidak memakai kabel dan
koneksinya cepat dan mudah. Anda
juga dapat menghubungkan ke
headset Bluetooth untuk membuat
dan menerima panggilan.

1 Buka file yang ingin Anda kirim,
biasanya ini berupa file foto,
video, atau musik.
2 Sentuh
dan pilih Kirim.
Pilih Bluetooth.
3 Jika Anda telah memasangkan
perangkat Bluetooth, KM900
Anda tidak akan mencari secara
otomatis perangkat Bluetooth
lainnya. Jika tidak, KM900 Anda
akan mencari perangkat lain
berkemampuan Bluetooth yang
ada dalam jangkauan.
4 Pilih perangkat yang ingin Anda
kirimi file dan sentuh Pilih.
5 File Anda akan dikirimkan.
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Pengaturan

TIP! Cek bar kemajuan untuk
memastikan file Anda telah
terkirim.
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Pengaturan
Untuk menerima file:
1 Untuk menerima file, Bluetooth
Anda harus diatur ke Hidup.
Lihat Mengubah pengaturan
Bluetooth Anda di bawah untuk
informasi lebih lanjut.
2 Sebuah pesan akan menanyakan
Anda untuk menerima file dari
pengirim. Sentuh Ya untuk
menerima file.
3 Anda akan melihat tempat file
tersebut disimpan dan pilih
Lihat file atau Pakai sebagai
wallpaper. File biasanya akan
disimpan pada folder yang sesuai
dalam Milik saya.

Pengaturan
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Mengubah pengaturan
Bluetooth Anda
1 Dari layar asal, pilih
kemudian gulir ke Bluetooth
pada tab Pengaturan.
2 Sentuh
.
Lakukan perubahan Anda pada:
Informasi perangkatku - Isikan
nama KM900 Anda.
Visibilitasku - Pilih apakah
Terlihat, Tersembunyi atau
Terlihat selama 1 mnt.
Mode SIM jauh aktif Mengaktifkan mode SIM jauh.
iSync hidup - Pilih untuk
mengaktifkan iSync.
Layanan yg didukung - Pilih
cara memakai Bluetooth bersama
beragam layanan.
Hapus - Pilih untuk menghapus
profil yang dipilih.
Hapus semua - Pilih untuk
menghapus semua profil.

Memasangkan dengan
perangkat Bluetooth lainnya

01

Memakai headset Bluetooth

03

1 Cek apakah Bluetooth Anda
sudah Hidup.
2 Ikuti petunjuk yang disertakan
bersama headset Anda untuk
memasukkannya dalam mode
berpasangan dan pasangkan
perangkat Anda.
3 Headset tersebut secara otomatis
akan berpindah ke Profil Headset.
4 Sentuh Selalu tanya atau
Izinkan tanpa tanya.
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TIP! Lihat halaman 27 untuk
rincian tentang Mode jawab BT
agar Anda dapat mengontrol
cara menjawab panggilan
saat headset Bluetooth Anda
terhubung.
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Pengaturan

Dengan memasangkan KM900
Anda dengan perangkat lain, Anda
dapat mengatur koneksi yang
dilindungi dengan kode pas. Hal ini
membuat pemasangan jadi aman.
1 Cek apakah Bluetooth Anda
sudah Hidup.
Anda dapat mengubah visibilitas
dengan memakai menu
Pengaturan.
2 Sentuh Cari.
3 KM900 Anda akan mencari
perangkat Bluetooth. Bila
pencarian selesai, Perbarui akan
muncul pada layar.
4 Pilih perangkat yang ingin Anda
pasangkan dan isikan kode
pasnya, kemudian sentuh OK.
5 Ponsel Anda kemudian akan
menghubungkan ke perangkat
lain tersebut, di mana Anda harus
mengisikan kode pas yang sama.

6 Koneksi Bluetooth Anda yang
dilindungi kode pas kini telah
siap.
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Wi-Fi

Pengaturan
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Manajer Nirkabel memungkinkan
Anda mengelola Internet
Wi-Fi pada perangkat Anda.
Ia memungkinkan ponsel
menghubungkan ke jaringan
nirkabel lokal atau mengakses
Internet secara nirkabel. Wi- Fi lebih
cepat dan lebih luas jangkauannya
daripada teknologi nirkabel
Bluetooth.
CATATAN: KM900 mendukung
enkripsi WEP, WPA-PSK/2, dan
bukan enkripsi EAP atau WPS.
Jika penyedia layanan Wi-Fi
atau administrator jaringan
Anda mengatur enkripsi untuk
pengamanan jaringan, maka
masukkan kuncinya dalam jendela
yang muncul. Jika enkripsi tidak
diatur, jendela tersebut tidak
akan ditayangkan. Anda dapat
memperoleh kunci tersebut dari
penyedia layanan Wi-Fi atau
administrator jaringan Anda.
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1. Cara mengatur Wi-Fi
1 Wi-Fi Hidup
2 Pencarian TA (Titik Akses)
– Mencari TA yang dapat
dihubungi.
3 Hubungkan TA
– Menghubungkan ke TA
yang diinginkan dari daftar
pencarian TA.
– Jika TA berupa jenis
pengamanan WEP atau
WPA-PSK/2, isikan kunci
pengamannya.

2. Dukungan profil jaringan
Wi-Fi
1 Dukungan profil Wi-Fi (cara
menghubungkan ke TA
yang sering dipakai atau TA
Tersembunyi)
1) Jika TA tidak muncul dalam
daftar pencarian, Anda dapat
menghubungkannya dengan
cara menyimpannya sebagai

mendukung DHCP atau tidak.
Untuk Statis, isikan nilai field
alamat IP dan server DNS
untuk dipakai dengan alamat
IP saat menghubungkan.
3 Cara menyimpan profil Wi-Fi
1) Pilih Jaringan tersimpan dari
menu Opsi, kemudian pilih
Jaringan baru dan isikan
nilainya ke masing-masing
field.
2) Anda dapat memilih dan
menyimpan daftar pencarian
TA dengan memilih Wi-Fi
Hidup kemudian memilih
Perbarui (Mencari TA).
3) Setelah menghubungkan ke
TA dengan jenis pengamanan
ini, profil akan disimpan secara
otomatis.
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profil.
2) Menyimpan TA yang sering
dipakai sebagai profil
akan memudahkan Anda
mengisikan Kunci pengaman
saat menghubungkan ke
TA yang memiliki jenis
pengamanan itu.
3) Jika TA tersebut tidak
mendukung DHCP, Anda
dapat menghubungkan ke
TA tersebut memakai alamat
IP statis.
2 Keterangan masing-masing field
dalam Profil Wi-Fi.
1) Nama jaringan: SSID (ID)
2) Jenis pengamanan: dukungan
WEP, WPA-PSK/2.
3) Kunci pengaman: menyimpan
kunci pengaman.
) Pengaturan IP/DNS: ini
memungkinkan Anda
mengatur ke Otomatis atau
Statis, tergantung apakah TA
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Upgrade Perangkat Lunak
Upgrade Perangkat Lunak

Pengaturan
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Program Upgrade Perangkat
Lunak Ponsel LG
Untuk informasi lebih lanjut
tentang menginstal dan memakai
program ini, harap kunjungi http://
update. lgmobile.com.
Fitur ini memungkinkan Anda
melakukan upgrade perangkat
lunak ke versi terbaru dengan
cepat dan praktis lewat Internet
tanpa perlu mengunjungi pusat
layanan kami.
Karena program upgrade
perangkat lunak ponsel
memerlukan perhatian penuh
dari Anda selama proses upgrade,
harap pastikan bahwa Anda telah
mengecek seluruh petunjuk dan
catatan yang muncul pada tiap
langkah sebelum melanjutkan
ke langkah berikutnya. Perlu
diingat bahwa melepas kabel
komunikasi data USB atau
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baterai selama proses upgrade
dapat menimbulkan kerusakan
serius pada ponsel Anda. Karena
pabrikan tidak bertanggung jawab
terhadap kehilangan data selama
proses upgrade, Anda disarankan
untuk membuat cadangan segala
informasi penting lebih dahulu
untuk mengamankannya.

Aksesori
Ada beragam aksesori yang tersedia bagi ponsel Anda, yang mungkin
dijual secara terpisah. Anda dapat memilih berbagai opsi ini sesuai dengan
kebutuhan komunikasi pribadi Anda. Tanyakan ketersediaannya pada
dealer di tempat Anda. (Item yang diterangkan di bawah ini mungkin
opsional.)
Pengisi
daya

Baterai

Headset
stereo
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Aksesori

CATATAN:
• Pakailah selalu aksesori LG asli.
• Jika tidak dilakukan hal ini dapat membatalkan garansi Anda.
• Aksesori mungkin berbeda di setiap wilayah.
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Kabel data dan
CD
Menghubungkan
dan
menyinkronkan
KM900 dan PC
Anda.
Petunjuk
Penggunaan
Mempelajari lagi
tentang KM900
Anda.
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Layanan jaringan

Data teknis

Ponsel yang diterangkan dalam
panduan ini telah disetujui untuk
dipakai pada jaringan E-GSM 900,
DCS 1800, GSM 850, dan W-CDMA.
Sejumlah fitur yang disertakan
dalam panduan ini memerlukan
Layanan Jaringan. Ini semua
adalah layanan khusus yang
Anda tentukan melalui penyedia
layanan nirkabel Anda. Sebelum
Anda memanfaatkan salah satu
Layanan Jaringan ini, Anda harus
berlangganan dulu melalui
penyedia layanan Anda dan
meminta petunjuk penggunaannya
dari penyedia layanan Anda.

Umum
Nama produk: KM900
Sistem: E-GSM 900 / DCS 1800 /
GSM 850 / PCS 1900/ WCDMA

Pendaftaran DivX VOD
Layanan jaringan
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Membuat kode pendaftaran DivX
VOD.
Harap kunjungi <http://vod.divx.
com/> untuk pendaftaran dan
dukungan teknis.
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Suhu Sekitar
Maks: +55 °C (pemakaian),
+45 °C (pengisian)
Min: -10 °C

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

KM900

R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-1 V1.6.1 / EN 301 489-7 V1.3.1 / EN 301 489-9 V1.3.1 / EN 301 489-17 V1.2.1 /
EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.3.1
EN 60950-1: 2001
EN 50360 / EN 50361: 2001
EN 301 511 V9.0.2 / EN 301 908-1 V3.2.1 / EN 301 908-2 V3.2.1
EN 300 328 V1.7.1
EN 301 357-1 V1.4.1

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)
BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Seung Hyoun, Ji / Director

8, January, 2009

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 – 8940, Fax : +31 – 36 – 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com
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Pedoman untuk penggunaan yang aman
dan efisien
Harap baca pedoman singkat ini.
Tidak mengikuti pedoman ini dapat
membahayakan atau melanggar
hukum.

Paparan terhadap energi
frekuensi radio

Pedoman
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Informasi paparan gelombang
radio dan Tingkat Penyerapan
Spesifik (SAR). Ponsel model KM900
ini dirancang untuk memenuhi
persyaratan keselamatan yang
berlaku untuk paparan gelombang
radio. Persyaratan ini berdasarkan
pada pedoman ilmiah dengan
mempertimbangkan batas
keselamatan yang dirancang untuk
memastikan keselamatan semua
orang, tidak tergantung usia dan
kondisi kesehatannya.
• Pedoman paparan gelombang
radio memakai satuan pengukuran
yang dikenal sebagai Tingkat
Penyerapan Spesifik, atau SAR.
Pengujian SAR dilakukan memakai
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metode yang telah distandardisasi
dengan ponsel memancarkan
pada tingkat daya tertinggi yang
diizinkan di semua band frekuensi
yang dipakainya.
• Meskipun mungkin terdapat
perbedaan tingkat SAR dari
berbagai model ponsel LG,
semuanya dirancang untuk
memenuhi pedoman yang
terkait dengan paparan terhadap
gelombang radio.
• Batas SAR yang dianjurkan oleh
International Commission on
Non-Ionizing Radiation Protection
(ICNIRP) adalah rata-rata 2 W/kg
pada sepuluh 10 g jaringan tubuh.
• Nilai SAR tertinggi untuk model
ponsel ini yang diuji oleh DASY4
untuk pemakaian di telinga adalah
0,602 W/kg (10 g) dan bila dipakai
di tubuh 0,646 W/kg (10 g).
• Informasi data SAR untuk
penduduk negara/kawasan yang

menerapkan ambang batas SAR
yang dianjurkan oleh Institute of
Electrical and Electronics Engineers
(IEEE), adalah sebesar rata-rata 1,6
W/kg pada satu 1 g jaringan tubuh.

Pemeliharaan dan perawatan
produk
PERINGATAN
Hanya pakai batterai, pengisi
daya dan aksesori yang
disetujui untuk dipakai bersama
ponsel model ini . Pemakaian
jenis apa pun lainnya dapat
membatalkan persetujuan
atau garansi yang berlaku
untuk ponsel ini, dan dapat
membahayakan.

Pedoman

• Jangan membongkar unit
ini. Bawalah ke teknisi servis
yang memenuhi syarat apabila
perbaikan diperlukan.
• Jauhkan dari peralatan listrik

seperti halnya TV, radio, atau PC.
• Unit harus dijauhkan dari sumber
panas seperti halnya radiator atau
kompor.
• Jangan jatuhkan.
• Jangan sampai perangkat terkena
getaran atau kejutan mekanik.
• Matikan ponsel di area yang
diwajibkan oleh peraturan khusus.
Misalnya, jangan pakai ponsel
Anda di rumah sakit karena dapat
mempengaruhi peralatan medis
yang peka.
• Jangan memegang ponsel
dengan tangan basah sewaktu
mengisi daya ponsel. Hal ini dapat
menyebabkan kejutan listrik dan
dapat mengakibatkan kerusakan
parah pada ponsel Anda.
• Jangan mengisi daya handset di
dekat bahan yang mudah terbakar
karena handset dapat menjadi
panas dan menimbulkan bahaya
kebakaran.
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• Pakai kain kering untuk
membersihkan bagian luar unit
(jangan pakai bahan pelarut
seperti halnya benzena, minyak cat
atau alkohol).
• Jangan mengisi daya bila ponsel
berada di atas perabot lunak.
• Ponsel harus diisi di area yang
berventilasi baik.
• Jangan sampai unit ini terkena
asap atau debu berlebihan.
• Jangan menyimpan ponsel di
dekat kartu kredit atau tiket
perjalanan, karena dapat merusak
informasi pada strip magnetik.
• Jangan mengetuk layar dengan
benda tajam karena dapat
merusak ponsel.
• Jangan sampai ponsel terkena
cairan, embun atau kelembapan.
• Pakailah aksesori seperti earphone
dengan hati-hati. Jangan sentuh
antena bila tidak perlu.
• Jangan memakai ponsel
LG KM900 | Petunjuk Penggunaan

atau aksesori di tempat yang
kelembapannya tinggi seperti
kolam, rumah kaca, gedung kaca
atau lingkungan tropis, karena
dapat menyebabkan kerusakan
pada telepon dan pembatalan
garansi.

Pengoperasian ponsel secara
efisien
Perangkat elektronik
Semua ponsel dapat menerima
interferensi, yang dapat
mempengaruhi kinerjanya.
• Jangan memakai ponsel Anda
dekat peralatan medis tanpa
meminta izin. Hindari meletakkan
ponsel di atas alat pacu jantung,
misalnya di saku baju Anda.
• Beberapa alat bantu-dengar dapat
terganggu oleh ponsel.
• Interferensi ringan dapat
mempengaruhi TV, radio, PC, dll.

Keselamatan di jalan raya

udara gagal berfungsi atau
menyebabkan cedera serius karena
kinerja yang tidak sesuai.
• Jika Anda mendengarkan musik
saat berjalan-jalan, pastikan
volume diatur pada level yang
wajar agar Anda tetap mengetahui
keadaan sekitar. Hal ini terutama
penting bila dekat jalan raya.

Hindari kerusakan pada
pendengaran Anda
Mendengarkan suara keras dalam
waktu lama dapat merusak
pendengaran Anda. Oleh karenanya
kami anjurkan Anda untuk tidak
mengaktifkan atau menonaktifkan
handset di dekat telinga Anda.
Kami juga menganjurkan untuk
mengatur volume musik dan
volume panggilan pada tingkat
yang wajar.

Pedoman

Perhatikan hukum dan peraturan
tentang penggunaan telepon di
daerah tempat Anda mengemudi.
• Jangan pakai ponsel sewaktu
mengemudi.
• Pusatkan perhatian untuk
mengemudi.
• Pakai kit bebas-genggam, jika
tersedia.
• Pinggirkan dan parkir di tepi jalan
sebelum membuat atau menjawab
panggilan jika kondisi mengemudi
mengharuskan.
• Energi RF dapat mempengaruhi
beberapa sistem elektronik pada
kendaraan Anda seperti halnya
stereo mobil dan peralatan
keselamatan.
• Bila kendaraan Anda dilengkapi
kantung udara, jangan
menghalanginya dengan peralatan
nirkabel tetap atau portabel. Hal
ini dapat menyebabkan kantung
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Komponen Dari Kaca

Beberapa bagian pada perangkat
seluler Anda terbuat dari kaca.
Kaca ini dapat pecah jika perangkat
seluler Anda jatuh pada permukaan
yang keras atau menerima benturan
keras. Jika kacanya pecah, jangan
sentuh atau berusaha melepasnya.
Hentikan pemakaian perangkat
seluler Anda hingga kacanya diganti
oleh penyedia layanan resmi.

Area peledakan
Jangan memakai ponsel di tempat
peledakan sedang berlangsung.
Perhatikan tanda larangan dan ikuti
semua regulasi atau peraturan.

Udara yang berpotensi
ledakan
Pedoman
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• Jangan memakai ponsel di SPBU.
• Jangan memakai di dekat bahan
bakar atau bahan kimia.
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• Jangan mengangkut atau
menyimpan gas, cairan yang
mudah terbakar, atau bahan
peledak di tempat yang sama pada
kendaraan Anda di mana terdapat
telepon Anda dan aksesorinya.

Di pesawat terbang
Perangkat nirkabel dapat
menyebabkan interferensi di dalam
pesawat terbang.
• Matikan ponsel Anda sebelum naik
ke pesawat terbang.
• Jangan memakai ponsel di
landasan tanpa seizin kru.

Anak-anak
Simpan telepon di tempat yang
aman dan jauh dari jangkauan anak
kecil. Telepon berisi komponen kecil
yang dapat menyebabkan bahaya
tercekik jika lepas.

Panggilan darurat
Mungkin tidak semua jaringan
seluler mendukung panggilan
darurat. Oleh karenanya, Anda tidak
boleh hanya mengandalkan ponsel
untuk panggilan darurat. Tanyakan
pada penyedia layanan di tempat
Anda.

Informasi dan pemeliharaan
baterai
• Anda tidak perlu mengosongkan
baterai Anda sebelum mengisi
ulang. Tidak seperti sistem baterai
lainnya, tiada efek memori yang
dapat mempengaruhi kinerja
baterai.
• Pakailah hanya baterai dan pengisi
daya LG. Pengisi daya LG dirancang
untuk memaksimalkan masa pakai
baterai.

Pedoman

• Jangan membongkar atau
menyebabkan arus-pendek pada
paket baterai.
• Jagalah kebersihan kontak logam
pada paket baterai.
• Ganti baterai bila kinerjanya sudah
tidak dapat diterima lagi. Paket
baterai dapat diisi ulang ratusan
kali sampai saatnya diganti.
• Isi ulang baterai jika baterai tidak
dipakai dalam waktu lama untuk
memaksimalkan pemakaiannya.
• Jangan sampai pengisi daya
baterai terkena sinar matahari
langsung atau dipakai di tempat
dengan kelembapan tinggi, seperti
halnya dalam kamar mandi.
• Jangan tinggalkan baterai di
tempat yang panas atau dingin,
hal ini dapat menurunkan kinerja
baterai.

85

Pedoman untuk penggunaan yang aman
dan efisien
• Ada risiko ledakan jika baterai
diganti dengan jenis yang salah.
• Buanglah baterai bekas sesuai
dengan petunjuk pabriknya. Harap
daur ulang bila memungkinkan.
Jangan buang sebagai limbah
rumah tangga.
• Jika Anda perlu mengganti baterai,
bawalah ke tempat servis atau
dealer resmi LG Electronics untuk
minta bantuan.
• Cabutlah selalu pengisi daya dari
stopkontak dinding setelah ponsel
terisi penuh untuk menghemat
konsumsi daya yang tidak perlu
pada pengisi daya.

Pedoman
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Pemecahan Masalah
Bab ini memuat daftar beberapa masalah yang mungkin Anda temui saat
memakai ponsel ini. Beberapa masalah mengharuskan Anda menghubungi
penyedia layanan Anda, tapi sebagian besar mudah sehingga dapat Anda
perbaiki sendiri.
Kemungkinan
penyebab

Solusi Yang Memungkinkan

Kesalahan SIM

Tidak ada kartu SIM dalam
ponsel atau tidak dipasang
dengan benar.

Pastikan kartu SIM dimasukkan dengan
benar.

Tiada koneksi
jaringan

Sinyal lemah
Di luar jangkauan jaringan
GSM

Pindahlah ke jendela atau ke daerah
terbuka. Cek peta jangkauan penyedia
layanan.

Kode tidak
sama

Untuk mengubah kode
pengaman, Anda perlu
mengkonfirmasikan
kode yang baru dengan
mengisikannya lagi.

Hubungi Penyedia Layanan Anda.

Fungsi tidak
dapat diatur

Tidak didukung oleh Penyedia
Layanan, atau diperlukan
pendaftaran

Hubungi Penyedia Layanan Anda.

Panggilan tak
tersedia

Kesalahan pemanggilan
Kartu SIM baru dimasukkan,
Batas pengisian tercapai

Jaringan baru tidak diotorisasi. Tanyakan
pembatasan baru. Hubungi Penyedia
Layanan atau atur ulang batas dengan
PIN 2.

Pemecahan masalah

Pesan
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Pesan

Kemungkinan
penyebab

Solusi Yang Memungkinkan

Ponsel
tidak dapat
dihidupkan

Tombol Hidup/Mati ditekan
kurang lama.
Baterai habis
Kontak baterai kosong

Tekan tombol Hidup/Mati selama
sedikitnya dua detik.
Isi daya baterai.
Bersihkan kontak.

Baterai benar-benar kosong

Isi daya baterai.

Suhu di luar kisaran

Pastikan suhu di sekitar sudah benar,
tunggu sebentar, kemudian isi kembali.

Masalah kontak

Cek catu daya dan sambungan
ke ponsel. Cek kontak baterai dan
bersihkan jika perlu.

Tiada tegangan listrik

Tancapkan ke stopkontak yang berbeda
atau cek tegangannya.

Pengisi daya rusak

Jika pengisi daya tidak menjadi hangat,
ganti pengisi daya.

Pengisi daya salah

Pakailah hanya aksesori LG asli.

Baterai rusak

Ganti baterai.

Ponsel
kehilangan
jaringan

Sinyal terlalu lemah

Koneksi ulang ke penyedia layanan lain
dilakukan otomatis.

Nomor tak
diizinkan

Fungsi Nomor panggil tetap
sedang aktif.

Cek pengaturan.

Kesalahan
pengisian daya

Pemecahan masalah
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