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Informasi penting
Baca leaflet Informasi penting sebelum Anda menggunakan telepon seluler.

Beberapa layanan dan fitur yang diuraikan di dalam Panduan pengguna ini tidak didukung di
semua negara/ wilayah atau oleh semua jaringan dan/atau penyedia layanan di semua wilayah.
Tanpa batasan, hal ini berlaku untuk Nomor Darurat Internasional GSM 112. Hubungi operator
jaringan atau penyedia layanan untuk menentukan layanan atau fitur khusus dan biaya yang akan
dikenakan untuk penggunaan atau akses tambahan.
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Pengalaman lain. Temukan caranya.
Kunjungi www.sonyericsson.com/support untuk mengoptimalkan manfaat telepon Anda.
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Persiapan
Beberapa petunjuk persiapan tercetak pada kotak yang diberikan bersama telepon Anda.
Di bawah Anda juga akan menemukan informasi untuk membantu Anda memulai.

Untuk memasukkan kartu SIM

• Buka penutup, kemudian masukkan kartu SIM dengan kontak berwarna emas
menghadap ke bawah.

Menyisipkan atau melepaskan kartu memori

Anda mungkin harus membeli kartu memori secara terpisah.

1 Lepaskan penutup baterai lalu masukkan kartu memori dengan kontak berwarna
emas menghadap ke bawah.

2 Untuk melepaskan kartu memori, pertama-tama lepaskan tutup baterai, lalu tekan
kait dan tarik kartu memori keluar.

Untuk memasang baterai
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1 Pasang baterai dengan sisi berlabel menghadap ke atas dan konektornya saling
berhadapan.

2 Pasang penutup baterai pada tempatnya.

Menghidupkan telepon
1 Tekan dan tahan tombol .
2 Jika diminta, masukkan PIN.
3 Pilih OK.
4 Pilih satu bahasa.
5 Pilih Ya untuk memulai pemandu konfigurasi.

Jika Anda salah memasukkan PIN, tekan  untuk menghapus angka.

Siaga
Setelah mengaktifkan telepon dan memasukkan PIN, nama operator jaringan akan muncul
di layar. Tampilan ini disebut siaga. Telepon kini siap digunakan.

Untuk menonaktifkan telepon
• Tekan dan tahan .

Sebelum menonaktifkan telepon, Anda harus kembali ke standby.

Menghidupkan telepon untuk yang pertama kali
Saat menghidupkan telepon untuk pertama kalinya, wizard konfigurasi akan memandu
Anda memasukkan pengaturan telepon penting dan mengimpor kontak. Anda juga dapat
mengakses panduan konfigurasi dari setelan telepon.

Menetapkan bahasa telepon pada pengaturan awal
• Saat Anda pertama kali menyalakan telepon, daftar bahasa akan muncul. Pilih daftar

dan pilih bahasa.

Menetapkan waktu dan tanggal pada pengaturan awal
1 Saat panduan konfigurasi memita Anda untuk menetapkan waktu dan tanggal di

pengaturan awal, pilih Ya.
2 Masukkan bidang jam dan menit untuk menyesuaikan waktu.
3 Setelah selesai, pilih Simpan.
4 Masukkan tahun, bulan, dan hari untuk menyesuaikan tanggal.
5 Setelah selesai, pilih Simpan.

Mengimpor kontak dari kartu SIM
• Pada saat Anda pertama kali memulai telepon setlah kartu SIM dimasukkan,

panduan konfigurasi akan meminta Anda mengimpor kontak pada SIM. Pilih Ya.
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Mengenal Telepon Anda

Ikhtisar telepon

1 Speaker telinga

2 Layar

3 Tombol navigasi

4 Tombol pilih

5 Tombol panggil

6 Tombol pintasan

7 Papan tombol

8 Tombol hapus

9 Tombol akhiri, Tombol aktifkan/nonaktifkan

10 Konektor handset

11 Lensa kamera

12 Speaker

13 Tombol volume

14 Konektor untuk pengisi baterai dan kabel USB

Mengisi daya baterai
Daya baterai telepon telah terisi sebagian saat Anda membelinya. Diperlukan beberapa
menit sebelum ikon baterai  muncul di layar ketika Anda menyambungkan kabel pengisi
daya telepon ke sumber daya, seperti port USB atau pengisi daya telepon. Anda dapat
tetap menggunakan telepon saat pengisian daya berlangsung.

Baterai akan mulai membuang daya sedikit setelah terisi penuh dan kemudian mengisi daya lagi
setelah jangka waktu tertentu ketika pengisi daya telepon tersambung. Ini dimaksudkan untuk
memperpanjang masa pakai baterai dan status pengisian akan menunjukkan tingkat di bawah
100 persen.
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Untuk mengisi daya telepon menggunakan adaptor listrik
• Sambungkan telepon ke stopkontak listrik menggunakan kabel USB dan adaptor

listrik.

9

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.



Ikon layar
Ikon berikut mungkin ditampilkan di layar:

Ikon Keterangan

Panggilan tak terjawab

Handsfree tersambung

Panggilan berlangsung

Pesan teks diterima

Pesan multimedia diterima

Telepon diatur ke modus senyap

Radio diputar

Alarm diaktifkan

Fungsi Bluetooth™ diaktifkan

Kunci tombol
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Ikhtisar menu

Media

 Facebook

Kontak

 Opera Mini

Pesan
Tulis baru
Kotak masuk/Percakapan
Pesan
Email
Periksa voicemail

Aplikasi**
Orkut
Twitter
Yahoo! mail
Gmail
YouTube
Opera Mini
Facebook

Picasa™
Google Talk™
TrackID™

Hiburan
Layanan online*
PlayNow™
Internet
Radio
Permainan
TrackID™
Rekam suara

Multiple IM

Organizer
Manajer file**
Kalender
Alarm
Tugas
Catatan
Timer
Stopwatch

Kalkulator
GreenHeart™

Kamera

Teman

Setelan**
Umum
Suara & isyarat
Layar
Panggilan
Konektivitas

* Beberapa menu bergantung
pada operator, jaringan, dan
langganan.
** Anda dapat menggunakan
tombol navigasi untuk
menggulir di antara tab dalam
submenu.
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Navigasi
Menu utama ditampilkan sebagai ikon. Beberapa submenu berisi tab.

Untuk mengakses menu utama
• Ketika Menu muncul pada layar, tekan tombol pilih bagian tengah.
• Ketika Menu tidak muncul pada layar, tekan tombol Selesai, lalu tekan tombol pilih bagian

tengah.

Untuk menavigasi menu telepon
1 Tekan tombol pilih tengah untuk memilih Menu.
2 Tekan tombol navigasi atas, bawah, kiri atau kanan untuk bergerak ke seluruh menu.

Untuk memilih item
• Gulir ke item dan tekan tombol pilih tengah.

Untuk bergulir di antara tab
• Tekan tombol navigasi kiri atau kanan.

Untuk kembali satu langkah dalam menu
• Pilih Balik.

Untuk mengakhiri fungsi
• Tekan .

Untuk kembali ke standby
• Tekan .

Untuk menghapus item
• Gulir ke item, kemudian tekan .
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Aplikasi teman
Aplikasi teman ini mengumpulkan semua komunikasi dengan lima teman teratas dalam
satu tampilan. Semua komunikasi – pembaruan Facebook™ atau Twitter™, pesan teks
dan multimedia, panggilan tak terjawab – muncul pada layar siaga.

Aplikasi ini mungkin tidak tersedia di semua negara atau kawasan.

Menambah teman ke aplikasi Teman
1 Dari siaga, pilih Teman.
2 Pilih Tambah.
3 Semua kontak di telepon ditampilkan. Pilih kontak untuk menambahkannya sebagai

salah satu dari lima teman terdekat Anda. Anda dapat menambahkan teman satu
per satu.

4 Untuk menambahkan teman yang lain, telan tombol navigasi ke kiri atau kanan untuk
menggulirkan ke kiri atau kanan ke ikon  lainnya.

5 Pilih Tambah dan tekan tombol navigasi ke atas atau bawah untuk memilih kontak.

Memanggil teman dari aplikasi Teman
1 Dari siaga, pilih Teman.
2 Tekan tombol navigasi kiri atau kanan untuk memilih teman.
3 Gulirkan ke  lalu pilih Panggil.

Melihat pesan yang diterima dalam aplikasi Teman
1 Saat pemberitahuan pesan muncul, pilih Teman.
2 Tekan tombol navigasi kiri atau kanan untuk memilih teman yang mengirim pesan.
3 Gulirkan ke , lalu pilih Buka > Lihat.

Membalas pesan menggunakan aplikasi Teman
1 Dari siaga, pilih Teman.
2 Tekan tombol navigasi kiri atau kanan untuk memilih teman.
3 Gulirkan ke .
4 Pilih Buka > Lihat dan gulirkan ke pesan yang ingin Anda balas.
5 Pilih Balas untuk membalas pesan.

Mengakses Facebook melalui aplikasi Teman
1 Dari siaga, pilih Teman.
2 Tekan tombol navigasi kiri atau kanan untuk memilih teman.
3 Gulirkan ke  lalu pilih Buka.

Anda juga dapat mengelola peristiwa Twitter™ dengan cara yang sama.

Menyesuaikan frekuensi pembaruan Teman
1 Dari siaga, pilih Teman.
2 Pilih Opsi > Setelan saya > Frekuensi pembaruan.
3 Pilih opsi.

Menghapus teman dari aplikasi Teman
1 Dari siaga, pilih Teman.
2 Tekan tombol navigasi kiri atau kanan untuk memilih teman.
3 Pilih Opsi > Setelan kontak > Hapus teman.

13

Ini adalah versi Internet untuk penerbitan ini. © Boleh dicetak hanya untuk penggunaan pribadi.



Pesan instan
Gunakan aplikasi IM (Instant Messaging) untuk mengobrol dengan orang lain dan
berpartisipasi dalam grup IM untuk membahas topik yang Anda minati. Penyedia layanan
IM mungkin menawarkan variasi fitur yang berbeda kepada pengguna.

Sebelum Anda dapat menggunakan pesan instan, Anda perlu memiliki setelan yang benar
di telepon. Dalam beberapa kasus, setelan mungkin sudah dikonfigurasikan di telepon
Anda. Atau Anda mungkin menerima setelan dalam bentuk pesan konfigurasi dari penyedia
layanan IM.

Menyiapkan Google Talk™
1 Dari siaga, pilih Menu > Aplikasi.
2 Ikuti pemandu registrasi untuk membuat akun Google™, atau masuk jika Anda

sudah memiliki akun. Telepon sudah siap digunakan dengan Gmail™ dan Google
Talk™.

Memulai Google Talk™
• Dari siaga, pilih Menu > Aplikasi.
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Memasukkan teks
Anda dapat memasukkan huruf, angka, dan karakter khusus menggunakan keyboard
QWERTY. Modus input adalah Multitap.

Memasukkan huruf besar
• Tekan dan tahan , lalu masukkan huruf yang diinginkan. Papan ketik kembali ke

input huruf kecil setelah Anda melepaskan tombol .

Mengaktifkan caps lock
• Sebelum memasukkan teks, tekan  hingga  muncul pada layar.

Memasukkan karakter menggunakan tombol toggle modus
• Tekan  untuk mengaktifkan tombol toggle modus, lalu tekan tombol yang

menampilkan karakter yang terkait yang berwarna sama. Sebagai contoh, tekan
 sekali, lalu tekan tombol "T" untuk memasukkan "1".

Mengunci dan membuka kunci tombol toggle modus
1 Tekan  dua kali untuk mengunci tombol toggle modus, lalu masukkan teks dengan

tombol yang terkait yang menampilkan karakter berwarna sama.
2 Membuka kunci tombol toggle modus, tekan sekali lagi.

Menyisipkan simbol
1 Saat memasukkan teks, tekan . Papan tombol dengan simbol akan ditampilkan.
2 Pilih simbol atau beberapa simbol yang ingin dimasukkan.

Untuk mengubah bahasa penulisan
1 Saat memasukkan teks, tekan .
2 Pilih opsi.

Memasukkan teks
1 Untuk memasukkan kata, Anda dapat memasukkan setiap huruf satu per satu, atau

pilih dari daftar kata yang diprediksikan ketika  muncul dengan menekan tombol
navigasi ke bawah.

2 Jika kata yang Anda inginkan tidak ada pada daftar, pilih Opsi > Eja kata, lalu
masukkan kata dan tekan Simpan.
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Pesan

Pesan teks
Anda harus memiliki nomor pusat layanan yang valid di telepon. Nomor ini diberikan oleh
penyedia layanan dan tersimpan di kartu SIM. Anda mungkin harus memasukkan sendiri
nomor tersebut.

Menulis dan mengirim pesan teks
1 Pilih Menu > Pesan > Tulis baru > Pesan.
2 Tulis pesan, lalu pilih Terus. Pilih Mskkn alamat email, Cari kontak, atau Mskkn

no. telepon.
3 Pilih penerima, lalu pilih Kirim.

Menerima pesan teks yang diterima
• Pesan teks diterima akan ditampilkan. Pilih Ya.

Untuk melihat pesan dari Kotak masuk
1 Pilih Menu > Pesan > Kotak masuk.
2 Gulir ke pesan dan pilih Lihat.

Pesan multimedia
Pesan multimedia dapat berisi teks, gambar, suara, dan lampiran lainnya. Pesan-pesan itu
dikirim menggunakan MMS (Layanan Pesan Multimedia) ke ponsel. Anda perlu
memperbaiki setelan Internet di ponsel untuk menggunakan pesan multimedia. Lihat
Internet di halaman 28.

Menulis dan mengirim pesan pesan multimedia
1 Pilih Menu > Pesan > Tulis baru > Pesan.
2 Masukkan teks jika diinginkan. Untuk menambahkan komponen ke pesan, tekan

tombol navigasi ke bawah, lalu gulirkan ke kiri atau kanan dan pilih sebuah
komponen.

3 Untuk menampilkan pratinjau pesan multimedia sebelum mengirimnya, pilih Opsi >
Pratinjau.

4 Ketika pesan telah siap, pilih Terus.
5 Tambahkan penerima dengan memilih opsi.
6 Setelah selesai, pilih Kirim.

Percakapan
Anda dapat memilih melihat pesan di Percakapan atau Kotak masuk. Percakapan pesan
menampilkan semua komunikasi pesan antara Anda dan salah satu kontak Anda.

Mengirim pesan dari Percakapan
1 Pilih Menu > Pesan.
2 Pilih Percakapan, atau pilih Kotak masuk lalu pilih tab Percakapan.
3 Pilih percakapan.
4 Tulis pesan lalu pilih Kirim.

Melihat pesan dalam Percakapan
• Pilih Menu > Pesan > Kotak masuk > tab Percakapan dan pilih percakapan.
• Pilih Menu > Pesan > Percakapan, lalu pilih percakapan.
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Email
Gunakan telepon untuk mengirim dan menerima email melalui akun email Anda yang biasa.
Sebelum memulai, Anda memerlukan setelan Internet yang benar di telepon. Lihat
Internet di halaman 28.

Untuk informasi lebih lanjut tentang memasukkan teks, lihat Memasukkan teks di halaman 15.

Membuat account email di telepon
1 Dari siaga, pilih Menu > Pesan > Email.
2 Pilih account email. Jika akun yang ingin digunakan tidak ada pada daftar, pilih

Lain.
3 Masukkan informasi yang terkait pada bidang Nama tampilan dan Nama

pengguna, lalu pilih Terus.
4 Masukkan sandi, lalu pilih Terus.
5 Pilih POP3 atau IMAP4, lalu pilih Terus.
6 Masukkan detail server masuk dan server keluar, lalu pilih Terus.

Membuat dan mengirim pesan email
1 Dari siaga, pilih Menu > Pesan > Email.
2 Pilih Tulis baru.
3 Untuk menambahkan penerima, gulirkan ke bidang Ke: lalu pilih Mskkn alamat

email.
4 Masukkan alamat email lalu pilih OK.
5 Untuk memasukkan subjek, gulirkan ke bidang Subjek:, lalu masukkan subjek, dan

pilih OK.
6 Untuk memasukkan teks pesan, gulirkan ke bidang Teks:, lalu masukkan teks dan

pilih OK.
7 Pilih Terus > Kirim.
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Membuat panggilan
Telepon harus diaktifkan dan berada dalam jangkauan jaringan.

Melakukan panggilan
1 Masukkan nomor telepon (dengan kode negara internasional dan kode area, jika

berlaku).
2 Tekan .

Anda dapat memanggil nomor dari aplikasi Kontak dan dari daftar panggilan.

Untuk mengakhiri panggilan
• Tekan .

Untuk menjawab panggilan
• Tekan .

Untuk menolak panggilan
• Tekan .

Untuk mengubah volume speaker telinga selama panggilan berlangsung
• Tekan tombol volume naik atau turun.

Untuk menonaktifkan nada dering tanpa menjawab panggilan
• Tekan tombol volume naik atau turun.

Untuk mengaktifkan pengeras suara selama panggilan berlangsung
• Pilih Spk akt.

Jangan dekatkan telepon ke telinga bila menggunakan pengeras suara. Tindakan ini dapat
merusak pendengaran.

Membuat panggilan internasional
1 Dari siaga, tekan  untuk memunculkan simbol "+".
2 Masukkan kode negara, kode area (tanpa diawali nol), dan nomor telepon.
3 Tekan .

Daftar panggilan
Anda dapat melihat informasi tentang panggilan terakhir.

Untuk menghubungi nomor dari daftar panggilan
1 Tekan .
2 Gulir ke nama atau nomor dan tekan .

Untuk menghapus daftar panggilan
1 Tekan .
2 Pada tab Semua, pilih Opsi > Hapus semua.
3 Untuk konfirmasi, pilih Ya.

Panggilan darurat
Telepon mendukung nomor darurat internasional, misalnya 112 atau 911. Nomor tersebut
biasanya dapat digunakan untuk membuat panggilan darurat di negara manapun, dengan
atau tanpa memasukkan kartu SIM, jika berada dalam jangkauan jaringan.
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Untuk membuat panggilan darurat
• Masukkan 112 (nomor darurat internasional) dan tekan .

Beberapa negara mungkin menggunakan nomor darurat setempat. Karena itu, operator jaringan
mungkin telah menyimpan nomor ini pada kartu SIM.
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Kontak
Anda dapat menyimpan nama, nomor telepon, dan informasi pribadi dalam Kontak.
Informasi dapat disimpan dalam memori telepon atau kartu SIM.

Menambahkan kontak telepon
1 Pilih Menu > Kontak.
2 Gulirkan ke Kontak baru lalu pilih Tambah.
3 Masukkan nama kontak lalu pilih OK.
4 Gulirkan ke Nomor baru: lalu pilih Tambah.
5 Masukkan nomor, lalu pilih OK.
6 Pilih opsi nomor.
7 Gulirkan di antara tab dan tambahkab informasi yang lain, jika diinginkan, pada

bidang yang terkait.
8 Pilih Simpan.

Untuk mengedit kontak telepon
1 Pilih Kontak.
2 Gulir ke kontak dan pilih Opsi > Edit kontak.
3 Gulir di antara tab, edit informasi dan pilih Simpan.

Memanggil kontak

Untuk membuat panggilan menggunakan fitur pencarian Pintar
1 Menggunakan papan tombol, masukkan beberapa angka atau huruf. Semua entri

yang cocok dengan urutan digit atau huruf yang bersangkutan, ditampilkan dalam
daftar.

2 Gulir ke kontak atau nomor telepon dalam daftar lalu tekan tombol Panggil.

Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur Pencarian pintar
1 Pilih Menu > Setelan > tab Panggilan > Pencarian pintar.
2 Pilih opsi.
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Musik
Dapatkan yang terbaik dari pemutar musik. Dengarkan dan kelola musik, buku audio, dan
podcast yang telah ditransfer dari komputer ke kartu memori, atau yang dibeli dan diunduh
dari toko dalam jaringan.

Instal aplikasi Media Go™ di komputer dan transfer konten ke dan dari kartu memori di telepon.
Media Go™ dapat diunduh dari www.sonyericsson.com/support. Untuk informasi
selengkapnya, baca Menyambungkan telepon ke komputer di halaman 25.

Memutar trek
1 Pilih Menu > Media > Musik.
2 Ramban menurut artis, trek, atau daftar putar. Gulirkan pada sebuah opsi lalu tekan

Pilih untuk membukanya.
3 Gulirkan ke trek, lalu pilih Mainkan.

Menjeda trek
• Saat trek sedang diputar, tekan .

Mengubah trek
• Saat trek diputar, pilih  atau .

Memajukan dan memundurkan cepat musik
• Saat trek diputar, tekan dan tahan  atau .

Menyesuaikan volume audio
• Ketika pemutar musik memutar sebuah trek, tekan tombol volume.
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TrackID™
TrackID™ adalah layanan pengenalan musik. Anda dapat mencari judul, artis, dan nama
album dari trek yang didengar melalui pengeras suara atau radio.

Untuk menggunakan fungsi ini, telepon memerlukan setting perangkat lunak Java™ dan Internet
yang benar. Lihat Internet di halaman 28. Untuk informasi biaya, hubungi penyedia layanan
Anda.

Mencari informasi trek
• Apabila Anda mendengar trek melalui pengeras suara, pilih Menu > Hiburan > TrackID™ >

Pilih.
• Bila mendengarkan trek melalui radio pada ponsel Anda, dari tampilan radio, pilih Opsi >

TrackID™.
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PlayNow™
Saat Anda memilih PlayNow™, Anda akan memasuki PlayNow™, tempat mengunduh
musik, permainan, nada dering, tema, dan wallpaper. Anda dapat melihat pratinjau atau
mendengarkan konten sebelum membeli atau mengunduhnya ke telepon.

Layanan ini tidak tersedia di semua negara.

Untuk fungsionalitas lengkap, Anda juga dapat mengakses toko web PlayNow™ di
komputer dari www.sonyericsson.com/playnow. Untuk informasi lebih lanjut, buka
www.sonyericsson.com/support untuk membaca panduan fitur PlayNow™.

Mengakses layanan PlayNow™

• Dari siaga, pilih Menu > Hiburan > PlayNow™.
• Kunjungi www.sonyericsson.com/playnow.
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Kamera
Mengambil gambar, merekam video, melihat album, dan membagikan klip serta gambar
favorit kepada teman-teman, semuanya menggunakan aplikasi kamera.

Kontrol kamera

1 Sesuaikan tingkat kecerahan

2 Aktifkan fungsi video

3 Aktifkan fungsi kamera diam

4 Memperbesar dan memperkecil tidak (Zum tidak tersedia jika ukuran gambar yang besar dipilih)

5 Jendela bidik kamera

6 Nilai pencahayaan
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Menyambungkan telepon ke komputer
Sambungkan telepon Anda ke komputer dan mulailah memindahkan gambar, musik, dan
jenis berkas yang lain.

Anda mungkin tidak dapat dapat memindahkan beberapa materi yang dilindungi hak cipta antara
telepon dan komputer.

Mentransfer dan menangani konten menggunakan kabel USB
Cara lumrah mentransfer berkas antara telepon dan komputer adalah menggunakan kabel
USB. Setelah telepon dan komputer tersambung, Anda dapat menyeret dan menaruh
konten dari telepon atau alat atau sebaliknya menggunakan file explorer komputer.

Pastikan Anda meletakkan berkas pada jenis map yang sesuai. Misalnya, simpan berkas musik
di map Music. Berkas aplikasi Java merupakan pengecualian. Anda harus meletakannya di map
Other.

Menyeret dan menjatuhkan konten di antara telepon dan komputer
1 Sambungkan kabel USB ke telepon dan komputer.
2 Telepon: Pilih Ya untuk mengonfirmasi sambungan penyimpanan massal.
3 Komputer: Tunggu hingga memori telepon dan kartu memori muncul sebagai disk

eksternal di berkas explorer.
4 Komputer: Di desktop komputer, klik dua kali ikon My Computer.
5 Komputer: Untuk melihat map memori telepon dan kartu memori, klik dua kali ikon

yang melambangkan ponsel Anda.
6 Komputer: Salin dan tempelkan berkas Anda (atau seret dan jatuhkan) dalam map

yang terkait pada komputer, di memori telepon, atau pada kartu memori.

Anda tidak dapat menggunakan telepon saat memindahkan berkas.

Mencabut kabel USB dengan aman

Jangan cabut kabel USB saat mentransfer konten karena dapat merusak konten.

1 Komputer: Gunakan fungsi Safely Remove Hardware untuk memilih perangkat yang
ingin dicabut, lalu klik Stop.

2 Cabut kabel USB.

Petunjuk pada komputer mungkin berbeda-beda bergantung kepada sistem operasi Anda. Baca
dokumentasi sistem operasi komputer Anda untuk informasi lebih lanjut.
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Wi-Fi™
Dengan teknologi Wi-Fi™, Anda dapat mengakses Internet secara nirkabel melalui telepon.
Untuk mengakses Internet menggunakan sambungan Wi-Fi™, Anda terlebih dulu harus
mencari dan tersambung ke jaringan Wi-Fi™ yang tersedia. Kekuatan sinyal jaringan Wi-
Fi™ dapat beragam, tergantung pada lokasi telepon. Bila Anda berada lebih dekat ke jalur
akses Wi-Fi™, kekuatan sinyal dapat ditingkatkan.

Mengaktifkan Wi-Fi®
• Pilih Menu > Setelan > Konektivitas > Wi-Fi > Aktifkan.

Diperlukan beberapa detik hingga jaringan Wi-Fi® diaktifkan.

Tersambung ke jaringan Wi-Fi®
1 Pastikan Wi-Fi® telah diaktifkan.
2 Pilih Menu > Setelan > Konektivitas > Wi-Fi. Jaringan Wi-Fi® yang tersedia

ditampilkan pada layar.
3 Ketuk jaringan Wi-Fi® yang akan disambungkan. Jika Anda mencoba menyambung

ke jaringan Wi-Fi® aman, Anda akan diminta untuk memasukkan sandi.

Telepon akan mengingat jaringan Wi-Fi® yang Anda sambungkan. Saat berikutnya Anda berada
dalam jangkauan jaringan Wi-Fi® yang tersambung sebelumnya, telepon akan secara otomatis
tersambung ke jaringan tersebut.

Di lokasi tertentu, jaringan Wi-Fi® terbuka mengharuskan Anda log in ke halaman Web sebelum
dapat mengakses jaringan tersebut. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi administrator jaringan
Wi-Fi® yang relevan.
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Teknologi nirkabel Bluetooth™
Teknologi nirkabel Bluetooth™ memungkinkan sambungan nirkabel dengan perangkat
Bluetooth™ lain, misalnya headset Bluetooth™. Anda dapat menyambungkan beberapa
alat sekaligus atau bertukar item.

Untuk komunikasi Bluetooth™, sebaiknya kedua alat berada dalam jarak 10 meter (33 kaki) tanpa
terhalang benda padat.

Untuk mengaktifkan fungsi Bluetooth™
• Pilih Menu > Setelan > Konektivitas > Bluetooth > Aktifkan.

Beberapa negara melarang Anda menggunakan teknologi nirkabel Bluetooth™.

Untuk menampilkan atau menyembunyikan ponsel
• Pilih Menu > Setelan > Konektivitas > Bluetooth > Visibilitas > Tampilkan

telepon atau Sembunyikan tlp.

Jika Anda memilih Sembunyikan tlp, perangkat lain tidak dapat mengindentifikasi ponsel
menggunakan teknologi nirkabel Bluetooth™.

Untuk memasangkan telepon dengan alat
1 Untuk mencari alat yang tersedia, pilih Menu > Setelan > Konektivitas >

Bluetooth > Daftar alat saya > Alat baru.
2 Pilih alat dari daftar.
3 Masukkan passcode, jika diperlukan.

Pastikan alat yang akan dipasangkan dengan telepon Anda telah mengaktifkan fungsi
Bluetooth™ dan visibilita Bluetooth™ ditetapkan ke Tampilkan telepon.

Untuk memasangkan telepon handsfree Bluetooth™
1 Pilih Menu > Setelan.
2 Tekan tombol navitasi kanan untuk menggulir ke tab Konektivitas dan pilih

Bluetooth > Handsfree > Bebas genggam saya > Bebas genggam baru.

Untuk menerima item
1 Aktifkan fungsi Bluetooth™ dann tetapkan Visibilitas menjadi Tampilkan telepon.
2 Saat menerima item, ikuti petunjuk yang ditampilkan di layar.

Untuk mengirim item menggunakan fungsi Bluetooth™
1 Pilih, misalnya, Menu > Organizer > Manajer file > Album kamera.
2 Gulir ke salah satu item, lalu pilih Opsi > Kirim > Via Bluetooth.
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Internet
Telepon memerlukan setting Internet yang benar. Jika pengaturan tidak ada di telepon
Anda, kunjungi www.sonyericsson.com/support atau tanyakan penyedia layanan untuk
mendapatkan informasi selengkapnya.

Pastikan bahwa Anda telah berlangganan telepon yang mendukung transmisi data.

Untuk memilih profil Internet
1 Pilih Menu > Setelan > Konektivitas > Setelan Internet > Profil Internet >

Sambung dengan:.
2 Pilih account.

Menggunakan peramban
1 Pilih Menu > Hiburan > Internet > Opsi > Buka.
2 Pilih opsi.

Untuk keluar dari browser
• Saat browsing, tekan .
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Fitur lainnya

Alarm
Anda dapat menetapkan suara atau radio sebagai tanda alarm. Alarm berbunyi, meskipun
telepon dimatikan .

Menetapkan alarm
1 Pilih Menu > Organizer > Alarm.
2 Gulirkan ke alarm lalu pilih Edit.
3 Beralih di antara tab dan atur waktu, sinyal alarm, dan informasi lainnya jika

diperlukan.
4 Pilih Simpan.

Jika Anda memilih radio sebagai sinyal alarm, ingatlah untuk memasang perangkat handsfree
agar tetap terpasang ke telepon. Radio menggunakan handsfree sebagai antena.

Nada dering dan wallpaper
Wallpaper dipakai untuk mengubah tampilan layar.

Untuk mengatur volume nada dering
1 Pilih Menu > Setelan > Suara & isyarat > Volume dering.
2 Tekan tombol navigasi kiri atau kanan untuk mengubah volume.
3 Pilih Simpan.

Untuk mengatur nada dering
1 Pilih Menu > Setelan > Suara & isyarat > Nada dering.
2 Cari dan pilih nada dering.

Untuk mengatur isyarat getar
1 Pilih Menu > Setelan > Suara & isyarat > Isyarat getar.
2 Pilih salah satu opsi.

Menggunakan foto sebagai wallpaper
1 Pilih Menu > Organizer > Manajer file > Album kamera.
2 Gulirkan ke foto, lalu pilih Opsi > Gunakan sebagai > Wallpaper.

Kunci keypad
Anda dapat memakai kunci keypad untuk mencegah ditekannya tombol secara tidak
sengaja. Panggilan masuk dapat dijawab tanpa membuka kunci keypad.

Panggilan ke nomor darurat internasional 112 tetap dapat dilakukan.

Untuk mengaktifkan kunci tombol otomatis
1 Pilih Menu > Setelan > Umum > Keamanan > Kunci tmbl otomatis.
2 Pilih salah satu opsi.

Kunci kartu SIM
Kunci ini hanya melindungi langganan Anda. Telepon Anda akan berfungsi dengan kartu
SIM baru. Jika kunci kartu SIM diaktifkan, Anda harus memasukkan PIN ketika telepon
dinyalakan. Jika memasukkan PIN yang salah sebanyak tiga kali berturut-turut, kartu SIM
diblokir dan Anda harus memasukkan PUK (Personal Unblocking Key). PIN dan PUK
disediakan oleh operator jaringan Anda.
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Mengaktifkan kunci kartu SIM
1 Pilih Menu > Setelan > Umum > Keamanan > Keamanan SIM > Proteksi >

Aktif.
2 Masukkan PIN Anda lalu pilih OK.

Mengedit PIN kartu SIM
1 Pilih Menu > Setelan > Umum > Keamanan > Keamanan SIM > Ubah PIN.
2 Masukkan PIN Anda lalu pilih OK.
3 Masukkan PIN baru, lalu pilih OK.
4 Untuk mengonfirmasi, masukkan kembali PIN baru, lalu pilih OK.

Kunci telepon
Kunci telepon melindungi telepon terhadap penggunaan yang tidak diotorisasi jika telepon
dicuri dan kartu SIM ditukar. Anda dapat mengubah kode kunci telepon (kode bakunya
adalah 0000) ke kode pribadi yang terdiri dari empat hingga delapan digit. Jika kunci telepon
diatur ke Otomatis, Anda tidak perlu memasukkan kode kunci telepon sampai ada kartu
SIM lain dimasukkan dalam ponsel.

Jika kunci telepon aktif dan kunci tombol juga aktif, Anda akan diminta untuk memasukkan
kode kunci telepon sebelum dapat menggunakan telepon. Jika kunci telepon nonaktif,
Anda hanya perlu membuka kunci tombol untuk memakai telepon.

Menetapkan kunci telepon
1 Pilih Menu > Setelan > Umum > Keamanan > Proteksi telepon > Proteksi.
2 Pilih opsi.
3 Masukkan kode kunci telepon lalu pilih OK.

Mengubah kode kunci telepon
1 Pilih Menu > Setelan > Umum > Keamanan > Proteksi telepon > Ubah kode.
2 Masukkan kode lama lalu pilih OK.
3 Masukkan kode baru lalu pilih OK.
4 Masukkan kode baru sekali lagi lalu pilih OK.

Mematikan kunci telepon
1 Pilih Menu > Setelan > Umum > Keamanan > Proteksi telepon > Proteksi >

Mati.
2 Masukkan kode kunci telepon, lalu pilih OK.
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Pemecahan masalah
Anda beberapa masalah yang mengharuskan Anda menghubungi operator jaringan, tetapi
Anda dapat memperbaiki sendiri sebagian besar masalah lainnya. Keluarkan kartu SIM
sebelum menyerahkan ponsel Anda untuk diperbaiki. Untuk dukungan lebih lanjut, kunjungi
www.sonyericsson.com/support.

Hidupkan ulang ponsel setiap hari untuk mengosongkan memori. Lakukan Master reset jika
mengalami masalah dengan kapasitas memori atau fungsi ponsel lambat.

Telepon tidak berfungsi sebagaimana mestinya
Jika Anda mengalami masalah dengan telepon, lakukan saran berikut sebelum mencoba
yang lain:

• Hidupkan ulang telepon.
• Keluarkan kemudian masukkan kembali kartu SIM. Kemudian nyalakan ulang telepon.
• Hidupkan ulang paksa telepon jika hang dan tidak bisa dihidupkan kembali seperti biasa.
• Perbarui perangkat lunak telepon. Memperbarui telepon akan memastikan performa yang

optimal dan memberikan penyempurnaan terbaru.
• Setel ulang telepon Anda.

Mohon bersabar saat Anda menyetel ulang telepon. Menyalakan ulang telepon saat prosedur
setel ulang dilakukan dapat merusak telepon secara permanen.

Master reset
Jika telepon mengalami masalah, misalnya layar berkedip atau tidak bergerak dan masalah
navigasi, reset telepon.

Untuk me-reset telepon
• Pilih Menu > Setelan > Umum > Master reset, lalu pilih opsi.

Reset setelan mereset semua perubahan yang telah Anda buah dalam telepon ke baku. Reset
semua menghapus semua data pengguna seperti kontak, pesan, gambar, dan suara di telepon.

Tidak ada ikon pengisian baterai saat telepon memulai
pengisian
Mungkin diperlukan waktu beberapa menit sebelum ikon baterai ditampilkan di layar.

Tidak ada jaringan
• Telepon Anda dalam modus Terbang. Pastikan modus Terbang dimatikan.
• Telepon Anda tidak sedikit pun menerima sinyal jaringan, atau sinyal yang diterima terlalu

lemah. Hubungi operator jaringan dan pastikan bahwa jaringan memiliki jangkauan ke
tempat Anda.

• Kartu SIM tidak berfungsi dengan benar. Pasang kartu SIM Anda di telepon yang lain.
Apabila kartunya berfungsi, mungkin masalahnya ada pada telepon Anda. Dalam hal ini,
hubungi pusat layanan Sony Ericsson terdekat.

Hanya panggilan darurat
Anda berada dalam jangkauan jaringan, tetapi tidak dibolehkan untuk menggunakannya.
Namun demikian, dalam keadaan darurat, beberapa operator jaringan membolehkan Anda
untuk menghubungi nomor darurat internasional 112. Lihat Panggilan darurat di
halaman 18 untuk informasi selengkapnya.
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SIM terkunci
Anda telah salah memasukkan PIN tiga kali berturut-turut. Untuk membuka kunci telepon,
Anda memerlukan PUK (Personal Unblocking Key) yang diberikan oleh operator.

PUK diblokir. Hubungi operator.
Anda telah salah memasukkan kode PUK hingga 10 kali berturut-turut. Hubungi penyedia
layanan Anda.
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Nomor IMEI
Setiap perangkat memiliki nomor IMEI (International Mobile Equipment Identity) yang unik. 
Anda harus menyimpan salinan nomor ini. Jika perangkat Anda dicuri, operator Anda dapat 
menggunakan nomor IMEI agar perangkat tersebut tidak lagi dapat mengakses jaringan di 
negara Anda.

Melihat nomor IMEI Anda
     Tekan *#06#.•
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