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Dukungan pengguna
Akses dukungan pengguna secara langsung di telepon melalui aplikasi Dukungan.
Misalnya, Anda dapat membuka Panduan pengguna yang berisi petunjuk cara memakai
telepon. Anda juga dapat memperoleh pemecahan masalah dan bantuan lainnya di zona
dukungan Sony Ericsson, dan dari pusat kontak kami.

• Fitur aplikasi dukungan:
• Panduan pengguna di telepon – baca dan cari Panduan pengguna lengkap.
• Pengoptimal telepon - meningkatkan performa baterai dan perangkat lunak, serta

meningkatkan konektivitas.
• Dapatkan sendiri pelajarannya - baca tip dan kiat, dapatkan berita terbaru, dan tonton

video petunjuk.
• Dukungan email – kirim email ke tim dukungan kami.
• Pembaruan perangkat lunak – unduh perangkat lunak terbaru.

• Zona dukungan – kunjungi www.sonyericsson.com/support dari komputer untuk
mengoptimalkan penggunaan telepon Anda.

• Pemecahan masalah – temukan masalah yang sama dan pesan galat di di bagian akhir
Panduan pengguna kami dan pada zona dukungan.

• Pusat panggilan – jika semua dukungan lain tidak dapat diperoleh. Nomor yang terkait
tercantum pada leaflet Informasi penting.

Panduan pengguna lengkap juga tersedia di www.sonyericsson.com/support.

Menggunakan aplikasi dukungan
1 Dari Layar awal, geser cepat daftar widget horizontal, lalu ketuk Dukungan .
2 Temukan dan ketuk item dukungan yang diperlukan.
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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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Persiapan

Pemasangan

Melepaskan penutup baterai

• Masukkan ujung jari atau benda tipis kuat-kuat ke dalam celah di bagian samping
telepon, antara telepon dan penutup baterai. Lalu angkat penutup secara perlahan.

Jangan gunakan benda tajam yang dapat merusak komponen telepon.

Memasang kartu SIM dan kartu memori

• Lepaskan penutup baterai, lalu masukkan kartu SIM dan kartu memori pada slot
yang sesuai.

Memasukkan baterai dan memasang pentutup

21

1 Masukkan baterai dengan konektor saling menghadap.
2 Letakkan penutup di atas bagian belakang telepon sehingga lubang lensa kamera

pada penutup sejajar dengan lensa kamera.
3 Tekan perlahan semua tepi dari penutup baterai untuk memastikan bahwa penutup

terpasang pada kedua sisi.
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Melepas kartu memori

• Buka tutup baterai kemudian tekan bagian tepi kartu memori untuk melepas kartu
memori dan mengeluarkannya. Lepaskan dan tarik.

Menghidupkan dan mematikan telepon

Menghidupkan telepon
1 Tekan terus tombol  di bagian atas telepon.
2 Jika layar Anda menjadi gelap, tekan  atau tekan  sebentar untuk

mengaktifkan layar.
3 Seret ikon kunci layar melewati layar untuk membuka kuncinya.
4 Masukkan PIN kartu SIM, bila diminta, lalu pilih OK.
5 Saat pengaktifan untuk pertama kalinya, ikuti petunjuk dalam panduan konfigurasi.

PIN kartu SIM Anda pada awalnya diberikan oleh operator jaringan, namun Anda dapat
mengubahnya nanti pada menu Setelan. Untuk mengoreksi kesalahan yang dibuat saat
memasukkan PIN kartu SIM, tekan .

Mematikan telepon
1 Tekan terus  hingga menu opsi membuka.
2 Dalam menu opsi, ketuk Daya mati.
3 Ketuk OK.

Kunci layar
Ketika telepon Anda aktif dan tidak digunakan selama jangka waktu tertentu yang telah
ditentukan, layar akan menjadi gelap untuk menghemat daya baterai, dan mengunci secara
otomatis. Kunci ini mencegah tindakan yang tidak diinginkan pada layar sentuh saat Anda
tidak menggunakannya.

Mengaktifkan layar
• Tekan  atau tekan sebentar .

Membuka kunci layar
1 Tekan  untuk mengaktifkan layar.
2 Seret ikon  di sepanjang alur kunci layar ke sisi yang lain.

Mengunci layar secara manual
• Saat layar aktif, tekan sebentar tombol .

Panduan konfigurasi
Saat menghidupkan telepon untuk pertama kalinya, panduan konfigurasi akan menjelaskan
fungsi dasar telepon dan membantu Anda memasukkan setelan telepon penting.
Konfigurasikan telepon Anda sehingga dapat berfungsi sesuai keinginan Anda. Impor
kontak lama Anda, pilih bahasa telepon, optimalkan pengaturan sambungan jaringan
nirkabel Anda, dan lainnya.

Panduan konfigurasi mencakup yang berikut:
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• Setelan dasar telepon seperti bahasa, Internet, waktu dan tanggal.
• Setelan Wi-Fi® – mempercepat sambungan dan mengurangi biaya transfer data.
• Setelan aplikasi – membantu Anda dalam mengonfigurasi email, akun layanan daring, dan

transfer kontak.
Anda juga dapat melihat bab terkait dalam panduan Pengguna dalam telepon, yang juga
tersedia di www.sonyericsson.com/support, untuk bantuan lebih lanjut dalam hal berikut:

• Info tentang kunci keras telepon
• Memasukkan teks
• Wi-Fi®
• Sony Ericsson Sync

Sebelum Anda dapat mengimpor kontak melalui akun penyelarasan, Anda perlu terlebih dahulu
menyiapkan akun penyelarasan dan membuat cadangan kontak Anda. Jika Anda tidak ingin
kontak yang ada disimpan pada kartu memori atau kartu SIM diselaraskan, maka Anda harus
mengimpor kontak dari kartu memori atau kartu SIM ke telepon baru sebelum menyiapkan akun
penyelarasan.

Jika Anda inginkan, Anda dapat melewatkan beberapa langkah dan mengakses panduan
konfigurasi nanti dari panel aplikasi atau mengubah setelan dari menu Setelan.
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Mengenal Telepon Anda

Ikhtisar telepon

1 Soket headset 3,5 mm 123

6
5

7

8

4

109
11

2 Tombol daya/Kunci layar

3 Soket pengisi daya/kabel USB

4 Sensor jarak

5 Speaker telinga

6 LED pemberitahuan (Status baterai)

7 Sensor cahaya

8 Layar sentuh

9 Tombol menu

10 Tombol awal

11 Tombol kembali

12 Lensa kamera

12

13

14

15

16

13 Tombol volume

14 Tombol kamera

15 Speaker

16 Penyangga tali

Melampirkan tali ke penyangga tali

1 Lepas penutup.
2 Masukkan tali ke penyangga tali.
3 Pasang penutup.

Baterai
Telepon Android™ Anda menjaga Anda tetap terhubung dan diperbarui di mana pun Anda
berada. Ini memengaruhi usia baterai telepon Anda. Di bawah adalah beberapa tip tentang
cara memperpanjang usia baterai sembari tetap terhubung dan mendapatkan kabar
terbaru.
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Performa baterai

Waktu siaga adalah jumlah waktu baterai dapat menyediakan daya ke telepon saat panggilan
tidak diterima atau dilakukan. Semakin lama telepon berada dalam status siaga, masa pakai
baterai akan semakin panjang.

Berikut adalah tips yang akan membantu Anda meningkatkan performa baterai:

• Isi daya baterai telepon dengan sering.
• Mengunduh data dari Internet sangat menghabiskan isi baterai. Matikan semua

sambungan data dengan menonaktifkan opsi Lalu lintas data dari baris menu ketika Anda
tidak menggunakan Internet.

• Selaraskan aplikasi (digunakan untuk menyelaraskan email, kalender, dan kontak Anda),
untuk menyelaraskan secara manual. Anda dapat juga menyelaraskan secara otomatis,
namun meningkatkan interval.

• Periksa menu penggunaan baterai pada telepon untuk mengetahui aplikasi yang paling
banyak menggunakan daya. Baterai Anda menghabiskan lebih banyak daya ketika
menggunakan video dan aplikasi musik streaming seperti YouTube™. Sebagian aplikasi
Android Market™ juga menghabiskan lebih banyak daya. Batasi penggunaan aplikasi
seperti ini jika baterai Anda akan habis.

• Tingkatkan interval antara pembaruan atau setel interval ke manual untuk pembaruan
Facebook™ dan Twitter™.

• Matikan GPS, Bluetooth™, dan Wi-Fi® jika Anda tidak membutuhkan semua fitur ini. Anda
dapat mematikan dan menyalakannya dengan lebih mudah dengan menambahkan widget
kontrol Daya ke Layar awal. Anda tidak perlu menonaktifkan 3G.

• Turunkan tingkat kecerahan tampilan layar.
• Matikan telepon Anda atau gunakan Modus terbang jika Anda berada di daerah yang tidak

memiliki jangkauan jaringan. Jika tidak, telepon akan memindai jaringan yang tersedia
secara berulang, dan ini akan menggunakan daya baterai yang lebih besar.

• Gunakan handsfree untuk mendegar musik. Ini menghabiskan lebih sedikit baterai daripada
Anda harus mendengarnya dari pengeras telepon.

• Kunjungi www.sonyericsson.com/support atau buka aplikasi Sony Ericsson
Dukungan  di telepon untuk mengetahui panduan pengguna lengkap. Di sini juga Anda
dapat menemukan video tentang cara memaksimalkan performa baterai.

Menurunkan kecerahan tampilan layar dan menjaga Bluetooth™ dan Wi-Fi® tetap aktif meskipun
tidak digunakan, juga akan berdampak kecil kepada masa pemakaian baterai.

Menonaktifkan semua sambungan data
1 Dari Layar awal, seret baris status ke bawa untuk membuka panel Pemberitahuan.
2 Ketuk Lalu lintas data, lalu hapus centang kotak lalu lintas Data untuk mematikan

semua sambungan data.

Sambungan data dalam keadaan aktif ketika ikon Lalu lintas data  muncul pada baris status.

Mengakses menu penggunaan baterai
1 Dari Layar awal, seret  ke atas.
2 Cari dan ketuk Setelan > Tentang telepon > Pemakaian baterai untuk melihat

aplikasi terinstal yang menghabiskan sebagian besar daya baterai.

Menambahkan widget lalu lintas Data ke Layar Awal
1 Dari Layar awal, tekan .
2 Ketuk Atur widget > Tambah widget.
3 Pilih widget Lalu lintas data. Sekarang Anda dapat mengaktifkan dan mematikan

semua sambungan data dengan lebih mudah.

Menambahkan widget lalu kontrol Daya ke Layar Awal
1 Dari Layar awal, tekan .
2 Ketuk Atur widget > Tambah widget.
3 Pilih widget Kontrol Daya. Anda kini dapat mengaktifkan dan menonaktifkan

dengan mudah Wi-Fi™, Bluetooth, dan GPS.
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Mengisi daya baterai
Daya baterai telepon telah terisi sebagian saat Anda membelinya. Mungkin diperlukan
waktu beberapa menit sebelum ikon baterai ditampilkan di layar ketika Anda
menyambungkan telepon ke sumber listrik. Anda dapat tetap menggunakan telepon saat
pengisian daya berlangsung.

Pengisian daya baterai akan berhenti sesaat setelah penuh dan diisi kembali setelah beberapa
waktu. Hal ini untuk memperpanjang masa pakai baterai dan status pengisian akan menunjukkan
tingkat di bawah 100 persen.

1

2

Untuk mengisi daya telepon menggunakan adaptor listrik
• Sambungkan telepon ke stopkontak listrik menggunakan kabel USB dan adaptor

listrik.

Mengisi daya telepon menggunakan komputer
1 Sambungkan telepon ke port USB di komputer menggunakan kabel USB yang

disertakan dalam kit telepon.
2 Ketuk Isi daya telepon.

Status baterai LED

Hijau Daya baterai terisi penuh

Berkedip merah Daya baterai rendah

Oranye Baterai sedang diisi daya. Baterai berada antara tingkat daya rendah dan penuh

Untuk memeriksa tingkat daya baterai
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan ketuk Setelan > Tentang telepon > Status.

Menggunakan tombol perangkat keras
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Menu • Membuka daftar pilihan yang tersedia di layar atau aplikasi saat ini

Awal • Membuka Layar awal maupun panel aplikasi dari layar atau aplikasi apapun
• Membuka jendela aplikasi yang terakhir digunakan

Kembali • Beralih kembali ke layar sebelumnya
• Tutup tombol layar, kotak dialog, menu opsi, atau panel Pemberitahuan

Menggunakan layar sentuh
Ketika telepon Anda aktif dan tidak digunakan selama jangka waktu tertentu yang telah
ditentukan, layar akan menjadi gelap untuk menghemat daya baterai, dan mengunci secara
otomatis. Kunci ini mencegah tindakan yang tidak diinginkan pada layar sentuh saat Anda
tidak menggunakannya. Anda dapat juga menyetel kunci pribadi untuk melindungi
berlangganan Anda dan pastikan bahwa Anda sajalah yang dapat mengakses isi telepon.

Telepon ini dilengkapi tampilan konduktif. Cairan pada layar dapat mengganggu fungsi yang
benar.

Untuk membuka atau menyorot item
• Sentuh item tersebut.

Mencentang atau menghapus opsi
• Ketuk kotak yang relevan atau dalam beberapa hal, ketuk sebelah kanan opsi daftar

untuk mencentang atau menghapus opsi.

Kotak yang dicentang

Kotak yang tidak dicentang

Opsi daftar yang dicentang

Opsi daftar yang tidak dicentang

Untuk menyapu pandangan
• Bila opsi ini tersedia, tarik layar untuk menyapu pandangan.

Zoom
Ada dua cara untuk zoom. Alternatif zoom bergantung pada aplikasi yang digunakan.
Misalnya, peramban Web menggunakan  dan , sedangkan album Kamera
menggunakan alternatif sentuh terus dan seret.

Zoom
• Jika tersedia, ketuk  atau  untuk memperbesar atau memperkecil.
• Sentuh terus dan seret ke atas atau ke bawah untuk memperbesar atau

memperkecil.

Anda dapat menyeret jari di layar (ke arah mana saja) untuk menampilkan ikon zoom.

Menggulir
Anda dapat menggulir ke atas dan ke bawah, serta pada beberapa laman web Anda juga
dapat menggulir ke samping.

Menarik dan melipat tidak akan mengaktifkan apa pun di layar.
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Menggulir

• Seret jari Anda ke atas atau bawah pada layar untuk menggulir.

Menggulir cepat

• Untuk menggulir lebih cepat, gulirkan cepat jari Anda ke atas atau bawah pada layar.
Anda dapat menunggu hingga gerakan pengguliran berhenti sendiri, atau Anda
dapat segera menghentikannya dengan mengetuk layar.

Daftar
Anda dapat meramban di sepanjang daftar yang disusun secara alfabetis dengan
menggunakan ikon indeks.
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Menggunakan ikon indeks
1 Dari daftar alfabet, gulir cepat naik atau turun untuk memunculkan .
2 Sentuh terus dan seret  naik atau turun untuk meramban huruf indeks.

Sensor
Telepon dilengkapi sensor cahaya dan sensor jarak. Sensor cahaya mendeteksi tingkat
cahaya di sekitar dan menyesuaikan kecerahan layar. Sensor jarak menonaktifkan layar
sentuh bila wajah Anda menyentuh layar. Hal ini mencegah Anda mengaktifkan fungsi
telepon secara tidak sengaja selama panggilan berlangsung.

Layar awal
Layar awal adalah tampilan awal telepon. Anda dapat mempersonalisasi Layar awal dengan
menambah widget atau mengubah wallpaper dan aplikasi di sudut.

Bila Anda menambah beberapa widget, tampilan Layar awal akan diperluas melampaui
lebar layar. Sudut di Layar awal digunakan untuk mengakses aplikasi atau penanda dengan
cepat. Anda dapat menambah aplikasi atau penanda apapun ke sudut tersebut.

Bila Anda membuka Layar awal, aplikasi tertentu dapat terus berjalan di latar belakang. Jika Anda
tidak ingin aplikasi terus berjalan di latar belakang, keluar dari setiap aplikasi yang dibuka
sebelum membuka Layar awal.

Widget adalah bagian dari aplikasi di Layar awal. Widget menampilkan informasi penting tentang
aplikasi tertentu. Misalnya, widget Sony Ericsson Timescape™ menampilkan pesan masuk dan
widget Media memungkinkan Anda memulai pemutaran musik secara langsung.

JJanuaJanuary 7, 277 01000

Melihat layar Utama yang diperluas
• Seret jari Anda ke arah tepi layar.
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Menambahkan widget ke Layar awal
1 Tekan .
2 Ketuk Atur widget > Tambah widget.
3 Pilih widget dari daftar.
4 Tekan  untuk keluar dari modus edit.

Anda juga dapat langsung pindah ke modus edit dengan menyentuh dan menahan widget
selama beberapa detik.

Menghapus widget dari layar Utama
1 Tekan .
2 Ketuk Atur widget.
3 Gulir cepat secara horizontal kemudian ketuk widget yang ingin dihapus.
4 Ketuk .
5 Ketuk Ya.
6 Tekan  untuk keluar dari modus edit.

Anda juga dapat langsung pindah ke modus edit dengan menyentuh dan menahan widget
selama beberapa detik.

Mengatur ulang sudut layar Awal Anda

Ikon di sudut layar Awal Anda adalah aplikasi sebenarnya, tidak ada pintasan ke aplikasi.

1 Dari Layar awal, tekan .
2 Ketuk Atur ikon.
3 Sentuh dan tahan item di salah satu panel aplikasi, lalu seret ke salah satu sudut.

Anda juga dapat menukarkan item di antara panel aplikasi berbeda dan di sudut
mana saja.

4 Tekan  untuk keluar dari modus edit.

Anda dapat langsung menuju modus edit dengan menyentuh dan menahan ikon sudut mana
saja.

Anda juga dapat menambahkan penanda favorit Anda sebagai item sudut atau menyeretnya
dari sudut ke panel aplikasi.

Wallpaper
Ceriakan Layar awal Anda dengan wallpaper beranimasi. Anda dapat membuka Android
Market™ dan sumber lain untuk mengunduh, misalnya, wallpaper hidup yang berubah
seiring bergantinya jam pada hari tersebut.

Menambah wallpaper
1 Dari Layar awal, tekan .
2 Ketuk Wallpaper, lalu pilih wallpaper.

Mengelola aplikasi

Panel aplikasi
Akses aplikasi di telepon dari panel aplikasi. Panel aplikasi adalah layar berisi ikon yang
merupakan pintasan ke berbagai aplikasi. Panel ini memiliki layar yang lebih lebar daripada
biasanya, jadi Anda harus menggulirkan ke kiri atau kanan untu k menemukan yang Anda
cari. Anda dapat membuat panel baru dan mengatur aplikasi sesuai preferensi Anda sendiri.
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Menampilkan panel aplikasi yang sedang aktif

Meramban panel aplikasi
• Dari panel aplikasi, gulir cepat ke kanan atau ke kiri.

Membuat panel aplikasi baru
1 Dari Layar awal, tekan .
2 Ketuk Atur ikon.
3 Sentuh terus item di panel terakhir hingga bergetar kemudian seret ke sebelah

kanan.
4 Tekan  untuk keluar dari mode edit.

Memindahkan aplikasi
1 Dari Layar awal, tekan .
2 Ketuk Atur ikon.
3 Sentuh terus item hingga bergetar kemudian seret ke salah satu sudut atau ke panel

aplikasi lainnya.
4 Tekan  untuk keluar dari modus edit.

Anda dapat langsung menuju modus edit dengan menyentuh dan menahan ikon aplikasi mana
saja.

Item di panel aplikasi bukan jalan pintas ke aplikasi tersebut namun merupakan aplikasi itu
sendiri. Jika Anda memindahkan aplikasi dari panel aplikasi ke sudut atau sebaliknya, aplikasi
itu sendiri yang akan dipindahkan dan bukan tombol pintasnya. Tidak ada tombol pintas ke
aplikasi.

Menghapus panel aplikasi
1 Dari Layar awal, tekan .
2 Ketuk Atur ikon.
3 Sentuh terus setiap item hingga bergetar, kemudian seret satu per satu ke panel

sebelah kiri hingga panel di kanan kosong.
4 Tekan  untuk keluar dari mode edit.

Sebelum memindahkan item ke sebelah kiri pastikan panel di kiri memiliki ruangan yang cukup.

Ikhtisar aplikasi

Jam Alarm Mengatur alarm

Album Menampilkan gambar dan foto

Peramban Meramban web serta mengunduh program dan berkas baru

Kalkulator Melakukan penghitungan dasar
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Kalender Memudahkan pelacakan janji

Kamera Mengambil foto dan merekam klip video

Kontak Memudahkan pelacakan teman dan rekan kerja

Memudahkan pelacakan data dalam jumlah tertentu yang
dikirim dan diterima melalui telepon

Dataviz® RoadSync Dapatkan email perusahaan, kalender, dan kontak (jika berada
pada server Microsoft®)

Telepon Membuat dan menerima panggilan, beralih di antara panggilan,
membuat panggilan konferensi, dan menampilkan riwayat
panggilan

Email Mengirim dan menerima email

Radio FM Mendengarkan radio di telepon

Gmail™ Aplikasi email yang mendukung Gmail™

Talk Mengobrol secara daring

Market Buka Android Market™ untuk mengunduh aplikasi gratis dan
berbayar yang sesuai dengan telepon Anda

Olahpesan Mengirim serta menerima pesan teks dan multimedia

Pemutar musik Memutar musik dan daftar putar

Catatan Membuat catatan

TrackID™ Layanan pengenalan musik

Video Menampilkan video yang disimpan di telepon

PlayNow™ Mengunduh beragam konten menarik ke telepon

YouTube Berbagi dan menampilkan video dari seluruh dunia

Peta Menampilkan lokasi saat ini, menemukan lokasi lain, dan
memperkirakan rute

Timer Menghitung mundur waktu

Setelan Membuat pengaturan telepon sesuai keinginan

Stopwatch Menghitung waktu

Sony Ericsson Sync Menyelaraskan kontak, kalender, dan banyak lagi

Timescape™ Memantau semua komunikasi sehari-hari

Touchnote Mengirim kartu pos cetak kepada keluarga dan teman

Dukungan Ketahui selengkapnya tentang cara menggunakan telepon
Anda

Beberapa aplikasi tidak didukung oleh semua jaringan dan/atau penyedia layanan di semua
wilayah.

Aplikasi yang diunduh muncul pada panel aplikasi.

Jendela aplikasi yang baru saja digunakan
Anda dapat melihat dan mengakses aplikasi yang baru saja digunakan dari jendela ini.

19

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



Untuk membuka jendela aplikasi yang belum lama digunakan
• Dari aplikasi apa saja, tekan terus .

Menu aplikasi
Anda dapat setiap saat membuka menu sewaktu menggunakan aplikasi dengan menekan
tombol  pada telepon. Tampilan menu akan berbeda tergantung pada aplikasi yang
digunakan.

Untuk membuka menu dalam aplikasi
• Sewaktu menggunakan aplikasi, tekan .

Menu tidak tersedia di semua aplikasi.

Menghapus data aplikasi
Anda mungkin perlu menghapus data aplikasi sekali waktu. Hal ini dilakukan jika, misalnya,
memori aplikasi penuh atau Anda ingin menghapus skor tinggi dalam permainan. Anda
juga mungkin ingin menghapus pesan email, teks, dan multimedia yang masuk dalam
aplikasi tertentu.

Menghapus semua cache untuk suatu aplikasi
1 Dari Layar awal, seret  ke atas.
2 Cari dan ketuk Setelan.
3 Ketuk Aplikasi > Kelola aplikasi.
4 Sentuh aplikasi yang diinginkan.
5 Ketuk Hapus tembolok.

Cache untuk aplikasi tertentu tidak mungkin dihapus.

Untuk menghapus aplikasi yang diinstal
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan sentuh Setelan.
3 Sentuh Aplikasi > Kelola aplikasi.
4 Sentuh aplikasi yang diinginkan.
5 Ketuk Hapus instal.

Beberapa aplikasi yang diinstal sebelumnya tidak dapat dihapus.

Izin
Beberapa aplikasi harus mengakses bagian tertentu di telepon agar dapat berfungsi
dengan benar. Misalnya, aplikasi navigasi memerlukan izin untuk mengirim serta menerima
lalu lintas data dan mengakses lokasi. Beberapa aplikasi mungkin menyalahgunakan izin
dengan mengambil atau menghapus data, maupun melaporkan lokasi. Pastikan Anda
hanya menginstal dan memberikan izin untuk aplikasi yang terpercaya.
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Untuk melihat izin aplikasi
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan sentuh Setelan.
3 Sentuh Aplikasi > Kelola aplikasi.
4 Sentuh aplikasi yang diinginkan.
5 Gulir ke bawah untuk menampilkan Izin.

Menginstal aplikasi dari sumber tidak dikenal
Menginstal aplikasi dari sumber tidak dikenal atau tidak terpercaya dapat merusak telepon.
Secara default, telepon diatur untuk memblokir penginstalan tersebut. Namun, Anda dapat
mengubah pengaturan ini dan membolehkan penginstalan dari sumber tidak dikenal.

Untuk membolehkan penginstalan aplikasi dari sumber tidak dikenal

1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan sentuh Setelan > Aplikasi.
3 Centang kotak Sumber tidak dikenal.

Baris status
Baris status di bagian atas layar menampilkan informasi status telepon dan pemberitahuan.
Ikon pemberitahuan ditampilkan di sisi kiri baris status. Ikon status telepon ditampilkan di
sisi kanan. Dari baris status Anda dapat mengakses panel pemberitahuan.

11:37

Ikon status telepon
Berikut adalah ikon status yang dapat muncul di layar:

Kekuatan sinyal

Tidak ada sinyal

Roaming

GPRS tersedia

EDGE tersedia

3G tersedia

Mengirim dan mengunduh data GPRS

Mengirim dan mengunduh data EDGE

Mengirim dan mengunduh data 3G

Status daya baterai

Daya baterai sedang diisi

GPS diaktifkan

Modus terbang diaktifkan

Headset tersambung
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Fungsi Bluetooth diaktifkan

Tersambung ke perangkat Bluetooth lain

Kartu SIM dikunci

Mikrofon disenyapkan

Speakerphone aktif

Speaker telepon disenyapkan

Modus getar

Alarm diatur

Pemberitahuan lalu lintas data diaktifkan

Ikon pemberitahuan
Berikut adalah ikon pemberitahuan yang mungkin muncul di layar:

Pesan email baru

Pesan teks atau multimedia baru

Masalah dengan pesan teks atau pengiriman pesan multimedia

Pesan instan baru

Pesan suara baru

Peristiwa kalender mendatang

Lagu diputar

Terjadi masalah dengan sign-in atau penyelarasan

Kartu memori penuh

Sambungan Wi-Fi™ diaktifkan dan jaringan nirkabel tersedia tersedia

Telepon tersambung ke komputer melalui kabel USB

Pesan kesalahan

Panggilan tak terjawab

Panggilan ditahan

Penerusan panggilan ke

Men-download data

Meng-upload data

Pemberitahuan lainnya (yang tidak ditampilkan)

Panel pemberitahuan
Di Panel pemberitahuan, ikon pemberitahuan ditampilkan dengan terperinci. Anda dapat
membuka pemberitahuan seperti pesan, pengingat, atau pemberitahuan peristiwa
langsung dari panel Pemberitahuan. Anda juga dapat membuka aplikasi yang berjalan
seperti pemutar musik atau radio.
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Membuka panel Pemberitahuan

11:37

• Seret baris status ke bawah.

Menutup panel Pemberitahuan
• Tekan .
• Seret panel Pemberitahuan ke atas.

Untuk membuka aplikasi yang berjalan dari panel Pemberitahuan
• Dari panel Pemberitahuan, sentuh ikon aplikasi yang berjalan untuk membukanya.

Untuk menghapus panel Pemberitahuan
• Dari panel Pemberitahuan panel, ketuk Hapus.

LED pemberitahuan
LED (Light-emitting diode) Pemberitahuan terletak di ujung bagian atas telepon. Fungsinya
memberikan informasi tentang status telepon dan pemberitahuan menunggu. Jika LED
berwarna hijau menyala berkedip, ini berarti ada pesan yang sedang menunggu, atau ada
panggilan tak terjawab.

Jika tingkat baterai telepon rendah, pemberitahuan yang sedang menunggu tidak ditunjukkan
oleh LED.

Memasukkan teks

Menggunakan keyboard
Bila Anda menjalankan aplikasi atau memilih kolom yang memerlukan teks atau angka,
keyboard akan ditampilkan.

Menampilkan papan ketik untuk memasukkan teks
• Sentuh kolom entri teks.

Untuk menyembunyikan keyboard
• Saat memasukkan teks, sentuh .

Untuk menggunakan keyboard lanskap
• Sewaktu Anda memasukkan teks, putar posisi telepon ke samping.

Agar keyboard mendukung fitur ini, mode lanskap harus didukung oleh aplikasi yang digunakan
dan pengaturan orientasi layar harus ditetapkan ke otomatis.
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Untuk memasukkan teks
• Untuk memasukkan karakter yang ditampilkan pada keyboard, sentuh karakter.
• Untuk memasukkan variasi huruf, sentuh terus huruf keyboard biasa agar daftar

pilihan yang tersedia ditampilkan, lalu pilih dari daftar. Misalnya, untuk memasukkan
"é", sentuh terus "e" hingga daftar ditampilkan, lalu pilih "é" dari daftar.

Beralih antara huruf kapital dan huruf kecil
• Sebelum Anda memasukkan huruf, ketuk  untuk beralih ke huruf besar , atau

sebaliknya.

Mengaktifkan caps lock
• Sebelum Anda memasukkan sebuah kata, ketuk  atau  hingga  muncul.

Untuk memasukkan angka atau simbol
• Saat memasukkan teks, sentuh . Keyboard dengan angka dan simbol akan

ditampilkan.

Untuk menyisipkan smiley
1 Saat Anda memasukkan teks, sentuh terus .
2 Pilih smiley.

Menghapus karakter
• Ketuk untuk menempatkan kursor setelah karakter yang ingin dihapus, lalu ketuk

.

Mengedit teks
1 Saat mengetik teks, sentuh terus kolom teks hingga menu Edit teks ditampilkan.
2 Pilih salah satu opsi.

Pengaturan keyboard
Anda dapat memilih pengaturan untuk keyboard, seperti bahasa tulisan dan prediksi
otomatis.

Untuk mengakses pengaturan keyboard
• Saat memasukkan teks, sentuh . Jika Anda telah memilih beberapa bahasa

tulisan, sentuh terus .

Mengubah bahasa tulisan
1 Saat Anda memasukkan teks, sentuh , atau sentuh terus .
2 Ketuk Bahasa tulis.
3 Pilih bahasa yang ingin digunakan untuk menulis. Setelah selesai, tekan  berulang

kali untuk kembali memasukkan teks.
4 Jika Anda telah memilih beberapa bahasa input, sentuh  untuk beralih di antara

bahasa tulisan yang dipilih.

Untuk mengubah pengaturan teks cepat
1 Saat Anda memasukkan teks, sentuh , atau sentuh terus .
2 Sentuh Setelan teks cepat.
3 Pilih pengaturan yang diinginkan.

Kartu SIM
Kartu SIM (Subscriber Identity Module) yang diberikan operator jaringan berisi informasi
tentang langganan Anda. Selalu matikan telepon dan cabut pengisi daya sebelum
memasang atau mengeluarkan kartu SIM.
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PIN
Anda mungkin memerlukan PIN (Personal Identification Number) untuk mengaktifkan
layanan dan fungsi di telepon. Setiap angka PIN akan muncul sebagai tanda *, kecuali jika
PIN Anda dimulai dengan angka nomor darurat, misalnya 112 atau 911. Anda dapat
menghubungi nomor darurat tanpa memasukkan PIN.

Memori
Anda dapat menyimpan konten di kartu memori dan di memori telepon. Musik, klip video,
dan foto disimpan di kartu memori sedangkan aplikasi, kontak dan pesan disimpan di
memori telepon.

Kartu memori

Anda mungkin harus membeli kartu memori secara terpisah.

Telepon ini mendukung kartu memori microSD™ untuk konten media. Kartu jenis ini juga
dapat digunakan sebagai kartu memori portabel dengan alat lain yang kompatibel.

Tanpa kartu memori, Anda tidak dapat menggunakan kamera begitu juga memainkan atau men-
download file musik dan klip video.

Memformat kartu memori
Kartu memori di telepon dapat diformat misalnya untuk membebaskan memori.

Semua konten di kartu memori akan hilang. Pastikan Anda membuat rekam cadangan untuk isi
yang ingin disimpan sebelum memformat kartu memori. Untuk merekam cadangan konten, Anda
dapat menyalinnya ke komputer. Untuk informasi selengkapnya, rujuk ke bab Menyambungkan
telepon ke komputerdi halaman 69 .

Memformat kartu memori
1 Dari Layar awal, seret  naik.
2 Temukan kemudian ketuk Setelan > Setelan kartu SD & penyimpanan telepon >

Lepaskan kartu SD.
3 Setelah Anda melepas kartu memori, ketuk Format kartu SD > Hapus semua.

Handsfree portabel stereo
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Menggunakan handsfree
1 Sambungkan handsfree portebel.
2 Untuk menjawab panggilan, tekan tombol jawab panggilan. Jika sedang diputar,

musik akan berhenti saat Anda menerima panggilan dan dilanjutkan kembali setelah
panggilan berakhir.

3 Untuk mengakhiri panggilan, tekan tombol jawab panggilan.

Jika handsfree portebel tidak disertakan bersama telepon, Anda dapat membelinya secara
terpisah.

Mengatur volume
Anda dapat mengatur volume nada dering panggilan telepon dan pemberitahuan serta
musik dan playback video.

Menyesuaikan volume dering dengan tombol volume
• Tekan tombol perbesar atau perkecil volume.

Menyesuaikan volume pemutaran media dengan tombol volume
• Saat memutar musik atau menonton video, tekan tombol volume atas atau bawah.

Menetapkan telepon ke modus senyap dan getar
1 Tekan tombol volume turun ke tingkat minimum. Telepon walaupun dalam modus

senyap, berada dalam modus getar. Ikon  ditunjukkan di baris status.
2 Tekan tombol volume turun satu tingkat lagi untuk mematikan modus getar. Ikon

 ditunjukkan di baris status.

Ikhtisar setelan telepon
Anda dapat mengatur telepon untuk disesuaikan dengan kebutuhan Anda, contohnya,
Tanggal & waktu, Nirkabel & jaringan, dan Akun & penyelarasan.

Untuk mengakses pengaturan telepon
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Ketuk Setelan.

Untuk mengakses panduan konfigurasi
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Ketuk Pemandu konfigurasi.

Waktu dan tanggal
Anda dapat mengubah waktu dan tanggal di telepon.

Untuk menetapkan tanggal secara manual
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan sentuh Setelan > Tanggal & waktu.
3 Hapus centang pada kotak Otomatis, jika dicentang.
4 Ketuk Tetapkan tanggal.
5 Sentuh  atau  untuk mengatur tanggal.
6 Ketuk Tetapkan.
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Untuk menetapkan waktu secara manual
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan sentuh Setelan > Tanggal & waktu.
3 Hapus centang pada kotak Otomatis, jika dicentang.
4 Ketuk Tetapkan waktu.
5 Sentuh  atau  untuk mengatur jam dan menit.
6 Sentuh AM untuk beralih ke PM atau sebaliknya.
7 Ketuk Tetapkan.

Jika ingin menggunakan AM dan PM, Anda harus menghapus centang Gunakan format 24
jam.

Menetapkan zona waktu
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan sentuh Setelan > Tanggal & waktu.
3 Hapus centang pada kotak Otomatis, jika dicentang.
4 Ketuk Pilih zona waktu.
5 Pilih salah satu opsi.

Menetapkan format jam
1 Dari Layar awal, seret  naik.
2 Temukan kemudian ketuk Setelan > Tanggal & waktu > Gunakan format 24

jam.
3 Centang kotak untuk beralih antara format 12 jam dan 24 jam.

Menetapkan format tanggal
1 Dari Layar awal, seret  naik.
2 Temukan kemudian ketuk Setelan > Tanggal & waktu > Pilih format tanggal.
3 Pilih salah satu opsi.

Setelan nada dering

Menetapkan nada dering telepon
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan sentuh Setelan > Suara & tampilan > Nada dering telepon.
3 Pilih nada dering.

Jika telepon dalam Mode diam, hapus tanda kotak centang Mode diam sebelum mengatur nada
dering.

Mengaktifkan nada sentuh
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan sentuh Setelan > Suara & tampilan.
3 Pilih Nada sentuh atau Pilihan nada.

Memilih nada dering pemberitahuan
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan sentuh Setelan > Suara & tampilan > Nada dering pemberitahuan.
3 Pilih nada dering, lalu sentuh OK.

Menetapkan isyarat getar
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan sentuh Setelan > Suara & tampilan.
3 Centang kotak Getar telepon.
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Setelan layar

Menyesuaikan kecerahan layar
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan sentuh Setelan > Suara & tampilan > Kecerahan.
3 Untuk mengurangi kecerahan layar, tarik panel geser ke kiri. Untuk menambah

kecerahan layar, tarik panel geser ke kanan.
4 Ketuk OK.

Mengatur layar agar bergetar
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan sentuh Setelan > Suara & tampilan > Umpan balik sentuh. Dalam

beberapa aplikasi, layar bergetar ketika Anda mengetuknya.

Menyesuaikan waktu idle sebelum layar dimatikan
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan sentuh Setelan > Suara & tampilan > Waktu habis layar.
3 Pilih salah satu opsi.

Untuk mematikan layar dengan cepat, tekan tombol daya .

Untuk tetap mengaktifkan layar saat mengisi daya telepon
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan sentuh Setelan > Aplikasi > Pengembangan.
3 Centang kotak Tetap siaga.

Orientasi

Untuk menetapkan orientasi layar ke otomatis
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan sentuh Setelan > Suara & tampilan.
3 Centang kotak Orientasi.

Jika Anda tidak menetapkan orientasi layar ke otomatis, telepon tetap dalam orientasi potret.

Bahasa telepon
Anda dapat memilih bahasa yang akan digunakan pada telepon.

Mengubah bahasa telepon
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan sentuh Setelan > Bahasa & papan ketik > Pilih lokal.
3 Pilih salah satu opsi.

Jika Anda memilih bahasa yang salah dan tidak dapat membaca teks menu, kunjungi
www.sonyericsson.com/support untuk memperoleh bantuan.

Modus Terbang
Dalam modus Terbang, transmisi radio tidak dapat dilakukan melalui telepon. Anda tidak
akan dapat mengaktifkan Bluetooth™ atau Wi-Fi™.

Mengaktifkan mode Pesawat
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan sentuh Setelan > Nirkabel & jaringan.
3 Centang kotak Modus terbang.

Anda juga dapat menekan terus  untuk mengaktifkan mode Pesawat.
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Pengaturan Internet dan pesan
Untuk mengirim pesan teks serta pesan multimedia dan mengakses Internet, Anda harus
memiliki sambungan data mobile 2G/3G dan pengaturan yang benar. Berikut adalah
beberapa cara memperoleh pengaturan tersebut:

• Untuk sebagian besar jaringan dan operator telepon selular, pengaturan Internet dan pesan
telah diinstal sebelumnya di telepon. Anda selanjutnya dapat mulai menggunakan Internet
dan mengirim pesan dengan cepat.

• Dalam kondisi tertentu, Anda dapat memilih men-download pengaturan Internet dan pesan
saat menghidupkan telepon untuk pertama kalinya. Pengaturan juga dapat di-download di
lain waktu dari menu Setelan.

• Anda dapat setiap saat menambah serta mengubah pengaturan Internet dan jaringan di
telepon secara manual. Untuk informasi rinci tentang pengaturan Internet dan pesan,
hubungi operator jaringan Anda.

Untuk men-download pengaturan Internet dan pesan
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan sentuh Setelan > Sony Ericsson > Unduhan setelan.

Melihat Nama Titik Akses (APN) saat ini
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan sentuh Setelan > Nirkabel & jaringan > Jaringan mobile.
3 Ketuk Nama Jalur Akses.

Jika tersedia beberapa sambungan, maka sambungan jaringan yang aktif ditunjukkan dengan
tombol yang ditandai di sebelah kanan.

Mengonfigurasi setelan Internet secara manual
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan ketuk Setelan > Nirkabel & jaringan > Jaringan mobile > Nama Jalur

Akses.
3 Tekan .
4 Ketuk APN baru .
5 Ketuk Nama dan masukkan nama profil jaringan yang ingin dibuat.
6 Ketuk APN lalu masukkan nama titik akses.
7 Ketuk dan masukkan semua informasi lain yang diperlukan oleh operator jaringan.
8 Tekan , dan ketuk Simpan .

Hubungi operator jaringan untuk rincian informasi tentang setelan jaringan Anda.

Mengatur ulang setelan Internet default
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Ketuk Setelan > Nirkabel & jaringan > Jaringan mobile > Nama Jalur Akses.
3 Tekan .
4 Ketuk Atur ulang ke default .

Lalu lintas data

Menggunakan Monitor data untuk melacak lalu lintas data
Gunakan Monitor data untuk melacak data dalam jumlah tertentu yang dikirim dan diterima
telepon. Aplikasi ini melacak perkiraan lalu lintas data melalui jaringan 2G/3G sejak hari
permulaan yang ditetapkan. Nilai diatur ulang setiap bulan. Misalnya, jika hari permulaan
diatur ke 15, penghitung lalu lintas data akan diatur ulang pada tanggal 15 setiap bulan.
Saat menjalankan Monitor data untuk pertama kalinya, hari permulaan akan diatur ke 1.
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Bolehkan Monitor data memberitahukan Anda bila jumlah data yang ditransfer mencapai
batas tertentu. Anda dapat menetapkan batas yang berbeda untuk data terkirim, data
diterima, dan data total.

Anda juga dapat mengaktifkan Monitor data sebagai widget di Layar awal.

Data yang dikirim maupun diterima melalui sambungan Wi-Fi™ atau Bluetooth™ tidak dilacak.

Untuk menetapkan hari pengaturan ulang Monitor data
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan sentuh .
3 Sentuh angka yang menunjukkan hari permulaan.
4 Gulir ke atas atau bawah pada baris, lalu sentuh hari pengaturan ulang yang

diinginkan.

Untuk menetapkan tanda Monitor data
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan sentuh .
3 Sentuh ikon lonceng di sebelah , , atau , tergantung pada tanda yang akan

ditetapkan.
4 Sentuh nomor yang akan diubah.
5 Gulir ke atas atau bawah, lalu sentuh nilai yang diinginkan.
6 Setelah selesai, sentuh .

Untuk menghapus tanda Monitor data
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan sentuh .
3 Sentuh ikon lonceng di sebelah , , atau , tergantung pada tanda yang akan dihapus.
4 Sentuh . Batas tanda diatur ulang ke 0 dan tanda dinonaktifkan.

Menonaktifkan lalu lintas data
Anda dapat menonaktifkan semua sambungan data melalui jaringan 2G/3G dengan
telepon untuk mencegah unduhan dan penyelarasan data apa pun yang tidak diinginkan.
Jika memerlukan informasi rinci tentang biaya program langganan dan lalu lintas data,
hubungi operator jaringan Anda.

Ketika lalu lintas data dimatikan, Anda masih dapat menggunakan sambungan Wi-Fi™ dan
Bluetooth™. Anda juga dapat mengirim dan menerima pesan multimedia.

Untuk menonaktifkan semua lalu lintas data
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan ketuk Setelan > Nirkabel & jaringan > Jaringan mobile.
3 Hapus centang pada kotak Lalu lintas data.

Jelajah data
Tergantung dari jaringan operator, koneksi data seluler dimungkinkan melalui 2G/3G di luar
jaringan asal Anda (jelajah). Harap perhatikan bahwa transmisi data mungkin dikenai biaya.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator jaringan Anda.

Aplikasi terkadang menggunakan jaringan Internet di jaringan asal tanpa pemberitahuan
sebelumnya, misalnya ketika mengirim pencarian dan permintaan penyelarasan. Biaya tambahan
mungkin berlaku untuk jelajah data. Tanyakan kepada penyedia layanan/operator Anda.

Mengaktifkan jelajah data
1 Dari Layar awal, seret  ke atas.
2 Cari dan ketuk Setelan > Nirkabel & jaringan > Jaringan mobile.
3 Centang kotak Jelajah data.

Anda tidak dapat mengaktifkan jelajah data saat lalu lintas data dimatikan.
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Pengaturan jaringan
Telepon secara otomatis beralih di antara jaringan, tergantung pada ketersediaan.
Beberapa operator jaringan membolehkan Anda beralih di antara jaringan secara manual,
misalnya jika Anda bepergian ke luar negeri dan ingin menggunakan jaringan tertentu.

Untuk menghemat daya baterai, Anda dapat membatasi telepon untuk hanya
menggunakan jaringan GSM. Namun, download dan upload data akan menjadi lebih
lambat. Jika akan men-download atau meng-upload data dalam jumlah besar, sebaiknya
Anda beralih ke modus jaringan lain atau tersambung ke Internet melalui jaringan Wi-Fi™.

Untuk hanya menggunakan jaringan GSM
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan sentuh Setelan > Nirkabel & jaringan > Jaringan mobile.
3 Ketuk Mode Jaringan.
4 Pilih GSM saja.

Memilih jaringan lain secara manual
1 Dari Layar awal, seret  ke atas.
2 Cari dan ketuk Setelan > Nirkabel & jaringan > Jaringan mobile > Operator

jaringan.
3 Ketuk Mode pencarian.
4 Ketika jendela sembul muncul, ketuk Pilih secara manual.
5 Pilih jaringan.

Jika memilih jaringan secara manual, telepon tidak akan mencari jaringan lain, walaupun jika Anda
ke luar jangkauan jaringan yang dipilih secara manual.

Mengaktifkan pilihan jaringan otomatis
1 Dari Layar awal, seret  ke atas.
2 Cari dan ketuk Setelan > Nirkabel & jaringan > Jaringan mobile > Operator

jaringan.
3 Ketuk Mode pencarian.
4 Ketuk Pilih secara otomatis.
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Memanggil

Panggilan darurat
Telepon mendukung nomor darurat internasional, misalnya 112 atau 911. Anda dapat
menggunakan nomor ini secara normal untuk membuat panggilan darurat di negara
apapun, dengan atau tanpa kartu SIM yang dimasukkan, jika Anda berada dalam
jangkauan jaringan.

Membuat panggilan darurat
1 Dari Layar awal, ketuk .
2 Masukkan nomor telepon darurat kemudian ketuk . Untuk menghapus nomor,

ketuk .

Anda dapat memanggil nomor darurat tanpa ada kartu SIM yang dipasang.

Membuat panggilan darurat saat kartu SIM dikunci
1 Ketuk Panggilan darurat.
2 Masukkan nomor telepon darurat kemudian ketuk . Untuk menghapus nomor,

ketuk .

Menangani panggilan

Membuat panggilan
1 Dari Layar awal, ketuk .
2 Jika catatan panggilan ditampilkan, ketuk  untuk masuk ke tampilan dialpad.
3 Masukkan nomor penerima kemudian ketuk . Untuk menghapus nomor, ketuk

.

Mengakhiri panggilan
• Ketuk .

Membuat panggilan internasional
1 Dari Layar awal, ketuk .
2 Sentuh terus 0 hingga muncul tanda “+”.
3 Masukkan kode negara, kode area (tanpa 0 di awal) dan nomor telepon, kemudian

ketuk .

Menjawab panggilan

• Tarik  ke kanan melintasi layar.

Menolak panggilan
• Seret  ke kiri melintasi layar.

Senyapkan suara nada dering panggilan masuk
• Saat menerima panggilan, ketuk .

Mengubah volume speaker telinga selama panggilan berlangsung
• Tekan tombol perbesar atau perkecil volume.
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Mengaktifkan pengeras suara selama menelepon
• Ketuk .

Senyapkan suara mikrofon selama panggilan
• Ketuk .

Memasukkan angka saat panggilan berlangsung
1 Saat panggilan berlangsung, ketuk . Papan tombol akan ditampilkan.
2 Masukkan angka.

Panggilan terkini
Di catatan panggilan, Anda dapat melihat panggilan tak terjawab , panggilan masuk

 dan panggilan  keluar.

Melihat panggilan tak terjawab
1 Jika ada panggilan tak terjawab,  muncul di baris status. Tarik baris status ke

bawah.
2 Ketuk pemberitahuan panggilan tak terjawab untuk membukanya di log panggilan.

Memanggil nomor dari catatan panggilan
1 Dari Layar awal, ketuk .
2 Jika dialpad ditunjukkan, ketuk  untuk masuk ke layar catatan panggilan.
3 Ketuk nomor yang akan dipanggil.

Menambahkan nomor dari catatan panggilan ke kontak
1 Dari Layar awal, sentuh .
2 Jika dialpad ditunjukkan, ketuk  untuk masuk ke catatan panggilan.
3 Ketuk  di sebelah nomor yang Anda ingin tambahkan.
4 Ketuk kontak yang ada untuk menambahkan nomor ke kontak tersebut, atau ketuk

 untuk kontak baru.
5 Edit rincian kontak dan ketuk Simpan.

Voicemail
Jika langganan Anda mencakup layanan menjawab, pemanggil dapat meninggalkan pesan
voicemail apabila Anda tidak dapat menjawab panggilan. Biasanya, nomor voicemail
disimpan di kartu SIM. Jika tidak, hubungi penyedia layanan Anda untuk mendapatkan
nomor voicemail. Kemudian Anda dapat memasukkan nomor secara manual.

Memasukkan nomor voicemail
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan sentuh Setelan > Setelan panggilan > Setelan voicemail.
3 Masukkan nomor voicemail Anda.
4 Ketuk OK.

Menghubungi layanan voicemail
1 Dari Layar awal, ketuk .
2 Sentuh terus 1.

Multi panggilan
Apabila mengaktifkan panggilan tunggu, Anda dapat menangani beberapa panggilan
sekaligus. Jika telah diaktifkan, Anda akan diberitahu dengan bunyi bip saat menerima
panggilan lain.
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Mengaktifkan atau menonaktifkan panggilan tunggu
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan sentuh Setelan > Setelan panggilan > Setelan tambahan.
3 Mengaktifkan atau menonaktifkan panggilan tunggu, ketuk Panggilan tunggu.

Menolak panggilan kedua
• Jika Anda mendengar bunyi bip berulang kali saat menelepon, ketuk Sibuk.

Menjawab panggilan kedua dan mengakhiri panggilan aktif
• Apabila Anda mendengar bunyi bip berulang kali saat menelepon, ketuk Ganti.

Menjawab panggilan kedua dan menahan panggilan aktif
• Apabila mendengar bunyi bip berulang kali selama panggilan, ketuk Jawab.

Membuat panggilan kedua
1 Sewaktu panggilan berlangsung, ketuk .
2 Masukkan nomor penerima kemudian ketuk .
3 Jika penerima menjawab, panggilan pertama ditahan.

Prosedur yang sama berlaku untuk panggilan lainnya.

Beralih di antara beberapa panggilan
• Untuk beralih ke panggilan lain dan menahan panggilan aktif, ketuk nomor atau

kontak yang diinginkan.

Mengakhiri panggilan aktif dan kembali ke panggilan ditahan berikutnya
• Ketuk .

Panggilan konferensi
Dengan panggilan konferensi atau panggilan gabungan, Anda dapat melangsungkan
percakapan gabungan dengan dua orang atau lebih.

Membuat panggilan konferensi
1 Sewaktu panggilan berlangsung, ketuk .
2 Tekan nomor peserta kedua kemudian ketuk .
3 Jika peserta kedua menjawab, panggilan pertama ditahan.
4 Ketuk .

Untuk menambahkan peserta, ulangi langkah 1 hingga 4.

Mengakhiri panggilan konferensi
• Saat panggilan berlangsung, ketuk .

Setelan panggilan

Meneruskan panggilan
Anda dapat meneruskan panggilan, misalnya ke nomor telepon lain, atau ke mesin
pejawab.

Meneruskan panggilan
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan sentuh Setelan > Setelan panggilan > Penerusan panggilan.
3 Pilih salah satu opsi.
4 Masukkan nomor yang ingin digunakan untuk meneruskan panggilan kemudian

ketuk Aktifkan.
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Mematikan penerusan panggilan
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan sentuh Setelan > Setelan panggilan > Penerusan panggilan.
3 Pilih salah satu opsi.
4 Ketuk Nonaktifkan.

Menampilkan atau menyembunyikan nomor telepon
Anda dapat memilih untuk menampilkan atau menyembunyikan nomor telepon di layar
telepon penerima saat Anda menghubungi mereka.

Menampilkan atau menyembunyikan nomor telepon
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan ketuk Setelan > Setelan panggilan > Setelan tambahan > ID

Pemanggil.
3 Pilih salah satu opsi.

Nomor Panggilan Terprogram
Jika Anda telah menerima kode PIN2 dari penyedia layanan, Anda dapat menggunakan
daftar Nomor Panggilan Terporgram (FDN) untuk membatasi panggilan keluar dan masuk.

Mengaktifkan atau menonaktifkan panggilan terprogram
1 Dari Layar awal, seret  naik.
2 Temukan kemudian ketuk Setelan > Setelan panggilan > Nomor Panggilan

Terprogram.
3 Ketuk Aktifkan panggilan terprogram atau Nonaktifkan panggilan terprogram.
4 Masukkan PIN2 kemudian ketuk OK.

Mengakses daftar panggilan yang diterima
1 Dari Layar awal, seret  naik.
2 Temukan kemudian ketuk Setelan > Setelan panggilan > Nomor Panggilan

Terprogram > Nomor panggilan terprogram.

Telephone Typewriter (TTY)
Telephone Typewriter (TTY) adalah alat komunikasi untuk orang yang tuli atau yang memiliki
kesulitan dalam berbicara yang memungkinkan komunikasi teks dalam panggilan telepon
standar untuk ditransmisikan ke telepon lainnya. Jika menggunakan perangkat TTY
(Telephone Typewriter), Anda dapat mengaktifkan telepon untuk berkomunikasi dengan
alat ini.

Mengaktifkan mode TTY
1 Dari Layar awal, seret  naik.
2 Temukan kemudian ketuk Setelan > Setelan panggilan > Mode TTY.
3 Pilih salah satu opsi.
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Buku telepon
Di aplikasi Buku telepon, Anda dapat memasukkan semua informasi untuk kontak pribadi,
misalnya, nomor telepon dan alamat email. Ketika melihat kontak, Anda mendapatkan
akses cepat ke semua komunikasi dengan kontak itu.

Jika Anda telah menyiapkan telepon untuk digunakan dengan akun layanan penyelarasan, Anda
dapat menyelaraskan kontak telepon dengan kontak akun. Ketika Anda membuat atau
mengimpor kontak, Anda diminta untuk memilih jika Anda ingin menyelaraskan kontak yang
yang baru dibuat atau diimpor dengan akun, atau jika Anda ingin menggunakannya di dalam
(Kontak telepon) telepon. Lihat Mensinkronisasi pada halaman 59.

Melihat kontak
• Dari Layar awal, ketuk  untuk membuka aplikasi Buku telepon.

Jika belum mengkonfigurasi telepon untuk penyelarasan dengan layanan web, atau mengimpor
kontak SIM, Anda dapat memilih untuk melakukannya saat pertama kali membuka aplikasi Buku
telepon. Jika Anda ingin menggunakan kontak yang diimpor dari SIM/kartu memori dengan
layanan penyelarasan, Anda perlu menyiapkan penyelarasan dengan layanan sebelum
mengimpor kontak dari SIM/kartu memori.

Mengambil kontak ke telepon Anda

Jika Anda ingin mentransfer kontak dari telepon lama Anda ke telepon baru menggunakan salah
satu metode yang diuraikan di bawah, Anda harus terlebih dahulu melihat panduan pengguna
telepon lama Anda. Ingatlah pula bahwa Anda perlu merekam cadangan kontak lama Anda
terlebih dahulu sebelum dapat mengimpornya ke telepon baru. Anda dapat melakukan hal ini
dengan menyelaraskan kontak telepon lama dengan akun penyelarasan, atau dengan
mengekspor kontak ke kartu SIM atau kartu memori.

Anda dapat memperoleh informasi kontak yang ada saat ini ke telepon menggunakan
beberapa metode:

• Gunakan layanan penyelarasan, seperti Sony Ericsson Sync atau Google Sync™. Dengan
cara ini, Anda dapat mengelola kontak baik secara langsung di telepon dan dari komputer.

• Mengimpor kontak dari kartu SIM. Anda mungkin tidak dapat mentransfer semua informasi
dari satu telepon ke telepon lain menggunakan metode ini karena terbatasnya memori pada
kartu SIM. Selain itu, sebagian telepon tidak mendukung ekspor kontak ke kartu SIM.

• Mengimpor kontak dari kartu memori. Harap diingat bahwa mentransfer kontak dari satu
telepon ke telepon lainnya mungkin tidak selalu mungkin dilakukan metode seperti ini,
karena sebagian telepon tidak mendukung impor atau ekspor kontak dari/ke kartu memori.

• Menggunakan sambungan Bluetooth™ untuk mentransfer kontak dari satu telepon ke
telepon lain. Kedua telepon perlu dinyalakan. Pada sebagian telepon, Bluetooth™ hanya
berfungsi ketika kartu SIM disisipkan.

• Anda dapat mengirim kontak melalui layanan pesan seperti SMS, MMS, atau email. Tidak
semua telepon mendukung pengiriman kontak melalui layanan pesan.

Menyelaraskan kontak telepon Anda dengan akun penyelarasan

1 Dari Layar awal, ketuk .
2 Tekan , lalu ketuk Akun & penyelarasan.
3 Untuk mengonfigurasi akun penyelarasan, ketuk Tambah akun dan ikuti petunjuk

pada layar. Untuk menyelaraskan dengan akun yang sudah Anda konfigurasikan,
ketuk nama akun.

Mengimpor kontak dari kartu SIM

1 Masukkan kartu SIM yang berisi kontak yang ingin diimpor, lalu jalankan telepon.
2 Dari Layar awal, ketuk .
3 Tekan , lalu ketuk Impor/ekspor > Impor kontak SIM.
4 Ketuk OK.

Mengimpor kontak dari kartu memori
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1 Masukkan kartu memori dan jalankan telepon Anda.
2 Dari Layar awal, ketuk .
3 Tekan , lalu ketuk Impor/ekspor > Impor dari kartu memori.
4 Pilih opsi, lalu ketuk OK.

Menerima data kontak yang dikirim menggunakan teknologi Bluetooth™

1 Pastikan fungsi Bluetooth™ Anda diaktifkan dan telepon Anda disetel ke terlihat.
Jika tidak, maka Anda tidak dapat menerima data dari perangkat lainnya.

2 Ketika Anda diminta untuk membolehkan sambungan Bluetooth™ ke telepon Anda
dari perangkat yang mengirim data kontak, ketuk OK.

3 Ketika Anda diminta untuk menyimpan data kontak, ketuk OK.

Menerima kontak yang dikirim menggunakan layanan pesan

1 Ketika Anda menerima pesan teks baru, pesan multimedia, atau pesan email,
bukalah pesan.

2 Data kontak yang diterima muncul sebagai lampiran vCard. Ketuk, atau sentuh, dan
tahan, berkas vCard untuk membuka menu sehingga Anda dapat menyimpan data
kontak.

Mengelola kontak Anda
Buat, edit, dan selaraskan kontak Anda dalam beberapa langkah mudah. Pilih untuk hanya
menampilkan kontak yang ingin digunakan di telepon. Jika Anda menyelaraskan kontak
Anda dengan lebih dari satu akun, Anda dapat menggabungkan kontak di telepon untuk
mencegah duplikasi.

Sebagian layanan penyelarasan, misalnya layanan jaringan sosial tidak membolehkan Anda
untuk mengedit kontak.

Memilih kontak mana yang akan ditampilkan
1 Dari Layar awal, sentuh .
2 Tekan , lalu sentuh Kontak untuk dilihat.
3 Dalam daftar yang muncul, tandai dan hapus tanda opsi yang diinginkan. Jika Anda

telah menyelaraskan kontak dengan sebuah akun, akun itu akana muncul pada
daftar. Anda dapat mengetuk akun untuk membentangkan daftar opsi lebih lanjut.
Setelah selesai, sentuh OK.

Untuk menambah kontak
1 Dari Layar awal, sentuh .
2 Ketuk .
3 Jika Anda telah menyelaraskan kontak Anda dengan sebuah akun, pilih jika Anda

ingin menggunakan kontak ini untuk akun, atau jika Anda ingin menggunakannya
hanya di telepon.

4 Sentuh Nama, masukkan nama, lalu sentuh Berikut.
5 Masukkan nomor telepon, lalu sentuh Selesai.
6 Untuk menambah kolom informasi lain, seperti alamat email atau nomor telepon lain,

sentuh Tambah lainnya, lalu pilih jenis alamat yang diinginkan.
7 Untuk menambah gambar kontak, sentuh , lalu pilih gambar atau ambil foto.
8 Untuk memilih nada dering kontak, gulir ke bawah, sentuh Tambah lainnya > Nada

dering, pilih nada dering, lalu sentuh Selesai.
9 Setelah selesai, gulir ke atas, lalu sentuh Simpan.

Jenis nomor telepon dipilih secara otomatis bila Anda memasukkan nomor. Anda dapat
menyentuh kolom jenis nomor untuk mengubahnya, misalnya dari Mobile ke Rumah.

Jika menambah tanda tambah dan kode negara sebelum nomor telepon kontak, Anda dapat
menggunakan nomor tersebut saat melakukan panggilan dari negara lain.
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Layar Rincian kontak

Ellen Ackland

+46 132 445 00 3

4

2

1

6

5

7

8

1 Gambar kontak

2 Menunjukkan bahwa kontak adalah favorit

3 Nomor telepon kontak

4 Tombol tak terbatas untuk mengakses semua komunikasi dengan kontak yang ditampilkan dalam
Timescape™

5 Menunjukkan layanan web yang terkait dengan kontak

6 Kirim pesan teks atau multimedia ke kontak

7 Mengedit informasi kontak

8 Mengirim detail kontak dan memilih metode transfer

Untuk mengedit kontak
1 Dari Layar awal, sentuh .
2 Sentuh kontak yang akan diedit.
3 Gulir ke bawah, lalu sentuh Edit.
4 Edit informasi yang diinginkan. Setelah selesai, gulir ke atas, lalu sentuh Simpan.

Menghapus kontak
1 Dari Layar awal, ketuk .
2 Ketuk kontak yang akan dihapus.
3 Gulir ke bawah kemudian ketuk Edit.
4 Gulir ke bawah kemudian ketuk Hapus kontak > Hapus.

Menghapus semua kontak
1 Dari Layar awal, seret  naik.
2 Temukan kemudian ketuk Setelan.
3 Ketuk Aplikasi > Kelola aplikasi.
4 Ketuk Penyimpanan Kontak.
5 Ketuk Hapus data.

Untuk mengekspor kontak ke kartu SIM
1 Dari Layar awal, sentuh .
2 Tekan , lalu sentuh Impor/ekspor > Ekspor ke kartu SIM.
3 Ketuk OK.

Bila Anda mengekspor kontak ke kartu SIM, jumlah dan jenis informasi yang dapat ditransfer
untuk setiap kontak akan terbatas. Hal ini terjadi karena memori yang terbatas pada kartu SIM.
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Mengekspor semua kontak ke kartu memori
1 Dari Layar awal, sentuh .
2 Tekan , lalu sentuh Impor/ekspor > Ekspor ke kartu memori.
3 Ketuk OK.

Mencegah entri ganda di Buku telepon
Jika Anda menyelaraskan kontak Anda dengan akun baru atau mengimpor informasi
kontak dengan cara lain, ini dapat menciptakan entri ganda pada Telepon Anda. Jika ini
terjadi, Anda dapat menggabungkan entri ganda tersebut menjadi satu entri. Dan jika Anda
menggabungkan entri secara tidak sengaja, Anda dapat memindahkannya lagi kemudian.

Menggabungkan kontak
1 Dari Layar awal, sentuh .
2 Ketuk kontak yang ingin digabungkan dengan kontak yang lain, lalu ketuk Edit.
3 Tekan , lalu sentuh Gabungkan kontak.
4 Pilih kontak yang ingin digabungkan dengan kontak yang ada dalam daftar saran,

atau ketuk Semua kontak dan pilih dari semua kontak.
5 Ketuk OK.

Memisahkan kontak yang menyatu
1 Dari Layar awal, ketuk .
2 Sentuh dan tahan gabungan kontak yang ingin diedit, lalu ketuk Edit kontak.
3 Tekan , lalu ketuk Pisahkan.
4 Ketuk OK.

Berkomunikasi dengan kontak Anda

Mencari kontak
1 Dari Layar awal, ketuk .
2 Ketuk Cari.
3 Masukkan huruf pertama dari nama kontak yang ingin dicari.
4 Hasilnya ditampilkan di layar. Apabila ada lebih dari satu hasil, ketuk turun tanda

panah untuk melihat semua hasil.
5 Gulung ke kemudian ketuk kontak yang dipilih.

Memanggil kontak
1 Dari Layar awal, ketuk .
2 Ketuk kontak.
3 Ketuk nomor telepon kontak yang diinginkan.

Mengirim pesan teks atau multimedia ke kontak
1 Dari Layar awal, ketuk .
2 Ketuk kontak.
3 Ketuk  di samping nomor telepon kontak yang diinginkan.
4 Edit teks kemudian ketuk Kirim.

Anda hanya dapat mengirim pesan teks dan pesan multimedia ke nomor ponsel.

Untuk mengirim pesan email ke kontak
1 Dari Layar awal, sentuh .
2 Sentuh kontak.
3 Sentuh alamat email yang diinginkan untuk kontak.
4 Edit pesan, lalu sentuh Kirim.

39

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



Melihat semua komunikasi dengan kontak di Timescape
1 Dari Layar awal, ketuk .
2 Ketuk kontak yang ingin dilihat komunikasinya.
3 Ketuk . Jika sudah pernah menggunakan Timescape, ketuk Lanjutkan.
4 Semua panggilan tak terjawab, pesan teks dan multimedia, pembaruan Facebook

dan Twitter dari kontak ditampilkan di Timescape.

Favorit
Anda dapat menandai kontak sebagai favorit untuk akses yang cepat. Dalam tampilan
favorit, kontak akan ditunjukkan dengan gambar. Jika salah satu kontak favorit tidak
memiliki gambar, kontak tersebut akan ditunjukkan dengan gambar default.

Mencentang atau menghapus kontak sebagai favorit
1 Dari Layar awal, sentuh .
2 Ketuk kontak yang ingin ditambahkan ke atau dihapus dari favorit.
3 Ketuk Edit > Favorit > Simpan.

Untuk mengakses konten favorit
1 Dari Layar awal, ketuk .
2 Ketuk tab . Favorit ditampilkan sebagai thumbnail.

Menambahkan gambar kontak
1 Dari Layar awal, ketuk .
2 Ketuk kontak yang ingin ditambahkan gambar.
3 Gulir ke bawah kemudian ketuk Edit.
4 Ketuk .
5 Jika Anda ingin memilih gambar dari album kamera, ketuk Foto kemudian pilih foto.

Jika Anda ingin mengambil foto dengan kamera, ketuk Ambil foto baru kemudian
ambil gambar.

6 Potong gambar menggunakan bingkai kemudian ketuk Simpan.
7 Gulir ke atas kemudian ketuk Simpan.

Anda juga dapat menambahkan gambar ke kontak dari Album.

Berbagi kontak Anda

Mengirim kontak
1 Dari Layar awal, sentuh .
2 Ketuk kontak yang akan dikirim, lalu ketuk Kirim kontak.
3 Pilih metode transfer yang tersedia, kemudian ikuti petunjuk di layar.

Mengirim semua kontak
1 Dari Layar awal, sentuh .
2 Tekan , lalu sentuh Kirim semua kontak.
3 Pilih metode transfer yang tersedia, kemudian ikuti petunjuk di layar.
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Pesan

Menggunakan teks dan pesan multimedia
Anda dapat mengirim dan menerima pesan teks dari telepon menggunakan SMS (Layanan
Pesan Singkat). Jika langganan mencakup MMS (Layanan Olahpesan Multimedia), Anda
juga dapat mengirim dan menerima pesan berisi berkas media, misalnya gambar dan video.
Satu pesan teks dapat berisi hingga 160 karakter. Jika Anda melampaui 160 karakter, maka
semua pesan Anda akan ditautkan dan dikirim bersama. Anda dikenakan biaya untuk
setiap 160 karakter pesan yang terkirim. Jika Anda melihat pesan, maka pesan akan terlihat
sebagai percakapan, yang artinya semua pesan ke dan dari orang tertentu akan
dikelompokkan.

Untuk mengirim pesan multimedia, setelan MMS Anda di telepon harus benar. Lihat Pengaturan
Internet dan pesan pada halaman 29.

Membuat dan mengirim pesan
1 Dari Layar awal, ketuk .
2 Ketuk Pesan baru.
3 Sentuh Tulis pesan, masukkan teks pesan, lalu sentuh Berikut.
4 Untuk menambah penerima, pilih kontak, atau masukkan nomor lengkap secara

manual di kolom teks, lalu ketuk Selesai.
5 Jika Anda ingin menambah berkas media, ketuk , lalu pilih opsi.
6 Jika Anda ingin menambah atau menghapus penerima sebelum mengirim pesan,

tekan . Untuk menambah penerima, sentuh Tambah penerima. Untuk
menghapus penerima, ketuk Edit penerima dan ketuk  di sebelah kolom
penerima. Setelah selesai, ketuk Selesai.

7 Untuk mengirim pesan, ketuk Kirim.

Jika Anda keluar dari pesan sebelum mengirimnya, pesan akan disimpan sebagai konsep.
Percakapan akan ditandai dengan kata Konsep.

Membaca pesan yang diterima
1 Dari Layar awal, ketuk .
2 Ketuk percakapan yang diinginkan.
3 Jika pesan belum diunduh, ketuk pesan, lalu ketuk Unduh pesan.

Jika Anda menerima pesan teks atau multimedia,  muncul di baris status. Untuk membaca
pesan, Anda juga dapat menyeret baris status ke bawah kemudian ketuk pesan yang diterima
saat baris status membuka.

Membalas pesan
1 Dari Layar awal, ketuk .
2 Ketuk percakapan yang diinginkan.
3 Masukkan balasan Anda, lalu ketuk Kirim.

Meneruskan pesan
1 Dari Layar awal, ketuk .
2 Ketuk percakapan yang diinginkan.
3 Sentuh dan tahan pesan yang ingin diteruskan, lalu ketuk Teruskan pesan.
4 Pilih penerima dari daftar, atau ketuk Percakapan baru untuk menambahkan

penerima yang tidak ada di dalam daftar.
5 Edit pesan, lalu ketuk Kirim.

Menghapus pesan
1 Dari Layar awal, ketuk .
2 Ketuk percakapan yang diinginkan.
3 Sentuh dan tahan pesan yang akan dihapus, lalu ketuk Hapus pesan > Ya.
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Menghapus percakapan
1 Dari Layar awal, ketuk .
2 Tekan , lalu ketuk Hapus beberapa.
3 Centang kotak untuk utas percakapan yang ingin dihapus, kemudian ketuk

Hapus.

Menyimpan nomor pengirim ke kontak
1 Dari Layar awal, ketuk .
2 Ketuk sebuah percakapan.
3 Ketuk nomor pengirim di bagian atas layar.
4 Ketuk .
5 Pilih kontak yang ada, atau ketuk Kontak baru jika Anda ingin membuat kontak

baru.
6 Edit informasi kontak dan ketuk Simpan.

Memanggil pengirim pesan
1 Dari Layar awal, ketuk .
2 Ketuk sebuah percakapan.
3 Ketuk penerima di bagian atas layar.
4 Jika penerima disimpan di kontak Anda, ketuk nomor telepon yang ingin dipanggil.

Jika Anda belum menyimpan penerima di kontak Anda, ketuk .

Menyimpan berkas yang disimpan pada pesan
1 Dari Layar awal, ketuk .
2 Ketuk percakapan yang diinginkan.
3 Jika pesan belum diunduh, ketuk pesan, lalu ketuk Unduh pesan.
4 Sentuh dan tahan pesan yang ingin disimpan, lalu pilih opsi yang diinginkan.

Pilihan pesan teks dan pesan multimedia

Mengubah setelan pemberitahuan pesan
1 Dari Layar awal, ketuk .
2 Tekan , lalu ketuk Setelan.
3 Jika diinginkan, ketuk Nada pemberitahuan kemudian pilih suara pemberitahuan.
4 Jika diinginkan, ketuk Getar pemberitahuan dan tandai kotak centang untuk

mengaktifkan.

Mengubah setelan laporan kiriman untuk pesan keluar
1 Dari Layar awal, ketuk .
2 Tekan , lalu ketuk Setelan.
3 Ketuk Laporan pengiriman untuk mengaktifkan atau menonaktifkan laporan

kiriman.

Jika pesan sudah dikirim ke penerima,  muncul pada pesan.

Melihat pesan yang disimpan di kartu SIM
1 Dari Layar awal, ketuk .
2 Tekan , lalu ketuk Setelan > Pesan SIM.
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Email
Anda dapat menggunakan telepon untuk mengirim dan menerima email melalui account
email biasa.

Anda dapat menjalankan sinkronisasi dengan Microsoft® Exchange Server menggunakan
aplikasi Dataviz® RoadSync™ di telepon. Setelah itu, Anda dapat menggunakan aplikasi
RoadSync Mail di telepon dengan account email Microsoft® Exchange Server. Untuk informasi
lebih lanjut, kunjungi www.dataviz.com.

Membuat akun email di telepon
1 Dari Layar awal, seret  ke atas.
2 Cari dan ketuk Email.
3 Masukkan alamat email dan sandi, kemudian ketuk Lanjutkan.
4 Jika setelan akun tidak dapat diunduh secara otomatis, Anda dapat menyelesaikan

pengaturan secara manual.

Jika Anda memasukkan setelan secara manual, hubungi penyedia layanan email untuk setelan
akun email yang benar. Misalnya, jika ingin tahu apakah jenis server akun Anda POP3 atau IMAP.

Untuk mengonfigurasikan lebih dari satu akun email, lihat Menambahkan akun email ekstra di
telepon pada halaman 45.

.

Menggunakan email

Membuat dan mengirim pesan email
1 Dari Layar awal, seret  ke atas.
2 Cari dan ketuk Email.
3 Jika memiliki beberapa akun email, pilih akun yang Anda inginkan untuk mengirim

pesan.
4 Ketuk Tulis baru.
5 Ketuk Ke: lalu masukkan alamat penerima, kemudian ketuk Selesai. Anda dapat

menambah penerima lainnya dengan mengulang langkah ini, atau Anda dapat
menghapus penerima dengan mengetuk .

6 Ketuk Subjek, masukkan subjek email, lalu ketuk Selesai.
7 Ketuk Tulis email, masukkan teks pesan dan ketuk Selesai.
8 Untuk melampirkan berkas, ketuk . Ketuk jenis berkas yang akan dilampirkan, lalu

ketuk berkas yang ingin dilampirkan dari daftar yang muncul.
9 Ketuk Kirim.

Menerima dan membaca pesan email
1 Dari Layar awal, seret  ke atas.
2 Cari dan ketuk Email.
3 Jika memiliki beberapa akun email, ketuk akun yang ingin diperiksa pesan barunya,

lalu ketuk Kotak masuk.
4 Untuk mengunduh pesan baru, ketuk .
5 Ketuk pesan yang ingin dibaca.

Jika Anda menekan  ketika Anda melihat semua akun email pada langkah 3, Anda akan
memperberui kotak masuk untuk semua akun email.

43

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

http://www.dataviz.com


Melihat lampiran pesan email
1 Dari Layar awal, seret  ke atas.
2 Cari dan ketuk Email.
3 Cari dan ketuk pesan yang diinginkan.
4 Jika perlu, ketuk lampiran untuk mengunduhnya. Lalu ketuk lampiran untuk

membukanya.

Jika Anda ingin mengedit lampiran gambar, ketuk ikon di sudut kiri dan pilih sebuah opsi.

Menyimpan alamat email pengirim ke kontak
1 Dari Layar awal, seret  ke atas.
2 Cari dan ketuk Email.
3 Cari dan ketuk pesan yang diinginkan.
4 Ketuk kolom pengirim di bagian atas layar.
5 Ketuk alamat email di bawah Dari:, lalu ketuk Simpan kontak.
6 Pilih kontak yang ada, atau ketuk Kontak baru jika Anda ingin membuat kontak

baru.
7 Edit informasi kontak dan ketuk Simpan.

Membalas pesan email
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan sentuh Email.
3 Temukan dan ketuk pesan yang ingin dibalas.
4 Gulir ke bagian bawah pesan kemudian ketuk Balas atau, jika ada banyak penerima,

Balas ke semua.
5 Ketuk kolom teks pesan, masukkan teks pesan kemudian ketuk Selesai.
6 Ketuk Kirim.

Meneruskan pesan email
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan sentuh Email.
3 Cari dan ketuk pesan yang ingin diteruskan.
4 Gulirkan pesan turun kemudian ketuk Teruskan.
5 Ketuk Ke:, masukkan alamat penerima, kemudian ketuk Selesai.
6 Ketuk kolom teks pesan, masukkan teks pesan kemudian ketuk Selesai.
7 Ketuk Kirim.

Meneghapus pesan email
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan sentuh Email.
3 Cari dan ketuk map yang berisi pesan yang ingin dihapus.
4 Tekan , lalu sentuh Hapus beberapa.
5 Centang kotak untuk utas pesan yang ingin dihapus, kemudian ketuk Hapus.

Mengubah frekuensi pemeriksaan email
1 Dari Layar awal, seret  ke atas.
2 Cari dan ketuk Email.
3 Jika Anda telah mengonfigurasi lebih dari satu akun email, ketuk akun yang ingin

disesuaikan.
4 Tekan , lalu ketuk Setelan akun > Frek. periksa email dan pilih opsi.

Mengubah ukuran kotak masuk akun email telepon
1 Dari Layar awal, seret  ke atas.
2 Cari dan ketuk Email.
3 Apabila Anda memiliki beberapa akun email, ketuk akun yang ingin diedit.
4 Tekan , lalu ketuk Setelan akun > Ukuran kotak masuk dan pilih opsi.

Jumlah pesan yang dapat ditampilkan dalam kotak masuk email di telepon Anda dibatasi. Hanya
pesan yang baru-baru ini diterima yang akan muncul.
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Menggunakan akun email

Menambahkan akun email ekstra di telepon
1 Dari Layar awal, seret  ke atas.
2 Cari dan ketuk Email.
3 Tekan , lalu ketuk Tambah akun.
4 Masukkan alamat email dan sandi, kemudian ketuk Lanjutkan.
5 Jika setelan akun tidak dapat diunduh secara otomatis, Anda perlu menyelesaikan

pengaturan secara manual.

Menyetel akun email sebagai akun default
1 Dari Layar awal, seret  ke atas.
2 Cari dan ketuk Email.
3 Ketuk akun yang ingin disetel sebagai akun default untuk membuat dan mengirim

email.
4 Tekan , lalu ketuk Setelan akun.
5 Centang kotak Akun default.

Jika Anda hanya memiliki satu akun email, maka akun ini secara otomatis menjadi akun default.

Menghapus akun email dari telepon
1 Dari Layar awal, seret  ke atas.
2 Cari dan ketuk Email.
3 Apabila Anda memiliki beberapa akun email, ketuk akun yang ingin dihapus.
4 Tekan , lalu ketuk Setelan akun.
5 Tekan , lalu ketuk Akun default > OK.

Gmail™ dan layanan Google lainnya
Jika Anda memiliki akun Google™, Anda dapat menggunakan aplikasi Gmail™ di telepon
untuk membaca, menulis, dan mengatur pesan email. Setelah Anda mengonfigurasikan
akun Google™ agar berfungsi di telepon, Anda juga dapat mengobrol menggunakan
aplikasi Google Talk™, menyelaraskan aplikasi kalender telepon dengan Google
Calendar™, dan mengunduh aplikasi serta permainan dari Android Market™.

Membuat akun Google™ di telepon
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan sentuh Setelan > Akun & penyelarasan > Tambah akun > Google™.
3 Ikuti pemandu registrasi untuk membuat akun Google™, atau masuk apabila Anda

sudah memiliki akun.
4 Telepon sudah siap digunakan dengan GMail™, Google Talk™ dan Google

Calendar™.

Anda juga dapat menyiapkan, atau membuat akun Google™ dari panduan konfigurasi pada saat
pertama kali menghidupkan telepon. Anda juga dapat membuat akun Google™ dengan
membuka www.google.com/accounts pada peramban web komputer.

Membuka  Gmail™  aplikasi
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan sentuh  Gmail™  .

45

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

http://www.google.com/accounts


GTalk™
Anda dapat menggunakan pesan instan dari GTalk™ di telepon untuk merumpi dengan
teman yang juga menggunakan aplikasi ini.

Menjalankan Google Talk™
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan sentuh Talk.

Membalas pesan instan dengan Talk
1 Apabila seseorang menghubungi Anda di Talk,  muncul di baris status.
2 Seret baris status ke bawah, kemudian ketuk pesan dan mulailah mengobrol.
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Sony Ericsson Timescape™
Sony Ericsson Timescape™ mengubah cara Anda berinteraksi dengan orang lain dengan
mengumpulkan semua komunikasi Anda dengan orang lain dengan menyatukan semua
komunikasi Anda ke sat tampilan. Setiap peristiwa, pembaruan Facebook atau Twitter,
pesan teks dan pesan multimedia, panggilan tak terjawab, ditampilkan sebagai kotak
dalam alur kronologis di layar. Anda dapat melihat pratinjau sekilas peristiwa sebelum
memilih untuk melihat konten selengkapnya. Anda juga dapat menyaring menurut jenis
peristiwa untuk melihat semua komunikasi untuk satu kontak tertentu.

Layanan dan fitur yang diuraikan di dalam bab ini mungkin tidak didukung di semua negara atau
wilayah atau oleh semua jaringan dan/atau penyedia layanan di semua wilayah.

Menjalankan Timescape™
1 Dari Layar awal, seret  ke atas.
2 Cari dan ketuk Timescape™.
3 Pertama kali Anda menjalankan Timescape, Anda dapat mengetuk Masuk dan

masuk ke Facebook Anda atau akun Twitter untuk menerima pembaruan
Facebook dan Twitter di Timescape. Jika Anda tidak ingin masuk ketuk Lewati.

Jika Anda sudah masuk ke Facebook, Twitter, atau layanan daring lainnya saat mempersiapkan
telepon untuk pertama kalinya, setelah menjalankan Timescape™, layar pembuka tidak akan
ditampilkan dan Anda tidak perlu masuk lagi.

Jika Anda tidak masuk dan Anda mengetuk Lewati, maka Anda dapat selalu masuk dari layar
Awal dengan mengetuk Setelan > Sony Ericsson > Setelan Timescape™ > Layanan.

Tampilan utama Timescape™

2

31

5

6

4

1 Ikon filter

2 Ikon pembaruan status

3 Ikon kontak

4 Ikon segarkan (hanya tersedia apabila Anda log masuk ke akun layanan web)

5 Kotak Timescape™, dalam urutan kronologis

6 Ikon konten kotak (menampilkan isi yang sedang Anda lihat)

Widget Timescape™
Untuk akses cepat, widget Timescape™ dapat ditambahkan di Layar awal. Baca Layar
awal di halaman 16.
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Menggunakan Timescape™

Bergulir sepanjang panel di Timescape™
• Sentuh dan tahan panel, kemudian seret naik atau turun.

Ikon kotak
Ikon berikut ini pada kotak menunjukkan jenis peristiwa. Saat pratinjau kotak, Anda dapat
mengetuk ikon atau kotak untuk melihat peristiwa terkait.

Panggilan tak terjawab

Pesan teks atau pesan multimedia

Update dari kontak Twitter

Update dari kontak Facebook

Untuk log in ke Facebook™ atau Twitter™ dari Timescape™
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan sentuh Timescape™.
3 Tekan , lalu sentuh Setelan > Layanan.
4 Sentuh layanan yang akan digunakan untuk log in.
5 Masukkan rincian login.

Setelah log in ke layanan Web, Anda dapat memperbarui status atau melihat pembaruan dari
layanan Web di Timescape™.

Memperbarui status Facebook™ atau Twitter™ di Timescape™
1 Dari Layar awal, seret  ke atas.
2 Cari dan ketuk Timescape™.
3 Ketuk .
4 Ketuk Pilih layanan.
5 Ketuk layanan yang ingin statusnya diperbarui. Jika Anda belum masuk ke layanan,

Anda perlu memasukkan detail masuk Anda. Setelah memilih layanan yang
diinginkan, ketuk Selesai.

6 Ketuk Edit status, masukkan status baru Anda, lalu ketuk Kirim.

Untuk log out dari Facebook™ atau Twitter™ melalui Timescape™
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan sentuh Timescape™.
3 Tekan , lalu sentuh Setelan > Layanan.
4 Sentuh layanan yang akan digunakan untuk log out, lalu sentuh Keluar.

Melihat peristiwa di Timescape™
1 Dari Layar awal, seret  ke atas.
2 Cari dan ketuk Timescape™.
3 Gulirkan kotak peristiwa yang diinginkan.

Untuk menghubungi kembali dari Timescape™ bila Anda memiliki panggilan tak
terjawab

1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan sentuh Timescape™.
3 Gulir ke ubin yang menunjukkan panggilan tak terjawab, lalu sentuh ubin tersebut.
4 Dalam daftar panggilan, sentuh nomor yang diinginkan.
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Membalas pesan teks atau multimedia di Timescape™
1 Dari Layar awal, seret  naik.
2 Temukan kemudian ketuk Timescape™.
3 Gulir ke kotak pesan teks atau multimedia, kemudian ketuk pesan.
4 Edit teks kemudian ketuk Kirim.

Menambahkan nomor dari kotak Timescape ke kontak
1 Dari Layar awal, seret  ke atas.
2 Cari dan ketuk Timescape™.
3 Gulir ke kotak yang memuat nomor yang ingin ditambahkan ke kontak.
4 Ketuk .
5 Pilih kontak yang ingin ditambahkan nomornya, atau ketuk Buat kontak baru untuk

membuat kontak baru.
6 Edit rincian kontak dan ketuk Simpan.

Untuk menghubungkan kontak layanan Web ke kontak telepon di Timescape™
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan sentuh Timescape™.
3 Gulir ke ubin yang menunjukkan pembaruan dari kontak layanan Web.
4 Sentuh , lalu sentuh OK.
5 Sentuh kontak telepon yang akan dihubungkan ke kontak layanan Web, lalu sentuh

OK.

Menyegarkan tampilan utama Timescape™
1 Dari Layar awal, seret  ke atas.
2 Cari dan ketuk Timescape™.
3 Ketuk .

Apabila Anda menyegarkan tampilan utama, telepon akan tersambung ke Internet untuk
memperbarui informasi dari email dan akun layanan web yang telah Anda tautkan dengan
Timescape™.

Menyaring peristiwa yang ditampilkan di Timescape™
1 Dari Layar awal, seret  naik.
2 Temukan kemudian ketuk Timescape™.
3 Ketuk ikon saring kotak di sudut kiri atas.
4 Pilih jenis peristiwa yang akan dilihat. Anda dapat menyaring layanan web, Pesan,

Panggil. tak t'jawabatau melihat semua komunikasi dengan kontak.

Melihat semua komunikasi dengan kontak
1 Dari Layar awal, seret  naik.
2 Temukan kemudian ketuk Timescape™.
3 Gulir ke kotak untuk kontak yang ingin dilihat.
4 Ketuk .
5 Ketuk nama kontak.

Anda hanya dapat melihat semua komunikasi dengan kontak jika kontak disimpan di Kontak

Setelan Timescape™

Untuk mengakses pengaturan Timescape™
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan sentuh Timescape™.
3 Tekan , lalu sentuh Setelan.
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Untuk mengganti peristiwa yang ditampilkan dalam Timescape™
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan sentuh Timescape™.
3 Tekan , lalu sentuh Setelan > Pilih konten.
4 Sentuh kotak centang yang diinginkan, lalu sentuh Selesai. Jika Anda tidak log in

ke layanan Web yang akan dipilih, sentuh layanan, lalu masukkan rincian login.

Untuk menghapus konten Timescape™
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan sentuh Timescape™.
3 Tekan , lalu sentuh Setelan > Hapus konten.
4 Sentuh konten yang akan dihapus, lalu sentuh OK.

Untuk menjadwalkan pembaruan konten layanan Web di Timescape™
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan sentuh Timescape™.
3 Tekan , lalu sentuh Setelan > Pembaruan jadwal.
4 Sentuh pilihan yang diinginkan. Jika Anda memilih Manual, tidak ada pembaruan

otomatis yang dilakukan.
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Android Market™
Buka Android Market™ dan Anda akan memasuki dunia aplikasi dan permainan. Anda
dapat meramban aplikasi serta permainan ini menurut "unduhan populer" dan kategori
lainnya. Anda juga dapat memberi peringkat untuk aplikasi atau permainan dan mengirim
tanggapan tentang hal tersebut.

Untuk menggunakan Android Market™, Anda harus memiliki akun Google™. Lihat
Membuat akun Google™ di telepon pada halaman 45.

Android Market™ mungkin tidak tersedia di semua negara atau kawasan

Membuka Android Market™
1 Dari Layar awal, seret  ke atas.
2 Cari dan ketuk Market.

Pilihan pembayaran
Bila Anda mengunduh aplikasi berbayar dari Android Market™, pembelian akan ditangani
melalui Google Checkout™. Dalam kondisi tertentu, Anda dapat mengunduh aplikasi versi
uji coba gratis melalui Android Market™, namun jika ingin terus menggunakan aplikasi
tersebut, unduh dan pembayaran versi lengkap harus dilakukan melalui situs Web
produsen.

• Google Checkout™ – Google Checkout adalah layanan pemrosesan pembayaran secara
daring. Google Checkout menawarkan informasi tentang riwayat pembelian dan
memberikan perlindungan dari penipuan kartu kredit dengan tidak memberikan nomor
kartu kredit lengkap Anda kepada vendor. Anda dapat menggunakan akun email untuk
masuk ke Google Checkout dari telepon. Jika Anda tidak memiliki akun Google Checkout,
Anda dapat mendaftarkan akun baru dari telepon. Pembayaran dapat dilakukan dengan
kartu kredit, kartu debet, atau kartu hadiah. Beberapa vendor juga dapat menerima
pembayaran melalui akun tagihan telepon.

Pembelian aplikasi melalui Android Market™ tidak dapat dilakukan di semua negara atau
kawasan.

Mengunduh dari Pasar Android™
Anda dapat mengunduh segala jenis aplikasi dari Android Market™, termasuk aplikasi
gratis. Jika Anda membayar aplikasi melalui Google Checkout, pembayaran akan terkait
dengan akun Google sehingga aplikasi tersebut dapat diinstal selama beberapa kali secara
tidak terbatas di perangkat apapun.

Sebelum Anda mengunduh aplikasi
Sebelum Anda mulai mengunduh dari Android Market™, pastikan bahwa Anda memiliki
sambungan Internet yang aktif.

Ingat pula bahwa Anda mungkin akan dibebankan biaya lalu lintas jika Anda mengunduh
konten ke telepon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator Anda.

Mengunduh aplikasi gratis
1 Di Android Market™, cari aplikasi yang akan diunduh dengan menelusuri kategori

atau menggunakan fungsi pencarian.
2 Sentuh item untuk menampilkan rincian.
3 Ketuk Instal.
4 Jika aplikasi yang ingin Anda unduh membutuhkan akses ke data atau kontrol dari

setiap fungsi pada telepon, layar tambahan muncul untuk memberi tahu Anda
aplikasi mana yang dapat mengakses. Baca layar ini secara saksama karena fungsi
telepon Anda dapat terpengaruh jika Anda melanjutkan. Sentuh OK jika Anda
menyetujuinya, atau Batal jika ingin membatalkan unduhan.
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Mengunduh aplikasi berbayar
1 Di Android Market™, cari aplikasi yang akan diunduh dengan menelusuri kategori

atau menggunakan fungsi pencarian.
2 Sentuh item untuk menampilkan rincian.
3 Ketuk Beli.
4 Masukkan nama pengguna dan sandi untuk log in ke Google Checkout. Anda dapat

menggunakan akun email Google atau membuat account Google Checkout baru.
5 Setelah log in, ikuti petunjuk di telepon untuk menyelesaikan pembelian.

Membuka aplikasi yang diunduh
1 Di Android Market™, tekan , lalu ketuk Unduhan.
2 Sentuh aplikasi yang diunduh.

Anda juga dapat mengakses aplikasi yang diunduh dari panel aplikasi.
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Layanan PlayNow™
Anda dapat menggunakan layanan PlayNow™ untuk mengunduh aplikasi, game dan
musik. Layanan PlayNow™ menawarkan unduhan gratis maupun berbayar. Anda dapat
mengunduh item tersebut dari telepon atau dari komputer.

Layanan PlayNow™ tidak tersedia di semua negara.

Sebelum men-download aplikasi dan konten
Sebelum men-download, pastikan Anda telah memiliki sambungan Internet. Anda juga
memerlukan kartu memori yang dipasang di telepon untuk men-download konten,
misalnya musik, nada dering, dan tema.

Bila men-download konten ke telepon, Anda mungkin dikenakan biaya untuk data dalam jumlah
tertentu yang ditransfer. Untuk informasi tentang biaya transfer data di negara Anda, hubungi
operator Anda.

Menjalankan PlayNow™
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan sentuh .

Mendaftar ke account PlayNow™
Anda dapat men-download konten dari layanan PlayNow™ tanpa mendaftar ke account,
namun pendaftaran akan memberikan manfaat tertentu. Anda akan dapat membayar
menggunakan kartu kredit serta memeriksa riwayat pembelian dan riwayat download. Anda
juga dapat men-download semua musik dua kali; download pertama ke telepon selular
dan download kedua ke komputer dengan format MP3 berkualitas tinggi. Dengan
mendaftar, Anda dapat menebus voucher.

Untuk mendaftar account PlayNow™
1 Sentuh , lalu tekan .
2 Dalam menu, sentuh Log masuk > Daftar.
3 Masukkan informasi pribadi, lalu sentuh Daftar.

Pilihan pembayaran
Berikut adalah dua cara membayar aplikasi dan konten lain yang dibeli dari layanan
PlayNow™:

• Kartu kredit – membayar dengan kartu kredit. Anda harus log in ke account PlayNow™
agar dapat membayar dengan kartu kredit. Jika Anda membayar dengan kartu kredit, harga
akan menjadi lebih murah dibandingkan membayar dengan SMS Premium. Semua data
pribadi akan ditransfer secara aman menggunakan enkripsi SSL (Secure Socket Layer).
Bila pembelian telah divalidasi, download akan dimulai secara otomatis.

• SMS Premium – membayar menggunakan SMS bila berada di negara asal. Anda tidak
harus menjadi pengguna terdaftar untuk membayar konten menggunakan metode SMS
Premium. Item yang dibeli akan secara otomatis di-download ke telepon.

Kedua pilihan pembayaran tersebut tidak selalu tersedia di semua negara atau dengan semua
penyedia layanan.

Voucher
Voucher adalah kode untuk mengakses konten seperti musik, aplikasi dan game yang
ditawarkan dalam promosi.
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Anda dapat mengakses opsi voucher, jika Anda mendaftar ke PlayNow. Hubungi operator
jaringan untuk informasi selengkapnya tentang penawaran voucher dan kode dalam
promosi tertentu.

Voucher dan promosi tidak tersedia di semua negara dan di semua jaringan. Opsi voucher masih
akan terlihat di telepon, walaupun layanan voucher tidak tersedia di negara Anda.

Menukarkan kupon
1 Dari layar PlayNow™, tekan .
2 Ketuk Voucher.
3 Masukkan kode voucher.
4 Ketuk Tukarkan kupon.

Voucher tidak ditawarkan di semua negara atau di semua jaringan.

Men-download dari layanan PlayNow™
Anda dapat men-download konten dari layanan PlayNow™ melalui telepon dan browser
desktop. Pilih dari beragam aplikasi, permainan, dan musik.

Untuk men-download item dari telepon
1 Buka layanan PlayNow™, lalu cari item yang akan di-download dengan menelusuri

kategori atau menggunakan fungsi pencarian.
2 Sentuh item untuk menampilkan rincian.
3 Pilih untuk membeli item menggunakan kartu kredit atau SMS premium. Item akan

mulai di-download secara otomatis.

Untuk mengakses item yang di-download
1 Di layanan PlayNow™, tekan , lalu sentuh Unduhan.
2 Sentuh item yang di-download tersebut.
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Terkelola

Kalender
Telepon dilengkapi kalender untuk mengatur jadwal. Jika memiliki account Sony Ericsson
atau Google™, Anda juga dapat mensinkronisasi kalender telepon dengan kalender Web.
Lihat Mensinkronisasi pada halaman 59.

Anda dapat menjalankan sinkronisasi dengan Microsoft® Exchange Server menggunakan
aplikasi Dataviz® RoadSync™ di telepon. Anda selanjutnya dapat menggunakan aplikasi
Kalender RoadSync di telepon dengan kalender Microsoft® Exchange Server. Untuk informasi
lebih lanjut, kunjungi www.dataviz.com.

Membuka aplikasi Kalender
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan sentuh Kalender.

Saat membuka aplikasi Kalender untuk pertama kalinya, aplikasi dibuka dalam tampilan bulan.

Membuat peristiwa kalender
1 Dari Layar awal, seret  ke atas.
2 Cari dan ketuk Kalender.
3 Ketuk .
4 Ketuk Subjek, masukkan subjek, lalu ketuk Selesai.
5 Ketuk Waktu. Ketuk kolom nomor kemudian gulir naik atau turun untuk memilih jam

atau menit yang diinginkan. Ketuk Selesai.
6 Ketuk Tanggal. Ketuk kolom nomor, kemudian gulir naik atau turun dan ketuk

tanggal yang diinginkan. Ketuk Selesai.
7 Jika Anda menyelaraskan kalender telepon dengan multi kalender, ketuk

Kalender, ketuk kalender yang diinginkan untuk janji kemudian ketuk Selesai.
8 Ketuk Pengingat. Ketuk kolom nomor, kemudian gulir naik atau turun dan ketuk

nomor yang diinginkan. Ketuk Selesai.
9 Ketuk Lokasi dan Deskripsi jika Anda ingin memasukkan rincian seperti itu.

10 Jika Anda ingin menetapkan janji berulang, ketuk Perulangan, centang opsi yang
diinginkan kemudian ketuk Selesai.

11 Ketuk Simpan.

Jika mendekati waktu janji, telepon memutar suara singkat untuk mengingatkan Anda. Selain
itu,  ditunjukkan di baris status.

Melihat peristiwa kalender
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan sentuh Kalender.
3 Navigasi ke hari yang diinginkan, kemudian ketuk peristiwa.

Mengedit peristiwa kalender
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan sentuh Kalender.
3 Navigasi ke hari yang diinginkan, kemudian ketuk peristiwa.
4 Ketuk Edit, edit informasi kemudian ketuk Simpan.

Menghapus peristiwa kalender
1 Dari Layar awal, seret  naik.
2 Temukan kemudian ketuk Kalender.
3 Navigasi ke hari yang diinginkan, kemudian ketuk peristiwa.
4 Ketuk Edit.
5 Gulir ke bawah kemudian ketuk Hapus janji di bagian bawah layar.
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Tampilan bulan kalender

2
51

3

4

13

1 Melihat bulan saat ini (hanya tersedia ketika melihat bulan yang lain)

2 Pilih bulan

3 Hari ini

4 Indikator rapat. Baris warna putih penuh berarti rapat berlangsung seharian penuh

5 Tambah janji

Beralih antara tampilan tanggal dan bulan
1 Untuk beralih antara tampilan bulan ke tanggal, ketuk tanggal yang diinginkan.
2 Untuk beralih dari tampilan tanggal ke bulan, tekan .

Melihat hari dan bulan lainnya
• Di tampilan bulan dan hari, gulir cepat ke kiri untuk melihat hari atau bulan

sebelumnya, atau gulir cepat ke kanan untuk melihat hari atau bulan berikutnya.

Di tampilan bulan, Anda juga dapat mengetuk selektor bulan di bagian atas layar untuk
mengganti bulan.

Pengingat kalender

Melihat pengingat peristiwa
• Saat ikon pengingat  muncul di baris status, seret baris status ke bawah, lalu ketuk

pengingat peristiwa.

Menolak pengingat peristiwa
1 Saat ikon pengingat  muncul di baris status, seret baris status ke bawah. Panel

pemberitahuan akan membuka.
2 Ketuk peristiwa yang diinginkan.
3 Tekan .

Menonaktifkan pengingat peristiwa
1 Saat ikon pengingat  muncul di baris status, seret baris status ke bawah. Panel

pemberitahuan akan membuka.
2 Ketuk peristiwa yang diinginkan.
3 Ketuk Edit.
4 Gulir ke bawah, lalu sentuh Pengingat.
5 Ketuk (Tidak ada pengingat) > Selesai > Simpan.
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Menyelaraskan kalender
Jika memiliki akun Sony Ericsson atau akun Google, Anda juga dapat menyelaraskan
kalender telepon dengan kalender web. Baca Mensinkronisasi di halaman 59.

Jika Anda menyelaraskan dengan Google Calendar™ dan memiliki akses ke beberapa kalender
berbagi di Google Calendar™, semua janji dari kalender berbagi akan ditampilkan di layar
kalender telepon.

Catatan
Anda dapat menggunakan aplikasi Catatan untuk menulis pesan dan daftar pendek. Anda
juga dapat menetapkan pengingat untuk catatan yang dimasukkan.

Menambahkan catatan
1 Dari Layar awal, seret  ke atas.
2 Cari dan ketuk Catatan.
3 Ketuk Tbh catatn, masukkan teks pesan lalu ketuk .
4 Jika ingin menetapkan pengingat, ketuk . Untuk mengubah nomor, ketuk nomor,

kemudian gulir dan ketuk nomor yang diinginkan. Setelah selesai, ketuk Selesai.
5 Jika Anda ingin catatan ditampilkan di layar Utama, ketuk .
6 Setelah selesai, tekan .

Melihat dan mengedit catatan
1 Dari Layar awal, seret  ke atas.
2 Cari dan ketuk Catatan.
3 Gulirkan dan ketuk catatan yang ingin diedit.
4 Ketuk catatan sekali lagi dan edit teks yang sesuai.
5 Ketuk .
6 Setelah selesai, tekan .

Melihat pengingat catatan
• Saat ikon pengingat  muncul di baris status, seret baris status ke bawah, lalu ketuk

pengingat catatan.

Menghapus catatan
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan sentuh Catatan.
3 Gulir sepanjang catatan kemudian ketuk catatan yang ingin dihapus.
4 Sentuh , lalu sentuh Hapus.

Jam alarm
Anda dapat menggunakan telepon sebagai jam alarm. Anda dapat menggunakan suara
apa pun di telepon sebagai jam alarm. Jike telepon ditetapkan ke modus senyap, sinyal
alarm akan tetap berbunyi.

Membuka jam alarm
1 Dari Layar awal, seret  naik.
2 Temukan dan ketuk Alarm.

Mengatur alarm baru
1 Dari Layar awal, seret  ke atas.
2 Cari dan ketuk Alarm.
3 Ketuk Tambah baru.
4 Tetapkan waktu kemudian ketuk Selesai.

57

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



Mengedit alarm yang ada
1 Dari Layar awal, seret  ke atas.
2 Cari dan ketuk Alarm.
3 Untuk menyesuaikan waktu saat ini, ketuk, gulir baris ke atas atau bawah, kemudian

ketuk waktu yang diinginkan.
4 Jika Anda menggunakan format 12 jam, ketuk am atau pm dan pilih opsi.
5 Ketuk Selesai.

Setelan waktu umum telepon menentukan apakah format 12 atau 24 jam ditampilkan untuk
alarm.

Menonaktifkan alarm
1 Dari Layar awal, seret  naik.
2 Temukan kemudian ketuk Alarm.
3 Seret tombol geser ke kiri untuk menonaktifkan ikon jam alarm. Alarm sekarang

dinonaktifkan.

Mengaktifkan alarm yang ada
1 Dari Layar awal, seret  naik.
2 Temukan kemudian ketuk Alarm.
3 Seret tombol geser ke kanan untuk mengaktifkan alarm.

Menghapus alarm
1 Dari Layar awal, seret  naik.
2 Temukan kemudian ketuk Alarm.
3 Ketuk alarm yang diinginkan.
4 Ketuk Hapus.

Menetapkan tanda alarm
1 Dari Layar awal, seret  naik.
2 Temukan kemudian ketuk Alarm.
3 Ketuk alarm yang diinginkan.
4 Ketuk Sinyal alarm.
5 Pilih salah satu opsi.
6 Ketuk Selesai.

Menetapkan alarm berulang
1 Dari Layar awal, seret  naik.
2 Temukan kemudian ketuk Alarm.
3 Ketuk alarm yang diinginkan.
4 Ketuk Perulangan.
5 Centang kotak untuk hari yang diinginkan, kemudian ketuk Selesai.

Menetapkan judul untuk alarm
1 Dari Layar awal, seret  naik.
2 Temukan kemudian ketuk Alarm.
3 Ketuk alarm yang diinginkan.
4 Ketuk Teks alarm kemudian tuliskan teks di kolom.
5 Ketuk Selesai.

Mematikan atau menunda alarm saat berbunyi
• Jika tanda alarm berbunyi, seret penggeser ke kanan untuk mematikan, atau ketuk

Tunda untuk menundanya.
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Mensinkronisasi
Menyelaraskan informasi antara telepon dan komputer adalah cara yang mudah dan praktis
untuk berbagi kontak, pesan, atau peristiwa kalender yang sama di kedua perangkat. Anda
dapat menggunakan aplikasi di telepon Anda untuk menyelaraskan informasi berbeda:

• Sony Ericsson Sync – selaraskan kontak telepon Anda dengan situs web Sony Ericsson
yang dipersonalisasi. Kontak disimpan dengan aman di satu tempat dan Anda dapat
menggunakannya dengan beberapa telepon.

• Google Sync™ – selaraskan telepon Anda dengan kontak Gmail™, Google Calendar™,
dan Google™.

• RoadSync™ – selaraskan telepon Anda dengan email, kontak, dan kalender Microsoft®
Exchange agar selalu bersama Anda setiap saat.

Sony Ericsson Sync
Gunakan Sony Ericsson Sync untuk menyelaraskan kontak telepon Anda dengan situs web
Sony Ericsson di www.sonyericsson.com/user.

Di situs Web ini, Anda dapat menyimpan dan mengedit kontak Anda dengan aman di satu
tempat. Dengan Sony Ericsson Sync Anda dapat menyelaraskan kontak dengan beberapa
telepon atau sebuah telepon baru. Anda memerlukan akun Sony Ericsson untuk
menggunakan situs Web. Lihat Membuat akun Sony Ericsson di telepon pada
halaman 59.

Membuat akun Sony Ericsson di telepon
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Ketuk Setelan > Akun & penyelarasan.
3 Ketuk Tambah akun > Sony Ericsson Sync.
4 Ikuti panduan registrasi untuk membuat akun Sony Ericsson, atau masuk apabila

Anda sudah memilikinya.
5 Ketuk Interval penyelarasan dan pilih seberapa sering Anda ingin telepon

diselaraskan secara otomatis.
6 Ketuk Selesai.
7 Ketuk akun Penyelarasan Sony Ericsson yang baru dibuat dan tandai kotak centang

dengan item yang ingin diselaraskan.

Untuk menyelaraskan secara manual menggunakan Sony Ericsson Sync
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Ketuk Setelan > Akun & penyelarasan.
3 Ketuk Sony Ericsson Sync.
4 Tekan , lalu ketuk Selaraskan sekarang.

Mengedit akun Sony Ericsson Anda
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Ketuk Setelan > Akun & penyelarasan.
3 Ketuk Sony Ericsson Sync.
4 Tandai atau hapus tanda kotak centang untuk item yang ingin diselaraskan.
5 Jika Anda ingin mengubah setelan akun, ketuk Setelan akun, edit informasi yang

diinginkan dan ketuk Selesai.

Mengatur interval penyelarasan
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Ketuk Setelan > Akun & penyelarasan.
3 Ketuk Sony Ericsson Sync.
4 Ketuk Setelan akun.
5 Ketuk Interval penyelarasan dan pilih opsi interval yan sesuai untuk Anda.
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Menghapus akun Sony Ericsson di telepon
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Ketuk Setelan > Akun & penyelarasan.
3 Ketuk Sony Ericsson Sync.
4 Ketuk Hapus akun.
5 Ketuk Hapus akun sekali lagi untuk mengonfirmasi.

Akun dihapus dari telepon, tapi masih ada pada server Sony Ericsson. Anda dapat
menggunakannya untuk masuk ke situs Web Sony Ericsson di www.sonyericsson.com/user.

Layanan penyelarasan Google Sync™
Anda dapat menggunakan layanan penyelarasan Google Sync™ untuk menyelaraskan
telepon dengan Gmail™, Google Calendar™, dan kontak Google™.

Untuk menyelaraskan dengan akun Google™, akun Anda harus disiapkan di telepon. Lihat
Menyiapkan akun Google™ di telepon untuk penyelarasan pada halaman 60.

Menyiapkan akun Google™ di telepon untuk penyelarasan
1 Dari Layar awal, seret  ke atas.
2 Ketuk Setelan > Akun & penyelarasan.
3 Ketuk Tambah akun > Google™.
4 Ikuti pemandu registrasi untuk membuat akun Google™, atau masuk apabila Anda

sudah memiliki akun.
5 Jika Anda ingin telepon menyelaraskan secara otomatis dengan akun Google™

Anda, pastikan Penyelarasan otomatis telah dipilih.
6 Ketuk akun Google™ yang baru dibuat dan tandai kotak centang dengan item yang

ingin diselaraskan.

Item yang dapat diselaraskan bergantung pada layanan Google™ yang telah Anda aktifkan di
telepon.

Menyelaraskan secara manual dengan akun Google™ Anda
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Ketuk Setelan > Akun & penyelarasan.
3 Ketuk akun Google™ yang ingin diselaraskan.
4 Tekan , lalu ketuk Selaraskan sekarang.

Mengubah setelan penyelarasan Google™
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Ketuk Setelan > Akun & penyelarasan.
3 Ketuk akun Google™ yang ingin diedit.
4 Tandai atau hapus tanda kotak centang untuk item yang ingin diselaraskan.

Untuk menghapus akun Google™ dari telepon Anda
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Ketuk Setelan > Akun & penyelarasan.
3 Ketuk akun Google™ yang ingin Anda hapus dari daftar akun.
4 Ketuk Hapus akun.
5 Ketuk Hapus akun sekali lagi untuk mengonfirmasi.

Anda dapat menghapus semua akun Google™ Anda dari daftar, kecuali yang pertama. Untuk
menghapus akun pertama, Anda harus mengatur ulang telepon sepenuhnya. Lihat Mengatur
ulang telepon pada halaman 96.
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Menyelaraskan dengan Microsoft® Exchange Server
menggunakan aplikasi RoadSync™
Anda dapat menggunakan aplikasi RoadSync™ di telepon untuk menyelaraskan konten
telepon dengan Microsoft® Exchange Server. Dengan demikian, Anda dapat mengakses
semua email, peristiwa kalender, dan kontak perusahaan dari telepon.

Setelah Anda mengonfigurasi layanan tersebut, email, peristiwa kalender, dan kontak akan
diselaraskan secara nirkabel dengan aplikasi RoadSync™ di telepon. Anda kemudian
dapat membuat email baru untuk didorong secara otomatis ke telepon Anda. Jadwal
penyelarasan otomatis juga dapat dibuat selama jam sibuk dan jam tidak sibuk.

Untuk informasi lebih lanjut tentang aplikasi RoadSync™, kunjungi www.dataviz.com.

Untuk mengkonfigurasi penyelarasan RoadSync™

Untuk pengaturan akun yang benar, hubungi administrator Microsoft® Exchange Server Anda.

1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan ketuk RoadSync.
3 Ikuti petunjuk di layar untuk mengkonfigurasi penyelarasan Microsoft® Exchange

Server.
4 Setelah memasukkan setelan akun, Anda dapat mengubah preferensi akun. Setelah

selesai, tekan , lalu ketuk Selesai.

Membaca email di Roadsync
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan sentuh RoadSync > E-mail.
3 Sentuh pesan untuk membacanya.

Melihat peristiwa kalender di Kalender RoadSync
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan sentuh RoadSync > Kalender.
3 Tekan .
4 Pilih apakah Anda ingin menampilkan agenda, hari aktif, minggu aktif, atau bulan

aktif.

Menyelaraskan RoadSync Mail secara manual
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan sentuh RoadSync > E-mail.
3 Tekan .
4 Ketuk Sync.

Untuk mengubah jadwal sinkronisasi pada aplikasi RoadSync™
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan sentuh RoadSync > Setelan > Jadwal Penyelarasan.
3 Sentuh pengaturan apapun untuk mengubahnya.
4 Setelah selesai, sentuh Setel.
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Menyambung ke jaringan nirkabel
Anda dapat mengakses Internet secara nirkabel dari telepon menggunakan teknologi Wi-
Fi™. Dengan cara ini, Anda dapat menelusuri serta mengakses biaya panggilan dan data
yang lebih murah.

Jika perusahaan atau organisasi Anda memiliki VPN (virtual private network), Anda dapat
tersambung ke jaringan tersebut melalui telepon. Dengan demikian, Anda dapat, misalnya
mengakses intranet dan layanan internal lainnya di perusahaan.

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.

Untuk mengaktifkan Wi-Fi™
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan sentuh Setelan > Nirkabel & jaringan.
3 Centang kotak Wi-Fi. Telepon kini akan memindai jaringan Wi-Fi™ yang tersedia.

Diperlukan beberapa detik hingga jaringan Wi-Fi™ diaktifkan.

Untuk tersambung ke jaringan Wi-Fi™
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan sentuh Setelan > Nirkabel & jaringan > Setelan Wi-Fi.
3 Jaringan Wi-Fi™ yang tersedia ditampilkan dalam Jaringan Wi-Fi. Jaringan yang

tersedia mungkin merupakan jaringan terbuka atau aman. Jaringan terbuka
ditunjukkan dengan  dan jaringan aman ditunjukkan dengan  di sebelah nama
jaringan Wi-Fi™.

4 Sentuh jaringan Wi-Fi™ yang akan disambungkan. Jika mencoba tersambung ke
jaringan Wi-Fi™ aman, Anda akan diminta memasukkan sandi.  akan ditampilkan
dalam baris status setelah Anda tersambung.

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.

Untuk tersambung ke jaringan Wi-Fi™ lain
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan sentuh Setelan > Nirkabel & jaringan > Setelan Wi-Fi. Jaringan Wi-Fi™

yang terdeteksi ditampilkan dalam bagian Jaringan Wi-Fi.
3 Sentuh jaringan Wi-Fi™ lain yang akan disambungkan.

Status jaringan Wi-Fi™
Bila Anda tersambung ke jaringan Wi-Fi™ atau terdapat jaringan Wi-Fi™ yang tersedia di
sekitar Anda, status jaringan Wi-Fi™ tersebut dapat ditampilkan. Anda juga dapat
mengaktifkan telepon untuk memberitahukan bila jaringan Wi-Fi™ terbuka terdeteksi.

Untuk mengaktifkan pemberitahuan jaringan Wi-Fi™
1 Pastikan Wi-Fi™ telah diaktifkan.
2 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
3 Cari dan sentuh Setelan > Nirkabel & jaringan > Setelan Wi-Fi.
4 Centang kotak Pemberitahuan jaringan.
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Untuk memindai jaringan Wi-Fi™ secara manual
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan sentuh Setelan > Nirkabel & jaringan > Setelan Wi-Fi.
3 Tekan .
4 Sentuh Pindai . Telepon akan memindai jaringan Wi-Fi™ dan menampilkannya di

bagian Jaringan Wi-Fi.
5 Sentuh jaringan Wi-Fi™ dalam daftar untuk menyambung ke jaringan.

Pengaturan Wi-Fi™ tingkat lanjut
Sebelum menambah jaringan Wi-Fi™ secara manual, Anda harus mengaktifkan
pengaturan Wi-Fi™ di telepon.

Untuk menambah jaringan Wi-Fi™ secara manual
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan sentuh Setelan > Nirkabel & jaringan > Setelan Wi-Fi.
3 Ketuk Tambah jaringan Wi-Fi.
4 Buka SSID jaringan untuk jaringan.
5 Sentuh kolom Keamanan untuk memilih jenis keamanan.
6 Jika diminta, masukkan sandi.
7 Sentuh Simpan.

Untuk memperoleh nama SSID jaringan dan Sandi nirkabel, hubungi administrator jaringan Wi-
Fi™ Anda.

Untuk melihat informasi rinci tentang jaringan Wi-Fi™ yang tersambung
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan sentuh Setelan > Nirkabel & jaringan > Setelan Wi-Fi.
3 Sentuh jaringan Wi-Fi™ yang saat ini tersambung. Informasi rinci jaringan akan

ditampilkan.

Kebijakan tidak aktif Wi-Fi™
Dengan menambah kebijakan tidak aktif Wi-Fi™, Anda dapat menonaktifkan fungsi Wi-Fi™
di telepon bila layar dinonaktifkan. Hal ini akan memaksimalkan performa baterai telepon.
Anda juga dapat mengatur telepon untuk selalu mengaktifkan fungsi Wi-Fi™ atau selalu
mengaktifkannya selama pengisian daya baterai berlangsung.

Jika Anda tidak tersambung ke jaringan Wi-Fi™, telepon akan menggunakan sambungan data
mobile 2G/3G untuk mengakses Internet (jika sambungan data mobile telah dibuat dan diaktifkan
di telepon).

Untuk menambah kebijakan tidak aktif Wi-Fi™
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan sentuh Setelan > Nirkabel & jaringan > Setelan Wi-Fi.
3 Tekan .
4 Sentuh Lanjut .
5 Sentuh Kebijakan nonaktif Wi-Fi.
6 Pilih Kebijakan nonaktif Wi-Fi yang akan digunakan.

Menggunakan alamat IP statis
Anda dapat mengkonfigurasi telepon untuk tersambung ke jaringan Wi-Fi™ menggunakan
alamat IP statis.
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Untuk mengkonfigurasi alamat IP statis
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan sentuh Setelan > Nirkabel & jaringan > Setelan Wi-Fi.
3 Tekan .
4 Sentuh Lanjut .
5 Centang kotak Gunakan IP statis.
6 Sentuh, lalu masukkan informasi yang diperlukan untuk jaringan Wi-Fi™:

• Alamat IP
• Gerbang
• Tutup jaringan
• DNS 1
• DNS 2

7 Tekan , lalu sentuh Simpan .

VPN (virtual private network)
Gunakan telepon untuk tersambung ke VPN (virtual private network) yang memungkinkan
Anda mengakses sumber informasi dalam jaringan lokal aman dari luar jaringan aktual.
Misalnya, sambungan VPN biasanya digunakan oleh perusahaan serta lembaga
pendidikan untuk pengguna yang perlu mengakses intranet dan layanan internal lainnya
bila berada di luar jaringan internal, misalnya saat dalam perjalanan.

Sambungan VPN dapat dibuat dengan berbagai cara, tergantung pada jaringan. Beberapa
jaringan mungkin mengharuskan Anda mentransfer dan menginstal sertifikat keamanan di
telepon. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara mentransfer konten ke telepon, lihat
Menyambungkan telepon ke komputer pada halaman 69. Untuk informasi rinci tentang
cara membuat sambungan ke VPN (virtual private network), hubungi administrator jaringan
di perusahaan atau organisasi Anda.

Untuk menambah VPN (virtual private network)
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan ketuk Setelan > Nirkabel & jaringan > Setelan VPN.
3 Ketuk Tambah VPN.
4 Pilih jenis VPN yang akan ditambahkan.
5 Masukkan pengaturan VPN.
6 Tekan , lalu ketuk Simpan.

Untuk tersambung ke VPN (virtual private network)
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan ketuk Setelan > Nirkabel & jaringan > Setelan VPN.
3 Dalam daftar jaringan yang tersedia, ketuk VPN yang akan disambungkan.
4 Masukkan informasi yang diperlukan.
5 Ketuk Sambungkan.

Untuk memutuskan sambungan VPN (virtual private network)
1 Tarik baris status ke bawah.
2 Sentuh pemberitahuan sambungan VPN untuk menonaktifkannya.
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Peramban Web
Anda dapat menggunakan peramban web untuk melihat dan menavigasi berbagai halaman
web, menambahkan halaman web sebagai penanda, atau membuat pintasan dari panel
aplikasi. Anda dapat membuka beberapa jendela peramban secara bersamaan dan
menggunakan fungsi zoom sewaktu menavigasi halaman web.

Untuk membuka browser Web
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan sentuh Peramban .

Barisan alat
Opsi barisan alat membuat meramban menjadi mudah:

Membuka jendela peramban baru

Menambah, membuka, atau mengedit penanda. Lihat halaman web Anda yang paling banyak
dikunjungi atau buka halaman web dari riwayat peramban

Lihat jendela terbuka

Me-refresh halaman Web saat ini. Pilihan ini hanya ditampilkan dalam modus lanskap

Maju satu halaman di riwayat meramban

Membuka menu untuk melihat pilihan lainnya

Untuk membuka toolbar
• Dari browser, tekan .

Menelusuri Web

Baris pencarian dan alamat
Gunakan baris pencarian dan alamat untuk meramban Web:

http://www.sonye...

1

2 3

1 Lihat progres unduhan halaman web saat ini

2 Masukkan kata yang dicari di laman web, atau masukkan alamat halaman web untuk memuat halaman web

3 Batalkan unduhan halaman web saat ini

Ketika sebuah halaman selesai diunduh, Anda dapat menandainya dengan mengetuk ikon
penanda di sebelah  baris pencarian.

Membuka halaman web
1 Ketuk kolom teks pencarian dan alamat untuk mengaktifkan papan tombol.
2 Masukkan alamat web.
3 Ketuk Buka.

Mencari halaman web
1 Ketuk kolom teks pencarian dan alamat untuk mengaktifkan papan tombol.
2 Ketik kata yang dicari.
3 Ketuk Buka.
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Keluar dari peramban web
• Saat meramban, tekan .

Jika Anda membukanya lagi, maka peramban ditampilkan sama persis seperti sebelum Anda
keluar, dengan jumlah jendela, posisi dan tingkat zoom yang sama.

Menavigasi halaman Web

Untuk memilih link
• Untuk memilih link pada halaman Web, sentuh link. Link yang dipilih disorot oranye

dan halaman Web akan dimuat bila jari dilepaskan.

Jika secara tidak sengaja memilih link sebelum melepaskan jari, Anda dapat membatalkannya
dengan menarik jari hingga link tidak disorot.

Untuk beralih ke laman sebelumnya saat browsing
• Tekan .

Untuk memperbesar atau memperkecil tampilan halaman Web
1 Seret jari ke arah manapun di layar untuk mengaktifkan kontrol zoom pada halaman

Web.
2 Ketuk ikon  untuk memperkecil atau ketuk  untuk memperbesar.

Ketuk dua kali di mana saja pada halaman web untuk cepat memperbesar atau memperkecil.

Memuat ulang halaman web saat ini
1 Tekan .
2 Ketuk Segarkan

Mengelola halaman Web

Membuat tombol pintas ke halaman web saat ini
1 Saat melihat halaman web, tekan .
2 Ketuk Selengkapnya > Tmbah pintasan ke Beranda.
3 Edit nama tombol pintas prasetel, bila perlu.
4 Ketuk Tmbah untuk menambahkan pintasan ke panel aplikasi.

Berbagi tautan ke halaman web saat ini
1 Saat meramban, tekan .
2 Sentuh Selengkapnya > Berbagi-pakai laman.
3 Pilih metode transfer yang tersedia, kemudian ikuti petunjuk di layar.

Mengelola bookmark
Bookmark memungkinkan Anda dengan cepat mengakses halaman web favorit dan yang
sering Anda kunjungi. Tergantung pada operator jaringan, beberapa bookmark mungkin
sudah diinstal di telepon.

Memberi bookmark halaman web
1 Saat menampilkan halaman web, tekan .
2 Sentuh Penanda > Tmbah.
3 Jika diinginkan, Anda dapat mengedit nama dan alamat Web.
4 Setelah selesai, ketuk OK.

Untuk menandai halaman web dengan cepat, Anda juga dapat mengetuk ikon  di kanan

kolom pencarian dan alamat.
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Untuk membuka penanda
1 Dari layar Peramban, tekan .
2 Ketuk Penanda.
3 Sentuh penanda yang akan dibuka.

Untuk mengedit penanda
1 Dari layar Peramban, tekan .
2 Ketuk Penanda.
3 Ketuk dan tahan jari Anda pada penanda untuk membuka menu.
4 Ketuk Edit penanda.
5 Edit nama dan alamat web, seperti yang diinginkan.
6 Ketuk OK.

Menghapus penanda
1 Dari layar Peramban, tekan .
2 Ketuk Penanda.
3 Ketuk dan tahan jari Anda pada penanda untuk membuka menu.
4 Ketuk Hapus penanda untuk menghapus bookmark yang dipilih.

Memberi penanda di halaman yang telah dikunjungi web
1 Dari layar Peramban, tekan .
2 Ketuk Penanda.
3 Ketuk tab Riwayat, atau tab Paling sering dikunjungi, untuk melihat daftar halaman

web yang sebelumnya dikunjungi.
4 Ketuk ikon  di sebelah kanan halaman web yang ingin ditambahkan sebagai

penanda.

Mengelola teks dan gambar

Untuk mencari teks di laman web
1 Ketika melihat halaman web, tekan .
2 Ketuk Selengkapnya > Temukan di laman
3 Masukkan kata yang dicari dan tekan Selesai.
4 Karakter yang cocok akan disorot dalam warna hijau. Sentuh panah kiri atau kanan

untuk ke item yang cocok sebelumnya atau berikutnya.
5 Sentuh  untuk menutup bar pencarian.

Menyimpan gambar
1 Ketuk dan tahan jari Anda pada gambar yang diinginkan hingga sebuah menu

muncul.
2 Ketuk Simpan gambar.

Multi jendela
Peramban Anda dapat membuka hingga delapan jendela yang berbeda sekaligus. Anda
dapat, misalnya, log masuk ke webmail di satu jendela dan membaca berita hari ini di
jendela lainnya. Anda dapat dengan mudah beralih dari satu jendela ke jendela lainnya.

Membuka jendela peramban baru
1 Dari layar Peramban, tekan .
2 Ketuk Jendela baru.

Membuka tautan dalam jendela peramban yang baru
1 Ketuk dan tahan jari Anda pada tautan hingga sebuah menu muncul.
2 Ketuk Buka di jendela baru.
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Beralih di antara jendela peramban
1 Dari layar Peramban, tekan .
2 Ketuk Jendela untuk melihat daftar semua jendela yang terbuka.
3 Ketuk jendela untuk beralih.

Men-download dari Web
Anda dapat men-download aplikasi dan konten bila menelusuri Web menggunakan
browser Web di telepon. Biasanya Anda harus menyentuh link download untuk file yang
diinginkan, lalu download akan dimulai secara otomatis.

Untuk melihat file yang di-download
1 Dari layar Peramban, tekan .
2 Sentuh Selengkapnya > Unduhan.

Untuk membatalkan unduhan yang sedang berlangsung
1 Dari layar Peramban, tekan .
2 Sentuh Selengkapnya > Unduhan.
3 Ketuk dan tahan jari Anda pada unduhan berkas untuk membuka menu.
4 Ketuk Batalkan pengunduhan.

Setelan peramban

Untuk mengubah pengaturan browser
1 Dari layar Peramban, tekan .
2 Sentuh Selengkapnya > Setelan.

Pengepasan otomatis halaman web
Opsi pengepasan otomatis memudahkan Anda membaca situs web berukuran besar yang
berisi teks dan gambar seperti situs berita. Sebagai contoh, jika Anda memperbesar
sebuah halaman web, ketika pengepasan otomatis diaktifkan, teks akan menyesuaikan diri
secara otomatis dengan ukuran layar yang baru. Jika pengepasan otomatis dinonaktifkan,
Anda mungkin perlu menggulir ke samping untuk membaca kalimat secara lengkap.

Mengepaskan otomatis halaman web
1 Dari layar Peramban, tekan .
2 Ketuk Selengkapnya > Setelan > Pas halaman otomatis.
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Menyambungkan telepon ke komputer
Dengan menyambungkan telepon ke komputer, Anda dapat mentransfer dan menangani
berkas seperti gambar dan musik. Anda dilarang bertukar beberapa materi yang dilindungi
hak cipta.

Anda dapat menyambungkan telepon ke komputer dengan kabel USB atau menggunakan
teknologi nirkabel Bluetooth™. Jika menyambungkan telepon ke komputer dengan kabel
USB, Anda dapat tetap menginstal dan menggunakan aplikasi PC Companion di komputer.
Dengan aplikasi PC Companion Anda dapat mengakses aplikasi tambahan untuk
mentransfer dan mengelola berkas media, memperbarui telepon, dan lain-lain.

Mentransfer dan menangani konten menggunakan kabel USB
Anda dapat menyambungkan telepon ke komputer dengan kabel USB untuk mengelola
berkas di telepon. Dari penjelajah berkas di komputer, Anda dapat menyeret dan
menjatuhkan konten antara telepon dan komputer. Gunakan aplikasi Media Go™ di
komputer saat mentransfer musik, video dan gambar atau berkas media lainnya, untuk
memastikan bahwa berkas tersebut disesuaikan dan ditransfer ke telepon dengan cara
yang benar dan mudah.

Jika Anda menjalankan aplikasi di telepon dan aplikasi menggunakan kartu memori, mungkin
Anda perlu menutup aplikasi untuk mengakses kartu memori.

Menarik dan melepaskan konten antara telepon dan komputer
1 Sambungkan telepon ke komputer menggunakan kabel USB.
2 Telepon: Ketuk Sambungkan telepon.
3 Komputer: Buka Windows Explorer dari desktop dan tunggu hingga kartu memori

telepon muncul sebagai disk eksternal di Windows Explorer.
4 Komputer: Seret dan jatuhkan berkas yang dipilih di antara telepon dan komputer.

Telepon Anda tidak dapat mengakses kartu memori sementara kartu sedang diakses oleh
komputer. Selama waktu ini, sebagian aplikasi di telepon, seperti kamera, mungkin tidak dapat
diakses.

Cara transfer di atas dapat bekerja pada sebagian besar perangkat dan sistem operasi yang
mendukung antarmuka Penyimpanan Massal USB.

Mencabut kabel USB dengan aman

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

1 Komputer: Pastikan hardware dicabut dengan aman.
2 Cabut kabel USB.

Petunjuk pada komputer mungkin berbeda tergantung pada sistem operasi Anda. Baca
dokumentasi sistem operasi komputer Anda untuk informasi lebih lanjut.

PC Companion
PC Companion memungkinkan Anda mengakses dan menggunakan fitur dan layanan
tambahan yang disambungkan ke telepon, misalnya aplikasi Media Go, untuk mentransfer
musik, video dan gambar. Anda juga dapat memperbarui telepon untuk mendapatkan
perangkat lunak terbaru yang tersedia.

Anda memerlukan salah satu dari sistem operasi berikut untuk menggunakan aplikasi PC
Companion:

• Microsoft® Windows 7
• Microsoft® Windows Vista®
• Microsoft® Windows® XP, Paket Layanan 3 atau yang lebih baru

Sambungkan telepon dan komputer dengan kabel USB untuk menginstal dan
menggunakan PC Companion.
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Menginstal PC Companion
1 Sambungkan telepon ke komputer menggunakan kabel USB.
2 Ketuk Instal PC Companion.
3 Komputer: PC Companion secara otomatis dijalankan di komputer setelah

beberapa detik. Ikuti petunjuk di layar untuk menginstal PC Companion.

Untuk menggunakan PC Companion
1 Sambungkan telepon ke komputer menggunakan kabel USB.
2 Telepon: Sentuh Sambungkan telepon.
3 Komputer: PC Companion secara otomatis dijalankan di komputer setelah

beberapa detik.

Jika PC Companion tidak berjalan secara otomatis, Anda dapat menjalankannya dari menu start
di komputer.

Media Go™
Aplikasi komputer Media Go™ membantu Anda mentransfer dan mengelola konten media
di telepon dan komputer. Instal aplikasi Media Go™ dari aplikasi PC Companion. Baca PC
Companion di halaman 69 untuk informasi selengkapnya.

Anda memerlukan salah satu dari sistem operasi berikut untuk menggunakan aplikasi
Media Go™:

• Microsoft® Windows 7
• Microsoft® Windows Vista®
• Microsoft® Windows® XP, Paket Layanan 3 atau yang lebih baru

Untuk dapat mentransfer berkas antara Media Go™ dan telepon, terlebih dulu Anda harus
menyambungkan kabel USB antara telepon dan komputer. Anda juga harus mengaktifkan
telepon untuk menyambung ke komputer. Baca Menarik dan melepaskan konten antara
telepon dan komputer di halaman 69 untuk informasi selengkapnya.

Untuk mempelajari selengkapnya tentang cara menggunakan aplikasi Media Go™ baca bagian
bantuan di menu utama aplikasi Media Go™.

Mentransfer konten menggunakan aplikasi Media Go™
1 Sambungkan telepon ke komputer menggunakan kabel USB.
2 Ketuk Sambungkan telepon.
3 Komputer: Di PC Companion, klik untuk menjalankan Media Go™. Saat pertama

kali menjalankan Media Go™, mungkin Anda perlu menginstalnya sebelum dapat
melanjutkan ke lagkah berikutnya

4 Pindahkan berkas antara telepon dan komputer di aplikasi Media Go™.

Media Go™ juga dapat diunduh dari www.sonyericsson.com/support.
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Teknologi nirkabel Bluetooth™
Aktifkan fungsi Bluetooth™ pada telepon dan buat sambungan nirkabel ke perangkat
Bluetooth™ lainnya yang kompatibel seperti komputer, aksesori handsfree, dan telepon.
Sambungan Bluetooth™ berfungsi dengan lebih baik dalam jangkauan 10 meter (33 kaki)
tanpa benda padat yang menghalanginya. Terkadang Anda harus memasangkan secara
manual telepon Anda dengan perangkat Bluetooth™ yang lain. Atur agar telepon dapat
ditemukan jika Anda ingin perangkat Bluetooth™ lain tersebut mendeteksinya. Cara
lainnya, Anda dapat mengirim berkas ke perangkat lain melalui email atau mentransfernya
ke komputer menggunakan sambungan kabel USB.

Interoperabilitas dan kompatibilitas di antara perangkat Bluetooth® beragam.

Mengaktifkan fungsi Bluetooth™ dan membuat telepon dapat dideteksi
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan sentuh Setelan > Nirkabel & jaringan.
3 Tandai kotak centang Bluetooth.  muncul di baris status.
4 Ketuk Setelan Bluetooth.
5 Centang kotak Dapat ditemukan. Telepon saat ini dapat dideteksi oleh perangkat

lain selama 120 detik.

Nama telepon
Anda dapat menamai telepon Anda. Nama ini diperlihatkan ke perangkat lain setelah Anda
mengaktifkan fungsi Bluetooth™ dan telepon Anda diatur ke terlihat.

Untuk memasukkan nama telepon
1 Pastikan fungsi Bluetooth™ telah diaktifkan.
2 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
3 Cari dan sentuh Setelan > Nirkabel & jaringan > Setelan Bluetooth > Nama

perangkat.
4 Masukkan nama telepon yang diinginkan.
5 Ketuk OK.

Memasangkan dengan perangkat Bluetooth™ lainnya
Bila memasangkan telepon dengan perangkat lain, Anda dapat, misalnya menyambungkan
telepon ke handsfree Bluetooth™ atau kit mobil Bluetooth™ dan menggunakan perangkat
tersebut untuk membuat dan menerima panggilan.

Setelah memasangkan telepon dengan perangkat Bluetooth™, telepon akan mengingat
pemasangan ini. Bila memasangkan telepon dengan perangkat Bluetooth™, Anda perlu
memasukkan kode akses. Telepon akan secara otomatis mencoba kode akses umum
0000. Jika tidak berhasil, lihat dokumentasi perangkat Bluetooth™ untuk kode akses
perangkat. Anda tidak perlu memasukkan ulang kode akses saat berikutnya menyambung
ke perangkat Bluetooth™ yang dipasangkan.

Beberapa perangkat Bluetooth™, misalnya sebagian besar headset Bluetooth™, meminta
Anda memasangkan sekaligus membuat sambungan dengan perangkat lain.

Anda dapat memasangkan telepon dengan beberapa perangkat Bluetooth™, namun
hanya dapat tersambung ke satu profil Bluetooth™ secara bersamaan.
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Untuk memasangkan telepon dengan perangkat Bluetooth™ lainnya
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan sentuh Setelan > Nirkabel & jaringan > Setelan Bluetooth.
3 Ketuk Pindai perangkat. Perangkat Bluetooth™ yang ditemukan akan tercantum

dalam Perangkat Bluetooth.
4 Sentuh perangkat Bluetooth™ yang akan dipasangkan dengan telepon.
5 Masukkan kode akses, jika diminta.
6 Telepon dan perangkat Bluetooth™ kini telah dipasangkan. Beberapa perangkat

lainnya juga harus disambungkan sebelum Anda dapat menggunakannya. Status
pasangan dan sambungan ditunjukkan di bawah nama perangkat Bluetooth™
dalam daftar Perangkat Bluetooth.

Pastikan perangkat yang akan dipasangkan dengan telepon memiliki fungsi Bluetooth™ dan
visibilitas Bluetooth™ yang diaktifkan.

Untuk menyambungkan telepon ke perangkat Bluetooth™ lain

Perangkat Bluetooth™ tertentu, misalnya sebagian besar headset Bluetooth™, mengharuskan
Anda memasangkan terlebih dulu, lalu menyambungkannya dengan perangkat Bluetooth™ lain
sebelum berhasil membuat sambungan.

1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan sentuh Setelan > Nirkabel & jaringan > Setelan Bluetooth.
3 Dalam daftar Perangkat Bluetooth, sentuh terus perangkat Bluetooth™ yang akan

disambungkan ke telepon.
4 Ketuk Sambungkan.

Melepas sambungan perangkat Bluetooth™
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan sentuh Setelan > Nirkabel & jaringan > Setelan Bluetooth.
3 Dalam daftar Perangkat Bluetooth, sentuh lalu tahan nama perangkat Bluetooth

yang disambungkan.
4 Ketuk Putus.

Meskipun Anda memutus sambungan perangkat Bluetooth™, perangkat masih dipasangkan
dengan telepon. Untuk memutus pasangan, Anda perlu mengetuk Putus & hapus pasangan.

Melepas pasangan perangkat Bluetooth™
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan sentuh Setelan > Nirkabel & jaringan > Setelan Bluetooth.
3 Dalam daftar Perangkat Bluetooth, sentuh lalu tahan nama perangkat Bluetooth™

yang disambungkan.
4 Ketuk Hapus pasangan.

Mengirim dan menerima item menggunakan teknologi
Bluetooth™
Berbagi item dengan perangkat Bluetooth™ lain yang kompatibel seperti telepon atau
komputer. Anda dapat mengirim dan menerima beberapa jenis item menggunakan fungsi
Bluetooth™ seperti:

• Foto dan video
• Musik dan berkas audio lainnya
• Kontak
• Halaman Web
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Mengirim item menggunakan Bluetooth™
1 Perangkat penerima: Pastikan perangkat Bluetooth™ yang Anda akan kirimi

sesuatu telah diaktifkan Bluetooth™-nya dan ada dalam mode untuk dapat dicari.
2 Di telepon Anda, buka aplikasi yang berisi item yang ingin dikirim dan gulirkan ke

item tersebut.
3 Bergantung pada aplikasi dan item yang ingin dikirim, Anda mungkin perlu, misalnya,

menyentuh dan menahan item, membuka item atau menekan . Atau mungkin ada
cara lain mengirim sebuah item.

4 Pilih item menu yang akan dibagikan atau dikirim.
5 Dalam menu yang muncul, pilih Bluetooth.
6 Aktifkan Bluetooth™, jika Anda diminta melakukannya.
7 Di bawah Perangkat Bluetooth, ketuk nama penerima perangkat penerima.
8 Perangkat penerima: Jika diminta, terima sambungan.
9 Jika diminta, masukkan kode akses yang sama pada kedua perangkat, atau

konfirmasikan kode akses yang disarankan.
10 Perangkat penerima: Terima item yang masuk.

Menerima item menggunakan Bluetooth™
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan sentuh Setelan > Nirkabel & jaringan.
3 Tandai kotak centang Bluetooth.  muncul di baris status.
4 Ketuk Setelan Bluetooth.
5 Centang kotak Dapat ditemukan. Telepon saat ini dapat dideteksi oleh perangkat

lain selama 120 detik.
6 Perangkat pengirim: Kirim satu atau beberapa item ke telepon Anda menggunakan

Bluetooth™.
7 Jika diminta, masukkan kode akses yang sama pada kedua perangkat, atau

konfirmasikan kode akses yang disarankan.
8 Ketika Anda diberi tahu mengenai berkas yang masuk ke telepon, seret baris menu

ke bawah dan ketuk pemberitahuan untuk menerima transfer berkas.
9 Ketuk Terima untuk memula transfer.

10 Untuk melihat progres transfer, seret baris status ke bawah.
11 Untuk membuka langsung item yang diterima, seret baris menu ke bawah dan ketuk

pemberitahuan yang terkait.

Anda harus memiliki kartu memori yang dimasukkan untuk dapat menerima item menggunakan
teknokogi wireless Bluetooth™.

73

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



Membuat cadangan dan
mengembalikan
Gunakan aplikasi perekam cadangan dan pemulihan untuk membuat cadangan isi foto ke
kartu memori. Cadangan tersebut dapat digunakan untuk mengembalikan konten dan
pengaturan telepon tertentu jika data hilang atau terhapus.

Jika telepon Anda menjalankan Android versi 1.6, Anda perlu membuat cadangan data Anda
sebelum memperbarui ke versi yang lebih baru.

Jenis konten yang dapat dicadangkan
Berikut adalah jenis data yang dapat dicadangkan menggunakan aplikasi Rekam
Cadangan dan kembalikan:

• Penanda
• Log panggilan
• Kontak
• Aplikasi Market
• Pesan multimedia
• Setelan sistem (seperti alarm, volume dering)
• Pesan teks

Berkas musik dan foto yang diambil atau video yang direkam dengan kamera telepon akan secara
otomatis disimpan di kartu memori dan tidak perlu dicadangkan.

Anda dapat dikenakan biaya transmisi data tambahan ketika Anda memulihkan aplikasi Market.

Membuat cadangan konten telepon secara manual
1 Dari Layar awal, seret  ke atas.
2 Cari dan ketuk Rekam cadangkan dan kembalikan.
3 Ketuk Merekam cadangkan.
4 Jika Anda ingin membuat berkas cadangan baru, ketuk Tambah baru, masukkan

nama berkas cadangan, lalu ketuk Lanjutkan. Jika Anda ingin mengganti konten
berkas cadangan sebelumnya, ketuk berkas cadangan yang diinginkan, lalu sentuh
Ganti.

5 Centang kotak konten yang akan dicadangkan, lalu ketuk Lanjutkan.

Menjadwalkan pencadangan otomatis konten telepon
1 Dari Layar awal, seret  ke atas.
2 Cari dan ketuk Rekam cadangkan dan kembalikan.
3 Ketuk Jadwal.
4 Pilih frekuensi pengulangan dan waktu mulai pencadangan yang diinginkan, lalu

ketuk Lanjutkan.
5 Centang kotak konten yang akan dicadangkan, lalu ketuk Lanjutkan.

Setiap kali berkas cadangan otomatis yang dijadwalkan dibuat, berkas cadangan versi
sebelumnya akan ditimpa.

Menonaktifkan pencadangan konten telepon yang dijadwalkan
1 Dari Layar awal, seret  ke atas.
2 Cari dan ketuk Rekam cadangkan dan kembalikan.
3 Ketuk Jadwal > Tidak pernah > Lanjutkan.

Mengembalikan konten telepon

Ingat bahwa setiap perubahan yang Anda buat pada data dan setelan Anda setelah membuat
rekam cadangan akan dihapus selama prosedur pengembalian.
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1 Dari Layar awal, seret  ke atas.
2 Cari dan ketuk Rekam cadangkan dan kembalikan.
3 Ketuk Kembalikan.
4 Ketuk berkas cadangan yang akan dikembalikan.
5 Centang kotak konten yang akan dikembalikan, lalu ketuk Lanjutkan.

Anda mungkin akan diminta menghidupkan ulang telepon untuk menjalankan prosedur
pengembalian.

Menghapus berkas cadangan dari kartu memori
1 Dari Layar awal, seret  ke atas.
2 Cari dan ketuk Rekam cadangkan dan kembalikan.
3 Ketuk Merekam cadangkan.
4 Sentuh dan tahan berkas cadangan yang akan dihapus, lalu ketuk Hapus.
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Musik
Dapatkan manfaat maksimal dari pemutar musik. Dengarkan musik, buku audio, dan
podcast, atau gunakan tombol tak terhingga , lalu jelajahi konten media lainnya tentang
artis yang Anda dengarkan.

Instal aplikasi Media Go™ di komputer, lalu transfer konten ke dan dari kartu memori di telepon.
Media Go™ dapat di-download dari www.sonyericsson.com/support. Untuk informasi lebih lanjut,
lihat Menyambungkan telepon ke komputer pada halaman 69.

Menyalin berkas media ke kartu memori
Salin semua konten media favorit Anda dari komputer ke telepon dan mulailah
menggunakan fitur hiburan telepon secara maksimal. Mentrasfer musik, foto, video, dan
berkas lain sangat mudah. Cukup sambungkan telepon Anda ke komputer dengan kabel
USB dan gunakan salah satu metode berikut:

• Gunakan aplikasi manajer berkas, misalnya, Windows Explorer. Lihat Menarik dan
melepaskan konten antara telepon dan komputer pada halaman 69

• Gunakan aplikasi komputer Media Go™. Lihat Media Go™ pada halaman 70

Lihat Menyambungkan telepon ke komputer pada halaman 69 untuk informasi umum
lainnya tentang cara menyambungkan telepon dan mentransfer berkas.

Menggunakan pemutar musik

Memutar konten audio
1 Dari Layar awal, ketuk . Jika  tidak muncul di Layar awal, seret  naik, kemudian

temukan dan ketuk Pemutar musik .
2 Ketuk .
3 Ketuk  untuk meramban audio menurut artis. Ketuk  untuk menggunakan daftar

main. Ketuk  untuk meramban audio menurut trek.
4 Gulir naik atau turun dan ramban ke trek.
5 Ketuk trek untuk memutarnya.

Ikhtisar pemutar musik

2

9

3

4

5

6

1

8

7

1 Meramban musik di kartu memori

2 Tombol tak terbatas: menemukan materi terkait secara daring

3 Gambar penutup (jika tersedia)

4 Membuka trek sebelumnya di antrian putar saat ini, atau mundur
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5 Tombol putar/jeda

6 Indikator proses: maju atau mundur cepat dengan menyeret atau mengetuk

7 Sisa waktu untuk trek saat ini

8 Membuka trek berikutnya di antrian putar saat ini, atau maju cepat

9 Melihat antrian putar saat ini

Meramban konten audio
1 Dari Layar awal, ketuk . Jika  tidak muncul di Layar awal, seret  naik, kemudian

temukan dan ketuk Pemutar musik .
2 Ketuk .
3 Ketuk  untuk meramban audio menurut artis. Ketuk  untuk menggunakan daftar

putar. Ketuk  untuk meramban audio menurut trek.
4 Gulir naik atau turun dan ramban ke trek.

Untuk mengganti trek
• Pada pemutar musik, sentuh  atau .

Menjeda trek
• Pada pemutar musik, ketuk .

Maju dan mundur cepat musik
• Di pemutar musik, sentuh terus  atau .

Anda juga dapat menyeret indikator proses ke kanan atau kiri.

Menyesuaikan volume audio
• Tekan tombol volume.

Melihat antrian putar saat ini
• Di pemutar musik, ketuk .

Mendengarkan pemutar musik saat menggunakan aplikasi lain
1 Tekan  atau  untuk meninggalkan pemutar musik.
2 Buka dan gunakan aplikasi lain saat pemutar musik dijalankan di latar belakang.

Atau, Anda dapat menekan terus  untuk mencari aplikasi yang baru-baru ini digunakan.

Kembali ke pemutar musik apabila diputar di latar belakang
1 Seret baris status ke bawah untuk membuka panel Pemberitahuan.
2 Ketuk judul trek untuk membuka pemutar musik.

Atau, apabila ada pemutar musik yang baru saja digunakan, Anda dapat menekan terus 
kemudian ketuk Pemutar musik  untuk membukanya.

Menghapus trek
1 Saat meramban trek di pustaka pemutar musik, sentuh lalu tahan judul trek.
2 Ketuk Hapus.

Dengan cara seperti ini, Anda juga dapat menghapus album dan daftar putar.

Menghapus satu atau beberapa trek pada saat yang sama
1 Di pemutar musik, ketuk .
2 Tekan .
3 Ketuk Hapus beberapa.
4 Ketuk satu atau beberapa trek yang ingin dihapus.
5 Ketuk Hapus.
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Berbagi-pakai trek
1 Saat meramban trek di pustaka pemutar musik, sentuh lalu tahan judul trek.
2 Ketuk Kirim.
3 Pilih metode transfer yang tersedia, kemudian ikuti petunjuk di layar.

Anda juga dapat berbagi album dan daftar putar.

Anda mungkin tidak dapat menyalin, mengirim, atau mentransfer item yang dilindungi hak cipta.

Berbagi satu atau beberapa trek pada saat yang sama
1 Saat meramban trek di perpustakaan pemutar musik, tekan .
2 Ketuk Kirim beberapa.
3 Ketuk satu atau beberapa trek yang ingin dibagikan.
4 Ketuk Kirim.
5 Pilih metode transfer yang tersedia, kemudian ikuti petunjuk di layar.

Anda mungkin tidak dapat menyalin, mengirim, atau mentransfer item yang dilindungi hak cipta.

Memainkan musik dalam urutan acak
Anda dapat memainkan trek pada daftar main dalam urutan acak. Daftar main dapat
berupa, misalnya daftar main yang sudah Anda buat sendiri, atau album.

Memutar trek secara acak
1 Di pemutar musik, ketuk .
2 Ketuk  kemudian navigasi ke album, atau ketuk  dan ramban ke daftar main.
3 Buka album atau daftar main dengan mengetuk namanya.
4 Ketuk .

Daftar putar
Pemutar musik secara otomatis membuat daftar putar cerdas di tab daftar putar  di
perpustakaan audio. Pemutar musik juga membuat daftar putar (disebut Trek teratas) dari
lagu yang paling sering diputar dari setiap artis di perpustakaan audio. Anda dapat
menggunakan aplikasi Media Go™ untuk menyusun perpustakaan musik, dan membuat
daftar putar di komputer. Untuk informasi selengkapnya, baca Menyambungkan telepon
ke komputer di halaman 69.

Daftar putar yang Anda buat sendiri harus disalin ke kartu memori di telepon. Saat Anda
menyambungkan telepon ke komputer menggunakan kabel USB, kartu memori muncul di
aplikasi Media Go™.

Memutar daftar main cerdas
1 Di pemutar musik, ketuk .
2 Ketuk .
3 Di bawah Daftar main cerdas, ketuk daftar main.
4 Ketuk trek untuk memutarnya.

Memutar lagu yang paling sering diputar dari artis
1 Di pemutar musik, ketuk .
2 Ketuk  kemudian ketuk artis.
3 Ketuk Trek teratas. Ditampilkan hingga sepuluh trek menurut artis.
4 Ketuk trek untuk memutarnya.

Memutar daftar main milik Anda
1 Di pemutar musik, ketuk .
2 Ketuk .
3 Di bawah Daftar putarku, ketuk daftar main.
4 Ketuk trek untuk memutarnya.
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Untuk menyalin daftar putar ke kartu memori
1 Komputer: Jalankan aplikasi Media Go™ di komputer.
2 Telepon: Sambungkan telepon ke komputer menggunakan kabel USB. Jika diminta

menginstal PC Companion, tekan . PC Companion dapat dikonfigurasi di lain
waktu untuk membantu Anda mengelola telepon di komputer.

3 Telepon: Tarik baris status ke bawah, lalu sentuh USB tersambung > Pasang.
4 Komputer: Cari kartu memori dalam aplikasi Media Go™.
5 Komputer: Salin daftar putar yang ada dari komputer ke kartu memori dengan

menarik dan melepaskannya antara telepon dan komputer.

Menjelajahi konten musik terkait
Ketika menggunakan pemutar musik, Anda dapat menemukan dan menjelajahi konten
media online yang terkait dengan artis yang sedang Anda dengar dengan mengetuk tombol
tidak terbatas .

Menjelajah konten audio terkait
1 Di pemutar musik, ketuk .
2 Gulir cepat ke kiri atau kanan untuk melihat hasil layanan daring yang tersedia

(tergantung operator).
3 Untuk kembali ke pemutar musik, tekan .

Podcast
Podcast adalah konten media, misalnya, program radio, yang dapat Anda langgani
menggunakan feed web (RSS). Anda dapat mengunduh konten tersebut ke komputer
menggunakan fitur podcast di aplikasi Media Go™. Selanjutnya, Anda dapat menyalin
podcast ke kartu memori di telepon menggunakan aplikasi Media Go™ di komputer.
Apabila menginstal pembaca RSS di telepon, Anda juga dapat memulai berlangganan ke
situs yang memiliki feed audio. Untuk informasi selengkapnya, baca Menyambungkan
telepon ke komputer di halaman 69.

Memutar podcast di telepon
1 Berkas yang telah diunduh via podcast audio, misalnya, program radio, dapat

ditemukan di perpustakaan audio pemutar musik. Di pemutar musik, ketuk .
2 Ketuk  atau .
3 Gulir naik atau turun dan ramban ke judul.
4 Ketuk judul untuk memutarnya.

teknologi TrackID™
Gunakan layanan pengenalan musik TrackID™ untuk mengenali trek musik yang sedang
diputar di sekitar. Cukup rekam sebentar contoh lagu lalu dapatkan info album dalam
sekejap. Anda juga dapat membeli trek yang dikenali oleh TrackID™. Untuk hasil terbaik,
gunakan teknologi TrackID™ di daerah yang senyap. Jika ada masalah saat menggunakan
aplikasi ini, lihat Saya tidak dapat menggunakan layanan berbasis Internet pada
halaman 97.

Aplikasi TrackID™ dan layanan TrackID™ tidak didukung di semua negara/ wilayah, atau oleh
semua jaringan dan/atau penyedia layanan di semua wilayah.

Membuka aplikasi TrackID™
1 Dari Layar awal, seret  naik.
2 Temukan kemudian ketuk TrackID™ .

Untuk mencari informasi trek
1 Bila aplikasi TrackID™ dibuka, sentuh Rekam.
2 Pegang telepon ke arah sumber musik. Hasil akan ditunjukkan di layar hasil.
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Menggunakan hasil teknologi TrackID™
Informasi trek muncul apabila suatu trek dikenali setelah dicari, namun juga di daftar riwayat.
Apabila suatu trek dikenali oleh teknologi TrackID™, Anda dapat membeli trek tersebut,
menandainya sebagai favorit, menyarankannya, atau menemukan konten terkait trek di
layanan YouTube™.

Membeli trek menggunakan teknologi TrackID™
1 Ketuk salah satu tombol di layar informasi trek untuk membeli, menyarankan, atau

melihat trek di layanan YouTube™.
2 Untuk membuka layar informasi trek dari daftar riwayat, ketuk trek. Untuk membuka

layar informasi trek dari salah satu bagan, ketuk Tangga lagu.

Daftar yang ditampilkan dan tangga lagu ditetapkan ke kawasan Anda sendiri. Ketuk  untuk
melihat pencarian populer oleh orang-orang di negara lain.

Fitur pembelian trek mungkin tidak didukung di semua negara/wilayah atau oleh semua
jaringan dan/atau penyedia layanan di semua wilayah.

80

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



Radio FM
Anda dapat menelusuri dan mendengarkan stasiun radio FM, lalu menyimpannya sebagai
favorit. Anda dapat mendengarkan radio, baik melalui headphone atau handsfree portabel
maupun speaker di telepon. Anda harus menyambungkan headphone atau handsfree
portabel karena alat tersebut berfungsi sebagai antena untuk radio FM. Bila Anda membuka
radio FM, saluran yang tersedia akan muncul secara otomatis. Jika saluran memiliki
informasi RDS, informasi tersebut akan muncul beberapa detik setelah Anda mulai
mendengarkan.

Membuka radio FM
1 Sambungkan handsfree atau headphone portebel ke telepon.
2 Dari Layar awal, seret  naik.
3 Temukan dan ketuk Radio FM . Saluran yang tersedia ditampilkan sepanjang

Anda menggulir pita frekuensi.

Anda harus menyambungkan handsfree atau headphone portebel, yang berfungsi sebagai
antena.

Ikhtisar radio FM

94.0

93.3 SR P2

1

2

3 4

5

6

7

1 Memindai saluran baru

2 Frekuensi yang ditemukan

3 Tombol aktifkan/nonaktifkan radio

4 Pindah ke bawah ke favorit berikutnya (tersedia bila favorit disimpan)

5 Informasi RDS (Radio Data System) – tidak tidak tersedia di semua negara/wilayah.

6 Anda dapat menandai atau tidak menandai saluran sebagai favorit.

7 Pindah ke atas ke favorit berikutnya (tersedia bila favorit disimpan)

Beralih di antara saluran radio
Anda dapat beralih di antara saluran radio sepanjang pita frekuensi dengan cara:

• Menggulir cepat naik dan turun.
• Menyeret.
• Mengetuk saluran atau, jika tersedia, informasi RDS (identifikasi stasiun).
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Menggunakan saluran radio favorit
Anda dapat menyimpan saluran radio yang paling sering didengarkan sebagai favorit.
Dengan menggunakan favorit, Anda dapat dengan cepat kembali ke saluran radio.

Menyimpan saluran sebagai favorit
1 Saat radio membuka, navigasi ke saluran yang ingin disimpan sebagai favorit.
2 Ketuk .

Menghapus saluran sebagai favorit
1 Saat radio membuka, navigasi ke saluran yang ingin dihapus sebagai favorit.
2 Ketuk .

Untuk beralih di antara saluran favorit
• Bila radio diaktifkan, sentuh  atau .

Untuk beralih di antara favorit, Anda harus menyimpan minimal dua saluran sebagai favorit.

Membuat pencarian saluran radio baru
Jika pindah ke lokasi baru atau jika penerimaan di lokasi Anda saat ini lebih baik, Anda
dapat memulai pemindaian saluran radio baru.

Semua favorit yang telah disimpan tidak terpengaruh oleh pemindaian baru.

Menjalankan pencarian saluran baru
• Saat radio membuka, ketuk . Radio memindai keseluruhan pita frekuensi, dan

menampilkan semua saluran yang tersedia.

Beralih di antara speaker dan handsfree
Anda dapat memilih untuk mendengarkan radio melalui handsfree atau headphone
portebel, atau melalui speaker di telepon.

Beralih antara speaker dan handsfree
1 Saat radio membuka, tekan .
2 Ketuk Putar di speaker.
3 Untuk memutar lagi suara melalui handsfree atau headphone portebel, tekan 

kemudian ketuk Putar di handsfree.
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Video
Menggunakan pemutar video untuk meramban dan melihat video favorit, termasuk video
streaming. Anda juga akan dapat menemukan video pada album kamera, yang menyimpan
materi yang telah Anda rekam sendiri menggunakan kamera telepon. Video streaming
dapat dimulai dengan mengetuk tautan di halaman web yang sedang aktif di peramban
web. Anda juga dapat menonton video streaming menggunakan aplikasi YouTube™.

Menyalin berkas media ke kartu memori
Salin semua konten media favorit Anda dari komputer ke telepon dan mulailah
menggunakan fitur hiburan telepon secara maksimal. Mentrasfer musik, foto, video, dan
berkas lain sangat mudah. Cukup sambungkan telepon Anda ke komputer dengan kabel
USB dan gunakan salah satu metode berikut:

• Gunakan aplikasi manajer berkas, misalnya, Windows Explorer. Lihat Menarik dan
melepaskan konten antara telepon dan komputer pada halaman 69

• Gunakan aplikasi komputer Media Go™. Lihat Media Go™ pada halaman 70

Lihat Menyambungkan telepon ke komputer pada halaman 69 untuk informasi umum
lainnya tentang cara menyambungkan telepon dan mentransfer berkas.

Menggunakan pemutar video

Meramban video
1 Dari Layar awal, seret  naik.
2 Temukan dan ketuk Video
3 Gulir naik atau turun untuk meramban video.

Anda dapat menemukan video yang direkam menggunakan kamera di Album .

Memutar video
1 Dari Layar awal, seret  naik.
2 Temukan kemudian ketuk Video .
3 Gulir naik atau turun untuk meramban video.
4 Ketuk video untuk memutarnya. Kontrol hilang setelah beberapa detik. Anda dapat

mengetuk layar untuk memunculkannya.

Jeda video
1 Saat video diputar, ketuk layar untuk menampilkan kontrol.
2 Ketuk .

Untuk maju cepat dan memundurkan video
• Tarik tanda bar kemajuan ke kanan atau kiri.

Keluar pemutar video
• Tekan  atau .

Melanjutkan pemutaran video
1 Apabila memiliki pemutar video yang baru saja digunakan, tekan terus .
2 Ketuk Video .
3 Jelajah ke video kemudian ketuk. Pemutaran video dilanjutkan mulai dari titik video

sebelumnya dihentikan.

Menyesuaikan volume video
• Tekan tombol volume.
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Menghapus video
1 Saat meramban video Anda di perpustakaan pemutar video, sentuh lalu tahan judul

video.
2 Ketuk Hapus.

Menghapus satu atau beberapa video pada saat yang sama
1 Saat meramban video di perpustakaan pemutar video, tekan .
2 Ketuk Hapus beberapa.
3 Ketuk satu video atau lebih yang ingin dihapus.
4 Ketuk Hapus.

Berbagi-pakai video
1 Saat meramban video Anda di perpustakaan pemutar video, sentuh lalu tahan judul

video.
2 Ketuk Kirim.
3 Pilih metode transfer yang tersedia, kemudian ikuti petunjuk di layar.

Anda mungkin tidak dapat menyalin, mengirim, atau mentransfer item yang dilindungi hak cipta.

Berbagi satu atau beberapa video pada saat yang sama
1 Saat meramban video di perpustakaan pemutar video, tekan .
2 Ketuk Kirim beberapa.
3 Ketuk satu atau beberapa video yang ingin dibagikan.
4 Ketuk Kirim.
5 Pilih metode transfer yang tersedia, kemudian ikuti petunjuk di layar.

Anda mungkin tidak dapat menyalin, mengirim, atau mentransfer item yang dilindungi hak cipta.

YouTube™
Anda dapat menonton video di telepon menggunakan aplikasi YouTube™. Anda dapat
mencari video atau mengunggah video sendiri.

Aplikasi YouTube™ dan layanan YouTube™ tidak didukung di semua negara/ wilayah, atau oleh
semua jaringan dan/atau penyedia layanan di semua wilayah.

Melihat konten streaming di aplikasi YouTube™
1 Dari Layar awal, seret  naik.
2 Temukan dan ketuk YouTube .
3 Tekan  untuk melihat menu di mana Anda dapat mencari video, menangani akun,

dan mengunggah video Anda sendiri.
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Mengambil foto dan merekam video
Mulailah mengambil foto dan merekam video dengan menekan tombol kamera secara
sederhana. Tingkatkan peluang nada mendapatkan foto yang lebih baik: Gunakan fitur
Pemandangan sebelum Anda mengambil foto. Bagi yang Anda abadikan dengan teman,
atau unggah foto dan video ke layanan web. Dari jendela bidik, Anda dapat melihat album
berisi semua foto yang diambil dan video yang direkam menggunakan kamera.

Jendela bidik dan kontrol kamera

1 2

3

4
8

9

7

5

6

1 Tombol kamera: Mengaktifkan kamera/Mengambil foto/Merekam video

2 Beralih ke kamera video (kamera diam)

3 Beralih kembali satu langkah atau keluar dari kamera

4 Memilih pemandangan (kamera diam)

5 Beralih ke kamera diam (kamera video)

6 Memilih format video (kamera video)

7 Menampilkan foto dan video (kamera video)

8 Menampilkan foto dan video (kamera diam)

9 Ikon penandaan geografis: Menunjukkan apakah penandaan geografis diaktifkan, atau apakah lokasi Anda
juga telah ditetapkan. Tidak ada ikon yang menunjukkan bahwa penandaan geografis dinonaktifkan

Mengaktifkan kamera
• Tekan tombol kamera.

Beralih antara kamera foto dan kamera video
• Di jendela bidik kamera, ketuk  atau .

Untuk menutup kamera
• Tekan .
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Menggunakan kamera foto

Untuk mengambil foto
1 Aktifkan kamera.
2 Jika kamera diam tidak dipilih, sentuh .
3 Arahkan kamera ke subjek, lalu tekan tombol kamera. Foto secara otomatis

disimpan di kartu memori. Foto ditampilkan dalam modus pemeriksaan.
4 Tekan tombol kamera untuk kembali ke jendela bidik dan mengambil foto

selanjutnya.

Melihat foto yang telah diambil
1 Di jendela bidik kamera, ketuk thumbnail foto di bagian kiri bawah.
2 Gulir cepat ke kiri atau kanan untuk meramban foto dan video. Video ditunjukkan

dengan .

Menghapus foto
1 Saat melihat foto, ketuk layar jika kontrol tidak ditampilkan.
2 Ketuk .

Berbagi foto
1 Saat melihat foto, ketuk layar jika kontrol tidak ditampilkan.
2 Ketuk .
3 Pilih salah satu dari metode transfer yang ada.

Menambah posisi geografis ke foto
Aktifkan penandaan geografis untuk menambahkan perkiraan lokasi geografis (geotag) ke
foto saat Anda mengambilnya. Lokasi geografis ditentukan baik menggunakan jaringan
nirkabel (jaringan mobile atau Wi-Fi®) maupun teknologi GPS. Ketika  muncul dalam
jendela bidik, penandaan geografis diaktifkan namun posisi geografis belum ditemukan.
Ketika  muncul, penandaan geografis diaktifkan dan lokasi geografis tersedia, sehingga
foto Anda dapat diberi tanda geografis. Ketika tidak ada satu pun dari kedua simbol ini
muncul, penandaan geografis dinonaktifkan.

Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan penandaan geografis
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan sentuh Setelan > Sony Ericsson > Kamera > Geotagging.
3 Centang kotak untuk mengaktifkan atau menonaktifkan penandaan geografis.

Untuk menggunakan penandaan geografis, Anda juga harus mengaktifkan fitur lokasi dalam
Setelan. Untuk informasi tentang cara mengaktifkan fitur lokasi pada GPS dan jaringan nirkabel,
lihat Layanan lokasi pada halaman 91.

Menampilkan foto pada peta
Jika penandaan geografis ditambahkan ke foto, Anda dapat menampilkan foto pada peta.
Tunjukkan posisi Anda kepada teman dan keluarga, atau telusuri kembali lokasi di lain
waktu.

Untuk menampilkan foto yang diambil dengan kamera pada peta, Anda harus mengaktifkan
penandaan geografis di pengaturan kamera sebelum mengambil foto. Anda juga harus
mengaktifkan fitur lokasi di Setelan.
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Untuk menampilkan foto pada peta
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan sentuh Geotag.
3 Tarik peta ke arah manapun untuk menemukan foto.
4 Sentuh  untuk memperbesar tampilan.
5 Sentuh thumbnail untuk menampilkan foto. Jika beberapa foto berada di lokasi yang

sama, maka foto tersebut akan dikelompokkan dalam thumbnail.
6 Untuk menutup grup foto, sentuh .
7 Sentuh foto untuk menampilkannya dalam ukuran yang lebih besar.

Untuk beralih antara tampilan peta dan satelit
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan sentuh Geotag.
3 Tekan .
4 Sentuh Modus peta, lalu tentukan pilihan.

Memperbaiki foto dengan Pemandangan
Sebelum mengambil foto, Anda dapat mempersiapkan kamera untuk situasi umum
menggunakan pemandangan yang telah diprogram. Fitur Pemandangan menentukan
sejumlah setelan agar sesuai dengan pemandangan yang dipilih dan menghasilkan foto
yang sebaik mungkin.

Setelan pemandangan

Otomatis
Kamera menggunakan pengaturan yang sesuai dengan kondisi umum

Senja
Gunakan saat mengambil foto lanskap di malam hari atau di lingkungan dengan kondisi cahaya redup.
Karena waktu pencahayaan lebih lama, kamera harus dipegang dengan stabil atau diletakkan di atas
permukaan yang stabil

Pantai/salju
Gunakan di lingkungan yang terang agar hasil foto tidak gelap

Olahraga
Gunakan untuk mengambil foto objek yang bergerak cepat. Waktu pencahayaan yang singkat akan
meminimalkan keburaman gerakan

Memilih pemandangan
1 Aktifkan kamera.
2 Jika kamera foto tidak dipilih, ketuk .
3 Ketuk tombol pemandangan aktif di bagian kanan bawah jendela bidik, misalnya,

.
4 Ketuk pemandangan kemudian ambil foto.

Kiat saat menggunakan kamera

Aturan sepertiga
Jangan tempatkan subjek di tengah bingkai. Dengan menempatkannya pada sepertiga
posisi bingkai, Anda akan mendapatkan hasil yang lebih baik.

Pegang dengan stabil
Hindari hasil foto yang buram dengan memegang kamera dengan stabil. Cobalah untuk
menstabilkan tangan Anda dengan cara menyandarkannya pada benda yang kuat.

Dekatkan posisi
Dengan jarak sedekat mungkin ke subjek, Anda dapat mengisi jendela bidik sepenuhnya
dengan subjek.

Variasikan
Pertimbangkan berbagai sudut yang berbeda, dan mendekatlah ke objek. Ambil beberapa
foto vertikal. Coba posisi yang berbeda.
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Gunakan latar belakang kosong
Latar belakang kosong akan membantu menyorot subjek.

Jaga kebersihan lensa
Ponsel digunakan di semua kondisi cuaca dan tempat, selain itu biasanya dibawa di dalam
saku atau tas. Ini mengakibatkan lensa kamera menjadi kotor dan dipenuhi bekas sidik jari.
Gunakan kain halus untuk membersihkan lensa.

Menggunakan kamera video

Merekam video
1 Aktifkan kamera.
2 Jika kamera video tidak dipilih, ketuk .
3 Tekan tombol kamera untuk mulai merekam.
4 Tekan tombol kamera untuk berhenti merekam. Video ditampilkan dalam mode

tinjau ulang.
5 Untuk melihat video, ketuk .
6 Untuk merekam video lainnya, tekan tombol kamera.

Melihat video yang telah direkam
1 Di jendela bidik kamera, ketuk thumbnail di bagian kiri bawah.
2 Gulir cepat ke kiri atau kanan untuk meramban foto dan video. Video ditunjukkan

dengan .

Untuk merekam video yang sesuai untuk pesan multimedia (MMS)
1 Aktifkan kamera.
2 Jika kamera video tidak dipilih, sentuh .
3 Sentuh ikon format video di sebelah kanan bawah jendela bidik.
4 Sentuh Utk MMS .
5 Tekan tombol kamera untuk memulai perekaman. Waktu perekaman untuk format

video ini dibatasi dan paling sesuai untuk dikirim dalam pesan multimedia. Anda
dapat memantau batas waktu perekaman pada baris progres yang terdapat di
bagian atas jendela bidik.
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Album kamera
Dalam Album, Anda akan menemukan semua foto yang diambil menggunakan kamera
telepon. Dari sini Anda dapat membagikan konten favorit dengan teman, dan menyimpan
foto sebagai wallpaper dan gambar kontak. Gunakan aplikasi Media Go™ di komputer jika
Anda ingin mentransfer konten foto dan video ke dan dari kartu memori di telepon. Untuk
informasi lebih lanjut, lihat Media Go™ pada halaman 70.

Meramban foto dan video
1 Dari Layar awal, seret  ke atas.
2 Cari dan ketuk Album .
3 Gulir ke atas atau bawah untuk meramban foto dan video. Foto dan video

ditampilkan dalam urutan kronologis. Video ditunjukkan dengan .

Video yang tidak diambil menggunakan kamera Anda disimpan di Video .

Untuk melihat foto
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan sentuh Album
3 Gulir ke atas atau bawah untuk menelusuri foto dan video. Video ditunjukkan dengan

.
4 Untuk melihat foto dalam ukuran yang lebih besar, sentuh thumbnail.
5 Di penampil foto, geser cepat ke kiri untuk melihat foto atau video berikutnya. Geser

cepat ke kanan untuk melihat foto atau video sebelumnya.

Melihat kontrol penampil foto
• Di penampil foto, ketuk layar.

Untuk men-zoom foto
1 Saat Anda melihat foto di penampil foto, sentuh terus bidang di layar hingga muncul

simbol kaca pembesar.
2 Tarik ke atas untuk memperbesar tampilan dan tarik ke bawah untuk memperkecil

tampilan.

Anda juga dapat menyentuh dua kali foto untuk memperbesar atau memperkecil tampilan.
Setelah itu, tarik foto untuk melihat bagian foto yang lain.

Untuk memutar video yang direkam menggunakan kamera
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan sentuh Album .
3 Gulir ke atas atau bawah untuk menelusuri video dan foto. Video ditunjukkan dengan

.
4 Untuk memutar video, sentuh thumbnail video.
5 Sentuh .
6 Di penampil, geser cepat ke kiri untuk melihat video atau foto berikutnya. Geser

cepat ke kanan untuk melihat video atau foto sebelumnya.

Menghapus foto atau video
1 Saat meramban foto dan video di Album , tekan .
2 Ketuk Hapus beberapa.
3 Ketuk satu foto atau lebih yang ingin dihapus.
4 Ketuk Hapus.
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Untuk menggunakan foto sebagai gambar kontak
1 Saat melihat foto di penampil foto, sentuh layar untuk menampilkan kontrol.
2 Sentuh .
3 Sentuh Gambar kontak.
4 Ubah ukuran foto jika perlu.
5 Sentuh Simpan.
6 Sentuh kontak yang ingin ditambahkan foto.

Memotong foto
1 Jika bingkai potong ditampilkan, sentuh terus tepi bingkai krop untuk mengaturnya.

Saat panah potong muncul, tarik ke dalam atau keluar dari pusat bingkai untuk
mengubah ukurannya.

2 Untuk memindahkan bingkai ke area lain di foto, sentuh terus bagian dalam bingkai,
kemudian tarik ke posisi yang diinginkan.

3 Untuk menyimpan foto yang telah dipotong, ketuk Simpan.

Menggunakan foto sebagai wallpaper
1 Saat melihat foto di penampil foto, sentuh layar untuk menampilkan kontrol.
2 Ketuk .
3 Ketuk Wallpaper.
4 Ubah ukuran foto jika perlu.
5 Ketuk Simpan.

Berbagi foto dan video
Anda dapat mengirim foto dan video yang diambil menggunakan kamera melalui teknologi
nirkabel Bluetooth™, email, atau MMS (Multimedia Messaging Service), atau
mengunggahnya ke layanan web, misalnya Picasa™ atau YouTube™.

Aplikasi YouTube™ dan layanan YouTube™ tidak didukung di semua negara/ wilayah, atau oleh
semua jaringan dan/atau penyedia layanan di semua wilayah.

Berbagi foto atau video
1 Dari Layar awal, seret  ke atas.
2 Cari dan ketuk Album .
3 Ketuk thumbnail foto atau video.
4 Ketuk layar untuk menampilkan kontrol, bila perlu.
5 Ketuk .
6 Pilih metode transfer yang tersedia, kemudian ikuti petunjuk di layar.

Mengunggah foto ke album web
1 Dari Layar awal, seret  ke atas.
2 Cari dan ketuk Album .
3 Ketuk thumbnail foto.
4 Ketuk layar untuk menampilkan kontrol, bila perlu.
5 Ketuk .
6 Pilih layanan berbagi foto kemudian ikuti petunjuk di layar.
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Layanan lokasi
Anda dapat menemukan lokasi dengan menggunakan jaringan nirkabel atau teknologi
GPS. Teknologi jaringan nirkabel menentukan lokasi Anda dengan cepat namun
keakuratannya mungkin beragam. Jika menggunakan teknologi GPS, mungkin akan
memerlukan waktu lebih lama, namun dapat menentukan lokasi dengan tepat. Anda dapat
mengaktifkan jaringan nirkabel maupun GPS untuk memanfaatkan kedua teknologi
tersebut saat mencoba menentukan lokasi.

Menggunakan teknologi GPS
Telepon memiliki penerima GPS yang menggunakan sinyal satelit untuk menghitung lokasi
Anda. Beberapa fitur GPS menggunakan Internet. Berlaku tarif dan biaya data.

Apabila menggunakan fitur yang memerlukan penerima GPS untuk menemukan lokasi,
pastikan pandangan Anda ke langit tidak terhalang. Jika penerima GPS tidak menemukan
lokasi setelah beberapa menit, Anda harus pindah ke lokasi lain. Untuk membantu
pencarian, berdiri tegak dan jangan menutupi antena GPS. Posisi antena GPS ditunjukkan
seperti gambar di bawah ini. Bila penerima GPS digunakan untuk pertama kalinya,
pencarian akan memerlukan waktu hingga 10 menit sebelum lokasi diketahui.

Jika Anda tidak dapat menggunakan sebagian fitur GPS, lihat Saya tidak dapat menggunakan
layanan berbasis Internet pada halaman 97..

Sony Ericsson tidak menjamin keakuratan layanan pencarian lokasi apapun termasuk, namun
tidak terbatas pada, layanan navigasi.

Mengaktifkan penerima GPS
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Sentuh Setelan > Lokasi & keamanan.
3 Centang kotak Gunakan satelit GPS.

Menggunakan jaringan nirkabel untuk menemukan posisi
1 Dari Layar awal, seret  ke atas.
2 Ketuk Setelan > Lokasi & keamanan.
3 Centang kotak Gunakan jaringan nirkabel.
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Google Maps™
Aplikasi Google Maps™ dapat digunakan untuk melihat lokasi saat ini, menemukan lokasi
lain, dan memperkirakan rute. Bila aplikasi Google Maps™ dijalankan, perkiraan lokasi akan
ditampilkan menggunakan informasi dari jaringan selular di sekitar Anda. Lokasi akan
diperbarui dengan posisi yang lebih tepat bila unit penerima GPS menemukan lokasi Anda.

Pastikan pengaturan lokasi telah diaktifkan sebelum Anda mencoba mencari posisi.

Jika orientasi tampilan tidak berubah secara otomatis sewaktu telepon digerakkan secara
menyamping, Anda dapat mengubahnya dalam pengaturan tampilan di telepon.

Untuk menggunakan Google Maps™
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan ketuk Peta.

Aplikasi Google Maps™ mungkin tidak tersedia di semua pasar, negara, atau wilayah.

Mengetahui arah berkendara
Aplikasi Wisepilot™ memberi Anda instruksi suara di setiap belokan untuk tiba di tempat
tujuan. Aplikasi ini juga membantu Anda mengelola perjalanan dan berbagi rute dan lokasi
dengan teman-teman melalui SMS, Twitter™ atau Facebook™.

Anda dapat mengunduh dan menyimpan peta ke kartu memori sebelum melakukan
perjalanan. Dengan cara ini Anda dapat mencegah biaya jelajah yang mahal saat bepergian
ke luar jaringan.

Sony Ericsson tidak menjamin akurasi dari setiap layanan arah, termasuk Wisepilot™. Selain itu,
Wisepilot mungkin tidak tersedia di semua pasar. Untuk informasi selengkapnya, termasuk
panduan Pengguna Wisepilot, kunjungi www.sonyericsson.wisepilot.com.

Menjalankan Wisepilot™
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan ketuk Wisepilot.
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Mengunci dan melindungi telepon

Nomor IMEI
Setiap telepon memiliki nomor IMEI (International Mobile Equipment Identity) yang unik.
Anda harus menyimpan salinan nomor ini. Jika telepon dicuri, operator Anda dapat
menggunakan nomor IMEI agar telepon tidak lagi dapat mengakses jaringan telepon seluler
di negara Anda.

Melihat nomor IMEI

• Anda dapat menemukan nomor IMEI di bawah baterai.

Melihat nomor IMEI di telepon
1 Dari Layar awal, seret  naik.
2 Temukan kemudian ketuk Setelan > Tentang telepon > Status.
3 Gulir ke IMEI untuk melihat nomor IMEI.

Perlindungan kartu SIM
Kunci kartu SIM hanya melindungi langganan Anda. Telepon Anda akan tetap dapat
digunakan dengan kartu SIM lain. Jika kunci kartu SIM aktif, Anda harus memasukkan PIN
(Personal Identity Number). Jika Anda salah memasukkan PIN melebihi batas maksimal
yang diperbolehkan, kartu SIM akan diblokir. Anda harus memasukkan PUK (Personal
Unblocking Key), kemudian kode PIN yang baru. PIN, PIN2, dan PUK disediakan oleh
operator jaringan.

Mengaktifkan kunci PIN kartu SIM
1 Dari Layar awal, seret  naik.
2 Temukan kemudian Setelan > Lokasi & keamanan > Persiapan kunci kartu

SIM > Kunci kartu SIM.
3 Masukkan PIN kartu SIM kemudian ketuk OK.

Mengganti PIN kartu SIM
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan sentuh Setelan > Lokasi & keamanan > Persiapan kunci kartu SIM >

Ubah PIN SIM.
3 Masukkan PIN kartu SIM lama lalu ketuk OK.
4 Masukkan PIN kartu SIM baru lalu ketuk OK.
5 Masukkan kembali PIN kartu SIM baru lalu ketuk OK.

93

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



Mengganti PIN2 kartu SIM
1 Dari Layar awal, seret  ke atas.
2 Cari dan ketuk Setelan > Setelan panggilan > Nomor Panggilan Terprogram >

Ganti PIN2.
3 Masukkan PIN2 kartu SIM lama lalu ketuk OK.
4 Masukkan PIN2 kartu SIM baru lalu ketuk OK.
5 Konfirmasikan PIN2 baru lalu ketuk OK.

Membuka blokir kartu SIM yang dikunci
1 Jika ditampilkan Kartu SIM dikunciMasukkan kode PUK yang diberikan

operator, masukkan kode PUK kemudian ketuk OK.
2 Masukkan kode PIN baru kemudian ketuk OK.
3 Ulangi kode PIN baru kemudian ketuk OK.

Pola buka kunci layar
Anda dapat mengamankan data di telepon dengan pola buka kunci layar yang tidak dapat
digambarkan oleh siapapun, kecuali Anda. Telepon akan menyimpan pola. Bila
menghidupkan telepon atau mengaktifkan layar, Anda akan diminta menggambarkan pola
tersebut.

Perlu diketahui bahwa sangat penting untuk mengingat pola buka kunci layar Anda. Jika lupa,
data penting seperti kontak dan pesan tidak mungkin dapat dikembalikan. Hubungi pusat kontak
Sony Ericsson Anda.

Untuk membuat pola buka kunci layar
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan sentuh Setelan > Lokasi & keamanan > Tetapkan pola buka kunci.
3 Ikuti petunjuk di telepon. Anda akan diminta memilih pertanyaan keamanan yang

akan digunakan untuk membuka kunci telepon jika lupa pola buka kunci layar.

Membuka kunci layar menggunakan pola buka kunci
1 Tekan  atau  untuk mengaktifkan telepon.
2 Seret jari tangan sepanjang jalur kemudian gambar pola buka kunci layar.

Untuk mengubah pola buka kunci layar
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan sentuh Setelan > Lokasi & keamanan > Ubah pola buka kunci.
3 Ikuti petunjuk di telepon.

Untuk menonaktifkan pola buka kunci layar
1 Dari Layar awal, tarik  ke atas.
2 Cari dan sentuh Setelan > Lokasi & keamanan.
3 Hapus centang pada kotak Memerlukan pola.
4 Gambarkan pola kunci layar Anda.
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Memperbarui telepon
Anda dapat memperbarui telepon dengan perangkat lunak terbaru untuk performa yang
optimal dan mendapatkan penyempurnaan terbaru. Pembaruan dapat diunduh secara
nirkabel langsung dari telepon melalui Internet menggunakan sambungan data mobile 2G/
3G, atau menggunakan sambungan jaringan Wi-Fi®. Dengan menyambungkan telepon ke
komputer menggunakan kabel USB, Anda juga dapat mengunduh pembaruan dari aplikasi
PC Companion.

Bila Anda menggunakan sambungan data mobile 2G/3G untuk menyambung ke Internet dari
telepon, biaya transmisi data mungkin akan dikenakan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi
operator jaringan Anda.

Pastikan Anda telah membuat cadangan dan menyimpan semua data yang ada di telepon
sebelum memulai pembaruan telepon.

Memperbarui telepon secara nirkabel

Mengunduh pembaruan perangkat lunak secara nirkabel
1 Dari Layar awal, seret  ke atas.
2 Cari dan ketuk Setelan > Tentang telepon > Pmutakhirn perangkt lunak.
3 Ketuk Perbarui sekarang. Ikuti petunjuk di layar untuk memperbarui telepon.

Pilih opsi Cari otomatis jika Anda ingin telepon memberi tahu Anda secara otomatis jika ada
pembaruan perangkat lunak.

Memperbarui telepon menggunakan kabel USB
Anda dapat memperbarui telepon menggunakan kabel USB dengan aplikasi PC
Companion. Aplikasi PC Companion tersedia apabila Anda menyambungkan telepon ke
komputer dengan kabel USB. Baca PC Companion di halaman 69 untuk informasi
selengkapnya tentang cara menjalankan PC Companion.

Untuk men-download pembaruan perangkat lunak menggunakan kabel USB

Jangan lepaskan kabel USB saat memperbarui telepon karena dapat merusak konten. Pastikan
perangkat keras telah dilepaskan dengan aman dari komputer setelah Anda selesai.

Sebelum dapat melakukan petunjuk di bawah ini, Anda harus menginstal PC Companion di
komputer. Untuk menginstal PC Companion, sambungkan telepon ke komputer menggunakan
kabel USB, lalu ikuti petunjuk di layar telepon.

1 Sambungkan telepon ke komputer menggunakan kabel USB. Jika Anda baru saja
menginstal PC Companion, pastikan telepon dilepaskan dari komputer, lalu
disambungkan kembali sebelum mencoba men-download pembaruan perangkat
lunak.

2 Sentuh Sambungkan telepon.
3 Komputer: Tunggu beberapa detik hingga PC Companion dijalankan. Jika PC

Companion tidak berjalan secara otomatis, Anda dapat menjalankannya dari menu
start di komputer.

4 Klik Zona Dukungan > Pembaruan Perangkat Lunak, lalu ikuti petunjuk di layar
untuk memperbarui telepon.

Saat menggunakan PC Companion, Anda juga akan menerima pemberitahuan bila terdapat
pembaruan perangkat lunak yang tersedia untuk telepon.
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Pemecahan masalah

Telepon tidak berfungsi sebagaimana mestinya
Jika Anda mengalami masalah dengan telepon, lakukan tips berikut sebelum mencoba cara
lainnya:

• Hidupkan ulang telepon.
• Lepas, lalu pasang kembali baterai dan kartu SIM. Setelah itu, hidupkan ulang telepon.
• Perbarui telepon. Memperbarui telepon akan memastikan performa yang optimal dan

memberikan penyempurnaan terbaru. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Memperbarui
telepon pada halaman 95.

• Atur ulang telepon.

Tunggu saat telepon sedang diatur ulang. Menghidupkan ulang telepon saat prosedur
pengaturan ulang berlangsung dapat merusak telepon secara permanen.

Menutup aplikasi secara paksa
• Saat jendela sembul memberitahu bahwa suatu aplikasi tidak merespons, ketuk

Tutup paksa.

Jika tidak dapat menghentikan aplikasi secara paksa, Anda dapat menunggu hingga aplikasi
merespons dengan mengetuk Tunggu.

Mengatur ulang telepon
Anda dapat mengatur ulang telepon ke setelan awal, dengan atau tanpa menghapus
semua data pribadi Anda dan aplikasi yang sudah diunduh. Pada dasarnya Anda dapat
mengatur ulang telepon ke kondisi saat pertama kali Anda menyalakannya. Tapi sebelum
Anda menyetel ulang, pastikan untuk membuat cadangan data yang tersimpan di telepon.

Mengatur ulang telepon
1 Dari Layar awal, seret  ke atas.
2 Cari dan ketuk Setelan > Privasi.
3 Ketuk Atur ulang setelan untuk mengatur ulang aplikasi seperti email ke nilai default

tanpa mengubah data pribadi dan akun.
4 Ketuk Reset data pabrik > Reset telepon > Hapus semua untuk menghapus

semua data pribadi dari telepon, termasuk akun Google™ dan aplikasi yang
diunduh.

Saya tidak dapat mengisi daya telepon
Pengisi baterai tidak terhubung dengan benar, atau sambungan baterai buruk. Lepaskan
baterai dan bersihkan konektor.

Ikon pengisian daya baterai tidak muncul ketika mulai mengisi
daya telepon
Mungkin diperlukan waktu beberapa menit sebelum ikon baterai ditampilkan di layar.

Performa baterai rendah
Ikuti tip cerdas kami mengenai cara mengoptimalkan baterai Anda. Lihat Performa
baterai pada halaman 12.
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Saya tidak dapat mentransfer konten antara telepon dan
komputer saat menggunakan kabel USB.
Perangkat lunak atau driver USB belum diinstal dengan benar. Kunjungi
www.sonyericsson.com/support untuk rincian petunjuk penginstalan dan bagian
pemecahan masalah.

Saya tidak dapat menggunakan layanan berbasis Internet
Pastikan langganan Anda mencakup download data dan pengaturan Internet di telepon
sudah benar. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara mengaktifkan pengaturan Internet
lalu lintas data, roaming data, dan download, lihat Pengaturan Internet dan pesan pada
halaman 29. Untuk informasi lebih lanjut tentang pengaturan langganan, hubungi operator
jaringan Anda.

Pesan kesalahan

Tidak terjangkau jaringan
• Telepon Anda dalam mode pesawat. Pastikan mode pesawat dinonaktifkan.
• Telepon Anda sama sekali tidak 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 baik. Pasang kartu SIM Anda di telepon yang lain. Jika
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 diizinkan untuk menggunakannya.
Namun demikian, dalam keadaan darurat, beberapa operator jaringan mengizinkan Anda
untuk menghubungi nomor darurat internasional 112. Lihat Panggilan darurat pada
halaman 32 untuk informasi lebih lanjut.

Kartu SIM dikunci.
Anda telah salah memasukkan PIN 3 kali berturut-turut. Untuk membuka kunci telepon,
Anda memerlukan PUK yang diberikan oleh operator.

Kartu SIM dikunci dengan PUK.
Anda telah salah memasukkan PUK (Personal Unblocking Key) 10 kali berturut-turut.
Hubungi penyedia layanan Anda.
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Informasi hukum

Sony Ericsson E15i/E15a
Panduan pengguna ini dipublikasikan oleh Sony Ericsson Mobile Communications AB atau perusahaan afiliasi
lokalnya, tanpa jaminan apapun. Pengembangan dan perubahan pada Panduan pengguna ini yang disebabkan oleh
kesalahan cetak, ketidakakuratan informasi saat ini, atau pengembangan program dan/atau peralatan dapat dibuat
oleh Sony Ericsson Mobile Communications AB setiap saat dan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Namun,
perubahan tersebut akan disertakan dalam Panduan pengguna edisi baru.
Semua hak dilindungi undang-undang.
©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010
Nomor publikasi: 1245-9587.2
Telepon seluler Anda memiliki kemampuan mengunduh, menyimpan dan meneruskan konten tambahan, misalnya
nada dering. Penggunaan konten tersebut dapat dibatasi atau dilarang oleh hak pihak ketiga, termasuk namun tidak
terbatas pada pembatasan di bawah undang-undang hak cipta. Anda, dan bukan Sony Ericsson, sepenuhnya
bertanggung jawab atas konten tambahan yang diunduh ke atau diteruskan dari telepon selular Anda. Sebelum
menggunakan konten tambahan apapun, verifikasikan bahwa penggunaan yang dimaksud telah berdasarkan lisensi
atau telah disahkan. Sony Ericsson tidak menjamin keakuratan, integritas, atau kualitas dari konten tambahan atau
konten pihak ketiga manapun. Dalam kondisi apapun, Sony Ericsson tidak bertanggung jawab atas penggunaan
konten tambahan atau konten pihak ketiga lain yang tidak semestinya.
Panduan pengguna ini dapat memberikan referensi tentang layanan atau aplikasi yang disediakan oleh pihak ketiga.
Penggunaan program atau layanan tersebut mungkin memerlukan pendaftaran tersendiri dengan penyedia pihak
ketiga dan sesuai dengan persyaratan penggunaan lainnya. Untuk aplikasi yang diakses di atau melalui situs Web
pihak ketiga, terlebih dulu pelajari persyaratan penggunaan dan kebijakan privasi situs Web tersebut yang berlaku.
Sony Ericsson tidak menjamin ketersediaan atau performa situs Web maupun layanan yang ditawarkan pihak ketiga.
Lepaskan baterai untuk pelihat informasi peraturan seperti tanda CE.
Semua nama produk dan perusahaan yang disebut di sini adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari
masing-masing pemiliknya. Hak apapun yang tidak diberikan secara tersurat dalam dokumen ini dilindungi undang-
undang. Semua merek dagang lainnya adalah milik dari masing-masing pemilik.
Semua ilustrasi hanya untuk ilustrasi dan mungkin tidak secara akurat menggambarkan telepon yang sebenarnya.
Produk ini dilindungi oleh hak atas kekayaan intelektual tertentu dari Microsoft. Dilarang menggunakan atau
menyebarluaskan teknologi tersebut di luar produk tanpa lisensi dari Microsoft.
Pemilik konten menggunakan teknologi manajemen hak digital Windows Media (WMDRM) untuk melindungi hak atas
kekayaan intelektualnya, termasuk hak cipta. Perangkat ini menggunakan perangkat lunak WMDRM untuk mengakses
konten yang dilindungi WMDRM. Jika perangkat lunak WMDRM gagal melindungi konten, pemilik konten dapat
meminta Microsoft membatalkan kemampuan perangkat lunak tersebut untuk menggunakan WMDRM untuk
memutar atau menyalin konten yang dilindungi. Pencabutan tidak mempengaruhi konten yang tidak dilindungi. Bila
Anda mengunduh isensi untuk konten yang dilindungi, Anda setuju bahwa Microsoft dapat menyertakan daftar
pencabutan bersama lisensi tersebut. Pemilik konten dapat meminta Anda meng-upgrade WMDRM untuk mengakses
konten mereka. Jika Anda menolak upgrade, Anda tidak akan dapat mengakses konten yang memerlukan upgrade.
Produk ini dilisensi berdasarkan lisensi visual MPEG-4 dan portofolio paten AVC untuk digunakan secara pribadi dan
nonkomersial oleh konsumen dalam (i) pengkodean video sesuai dengan standar visual MPEG-4 ("video MPEG-4")
atau standar AVC ("video AVC") dan/atau (ii) pendekodean video MPEG-4 atau AVC yang dikodekan oleh konsumen
terkait dengan aktivitas pribadi dan nonkomersial dan/atau yang diperoleh dari penyedia video berlisensi MPEG LA
untuk menghasilkan video MPEG-4 dan/atau AVC. Lisensi tidak akan diberikan atau diterapkan untuk penggunaan
lainnya. Informasi tambahan termasuk yang berhubungan dengan promosi, penggunaan internal dan komersial dan
lisensi dapat diperoleh dari MPEG LA, L.L.C. Lihat http://www.mpegla.com. Teknologi pengkodean audio MPEG
Layer-3 dilisensi dari Fraunhofer IIS dan Thomson.
Perjanjian lisensi pengguna akhir untuk Sun Java Platform, Edisi Micro.
1. Pembatasan: Perangkat Lunak adalah informasi hak cipta rahasia dari Sun dan hak atas semua salinan dipegang
oleh Sun dan/atau pemberi lisensinya. Konsumen dilarang memodifikasi, menguraikan, membongkar,
mendekripsikan, mengekstrak, atau merekayasa balik Perangkat Lunak. Perangkat Lunak tidak boleh disewakan,
diberikan, atau disublisensikan secara keseluruhan maupun sebagian.
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