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Silakan Baca Sebelum Melanjutkan 

Pencegahan Untuk Keselamatan 

 

Silakan baca pencegahan untuk keselamatan dengan berhati-hati untuk memastikan 

penggunaan yang tepat dari ponsel Anda.  

Meskipun sifat perangkat ini tangguh, hindari untuk memukul, melempar, menjatuhkan, 

menghancurkan, membengkokkan dan menusuk ponsel Anda. 

Hindari menggunakan ponsel dalam lingkungan yang lembab, seperti di kamar mandi. Cegah 

ponsel Anda dari merendam atau mencucinya dalam cairan secara sengaja. 

Jangan menyalakan ponsel Anda ketika dalam keadaan dilarang untuk menggunakan 

telepon atau ketika telepon dapat menyebabkan gangguan atau bahaya. 

Jangan menggunakan ponsel Anda saat mengemudi. 

Ikuti setiap peraturan atau regulasi di rumah sakit dan fasilitas perawatan kesehatan. Matikan 

ponsel Anda di dekat peralatan medis. 

Matikan ponsel di dalam pesawat. Telepon dapat menyebabkan gangguan pada peralatan 

kontrol pesawat. 

Matikan ponsel Anda di dekat perangkat elektronik presisi tinggi. Telepon dapat 

mempengaruhi kinerja perangkat ini. 

Jangan mencoba untuk membongkar ponsel Anda atau aksesorisnya. Hanya teknisi ahli 

yang diperbolehkan untuk memberikan layanan atau perbaikan telepon. 

Jangan tempatkan ponsel Anda atau aksesorisnya dalam wadah dengan medan 

elektromagnetik yang kuat. 

Jangan menempatkan media penyimpanan di dekat ponsel Anda. Radiasi dari telepon dapat 

menghapus informasi yang tersimpan pada media penyimpanan tersebut. 

Jangan meletakkan ponsel di tempat bersuhu tinggi atau menggunakannya di tempat yang 

terdapat gas yang mudah terbakar seperti di pompa bensin. 

Jauhkan ponsel dan aksesorisnya dari anak kecil. Jangan biarkan anak Anda untuk 

menggunakan ponsel tanpa bimbingan. 

Gunakan hanya baterai dan pengisi daya yang disetujui untuk menghindari resiko ledakan. 

Perhatikan setiap hukum atau regulasi tentang penggunaan perangkat nirkabel. Hormati 

privasi dan hak-hak hukum orang lain ketika Anda menggunakan perangkat nirkabel. 

Jangan menggunakan ponsel di dalam pesawat, rumah sakit, pompa bensin atau garasi 

profesional. 

Untuk pasien dengan implan medis (jantung, insulin, dll), jaga jarak ponsel sekurangnya 

15cm dari implan dan ketika menelepon, jaga supaya telepon berada pada sisi yang 

berlawanan dari implan. 

Secara ketat mengikuti instruksi yang relevan dari manual ini saat menggunakan kabel USB. 

Jika tidak, ponsel atau PC mungkin akan rusak. 



 
 

Pemberitahuan Hukum  

www.cat.com / www.caterpillar.com  

© 2014 Caterpillar. Semua Hak Cipta Dilindungi CAT, CATERPILLAR, 

DIBANGUN UNTUK ANDA, dengan logo yang bersangkutan berupa, 

"Caterpillar Yellow", kemasan dagang "Power Edge" serta identitas produk dan 

perusahaan yang digunakan di sini, adalah merek dagang Caterpillar dan tidak 

boleh digunakan tanpa izin. 

 

 

 

Tidak ada bagian dari dokumen ini yang boleh direproduksi atau ditransmisikan dalam bentuk 

apapun atau dengan cara apa pun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Caterpillar, Inc. 

Produk yang diuraikan dalam manual ini mungkin termasuk perangkat lunak yang dilindungi 

hak cipta dan pemegang lisensi yang mungkin. Pelanggan tidak boleh mereproduksi, 

mendistribusikan, memodifikasi, mengurai, membongkar, mendekripsi, mengekstrak, 

merekayasa, menyewakan, menetapkan, atau mensublisensikan perangkat lunak atau 

perangkat keras tersebut, kecuali pembatasan tersebut dilarang oleh hukum yang berlaku atau 

tindakan tersebut disetujui oleh pemegang hak cipta di bawah lisensi yang bersangkutan. 

Pemberitahuan  

Beberapa fitur produk dan aksesoris yang dijelaskan di sini tergantung pada perangkat lunak yang 

diinstal, kapasitas dan pengaturan jaringan lokal, dan mungkin tidak dapat diaktifkan atau mungkin 

dibatasi oleh operator jaringan lokal atau penyedia layanan jaringan. Dengan demikian, uraian 

tersebut disini mungkin tidak seluruhya sesuai dengan produk atau aksesori yang Anda beli. 

Produsen berhak untuk mengubah atau memodifikasi informasi atau spesifikasi yang 

terkandung dalam manual ini tanpa pemberitahuan atau kewajiban apapun. 

Produsen tidak bertanggung jawab atas legitimasi dan kualitas setiap produk yang Anda upload 

atau download melalui ponsel ini, termasuk namun tidak terbatas pada teks, gambar, musik, 

film, dan perangkat lunak bukan terpasang dengan perlindungan hak cipta. Konsekuensi apa 

pun yang timbul dari instalasi atau penggunaan produk pendahulu pada ponsel ini akan 

menjadi tanggung jawab Anda. 

Peringatan 

Perangkat ini bersertifikat Ingress Protection dengan rating IP67 untuk debu dan imersi air. 

Perangkat memenuhi Standar Militer MilSpec 810G untuk suhu ekstrem, garam kabut, kejut 

termal, getaran, dan uji jatuh hingga 1,8m pada beton. 

Untuk memastikan perangkat memenuhi tingkat perlindungan tersebut, penutup port (USB dan 

Headphone) harus dipastikan berada pada tempatnya, dan penutup belakang terpasang dan 

terkunci dengan benar. 

Perangkat ini dirancang untuk basah, tapi tidak dirancang untuk terendam dalam jangka waktu 

yang lama. Kerusakan akibat air yang terjadi sebagai akibat dari penutup yang tidak dipasang 

dengan baik tidak akan ditanggung oleh garansi. 

Perangkat ini didesain untuk tahan lama, tetapi bukan tidak bisa dihancurkan. Perangkat ini 

telah diuji jatuh untuk ketinggian 1,8 meter sehingga akan dilindungi terhadap kejadian jatuh 

semasa penggunaan normal. Penyalahgunaan perangkat secara disengaja dapat 

menyebabkan kerusakan dan membatalkan garansi. 

http://www.cat.com/
http://www.caterpillar.com/


 
 

  



 
 

Informasi Garansi  

Syarat dan Ketentuan garansi tersedia di www.catphones.com. 

Ringkasan Garansi Terbatas Dua Tahun: Ponsel Cat menjamin pada saat pembelian, produk 

perangkat keras dan aksesoris adalah bebas dari cacat dalam desain, bahan, dan pengerjaan. 

Garansi akan berlangsung selama dua puluh empat (24) bulan dari tanggal pembelian asal 

untuk perangkat seluler, dan dua belas (12) bulan untuk aksesoris (baik yang termasuk dalam 

paket penjualan ponsel atau yang dijual terpisah). 

Isi dari manual ini disediakan "sebagaimana adanya." Kecuali seperti yang dipersyaratkan oleh 

hukum yang berlaku, tanpa garansi dalam bentuk apapun, baik tersurat maupun tersirat, 

termasuk namun tidak terbatas pada, garansi tersirat mengenai keadaan yang dapat 

diperjualbelikan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, adalah dibuat sehubungan dengan 

ketelitian, keandalan atau isi dari manual ini. 

Sampai sejauh yang diperbolehkan oleh hukum yang berlaku, dalam hal apapun produsen 

bertanggung jawab atas kerusakan, insiden, yang secara tidak langsung, atau akibat kerusakan 

khusus, atau kehilangan keuntungan, bisnis, pendapatan, data, nama baik atau simpanan yang 

diantisipasi. 

Regulasi Ekspor dan Impor  

Pelanggan harus mematuhi semua hukum dan regulasi ekspor atau impor dan akan 

mendapatkan semua izin pemerintah yang diperlukan dan lisensi untuk mengekspor, 

mengekspor kembali, atau mengimpor produk yang disebutkan dalam manual ini termasuk 

perangkat lunak dan data teknis di dalamnya. 

 

http://www.catphones.com/
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Selamat datang di Ponsel Cat B100 

B100 kedap air, tahan debu, dan cukup tangguh untuk bertahan apabila jatuh dari ketinggian 

1,8 m pada permukaan yang keras. Telepon ini dilengkapi dengan mikrofon pembatalan 

kebisingan dan speaker nyaring berkualitas tinggi. Selain merupakan ponsel yang tangguh, 

dengan telepon ini Anda akan dapat menikmati melayari web, mengirim pesan, musik dan 

banyak lagi dengan baterai berkapasitas tinggi dan memori yang dapat dikembangkan hingga 

32 GB. 

Fitur 

 MIL SPEC 810G: 1,8 M (6 kaki) Jatuh ke permukaan semen; Suhu operasi: -25 C (-13 F) 

sampai 55 C (131 F) 

 IP 67: Kedap air hingga 1M (3ft) untuk selama 30 menit; Tahan debu 

 Kartu Micro SD mendukung hingga 32GB 

 Bluetooth V2.0 + EDR/A2DP (FTP, OPP, DUN, SPP, A2DP, AVRCP) 

 Radio FM 

 Kamera 3 MP, berisi kamera video 

 Mikrofon pembatalan kebisingan ganda 

 Teks prediktif 

 GPS 

 Browser 

 Lampu Kilat 

 Bersertifikat HAC (hanya pada model AWS) 

 Mampu TTY 

 Loud speaker berkualitas audio tinggi 

 Dapat digunakan dengan pengisi daya drop-in* 

 Manajemen memori melalui USB 

 

 

* Charger drop-in dijual terpisah 
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Mengenal Ponsel Anda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lubang suara 

Lubang suara 

15. Kamera Belakang 

2. Soket Headset 16. Lampu kilat 

3. Tampilan 17. Speaker 

4. Mengirim Pesan/Menu Gulir 

Kiri 

18. Penutup Belakang 

5. Pemutar Media/Menu 

Gulir Atas 

19. Sangkutan Penutup Belakang 

6. Profil Pengguna/Pilih 20. Pengurang Volume 

7. Alarm/Menu Gulir Bawah 21. Lampu Kilat  

8. Kamera/Menu Gulir Kanan 22. Pengeras Volume 

9. Nama/Pilih Kanan  

10. Akhiri Panggilan/Daya  

11. Panel Nomor  

12. Kirim/Jawab  

13. Menu/Pilih Kiri  

14. Port USB  
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Fungsi Tombol 

Tombol Akhiri 

Panggilan/Daya  

Tekan untuk menyalakan ponsel atau mengakhiri panggilan. 

Tombol Kirim/Jawab Tekan untuk membuat atau menjawab panggilan. 

Tombol Menu/Pilih Kiri  Tekan untuk mengakses pilihan menu. 

Tombol Nama/Pilih Kanan  Tekan untuk menambah atau mencari kontak atau kembali ke 

layar sebelumnya. 

Tombol Profil 

Pengguna/Pilih 

Tekan untuk mengakses pengaturan volume profil pengguna 

atau untuk memilih aplikasi dan pilihan. 

Tombol Lampu Kilat 

Samping 

Tekan dan tahan sampai lampu kilat menyala atau mati. 
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Persiapan dengan Telepon Seluler Anda 

Menyisipkan SIM dan Baterai 

1. Kendurkan sekrup penahan. 

2. Lepaskan penutup belakang. 

3. Keluarkan baterai. 

 

4. Sisipkan kartu SIM dengan kontak menghadap ke bawah ke dalam slot yang tersedia. 

 

5. Masukkan baterai. 

6. Pasang kembali penutup belakang. Sejajarkan gerigi pada bagian atas dengan lubang 

persegi dalam selubung, kemudian tekan ke bawah untuk mengamankan seperti yang 

ditunjukkan. 

7. Kencangkan sekrup penahan. 
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Mengisi Baterai 

Sebelum menggunakan perangkat untuk pertama kalinya, atau ketika perangkat telah tidak 

digunakan dalam jangka waktu yang lama, baterai harus diisi terlebih dahulu.  

Peringatan: Hanya menggunakan pengisi daya dan kabel yang disetujui Cat®. Peralatan yang 

tidak disetujui dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat atau menyebabkan baterai 

meledak.  

Jika baterai benar-benar habis, maka tidak akan mungkin untuk menyalakan perangkat ketika 

pertama kali daya disambungkan. Biarkan baterai yang telah habis untuk diisi daya selama 

sekurangnya lima menit sebelum mencoba untuk menyalakan perangkat. 

1. Buka penutup USB dan pasang kabel USB. 

Catatan: Harus diperhatikan arah posisi soket. Kerusakan dapat disebabkan karena konektor 

dimasukkan dengan cara salah, yang tidak ditanggung oleh garansi. 

 

2. Masukkan ujung dari lain kabel ke pengisi daya dinding. 

3. Masukkan kabel listrik pada pengisi daya dinding ke dalam soket listrik. 

Catatan: Jangan pernah melepaskan baterai sewaktu pengisian daya karena hal tersebut 

dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat. 

4. Setelah pengisian daya selesai, lepaskan konektor dari perangkat dan kemudian 

lepaskan pengisi daya dinding. Pastikan bahwa port USB ditutup dengan benar, untuk 

melindungi produk dari kelembaban. 

Informasi Penting Mengenai Baterai  

Perhatian: Terdapat resiko ledakan jika baterai diganti dengan jenis yang salah. Buang baterai 

bekas sesuai instruksi. 

 Jika baterai belum digunakan untuk jangka waktu yang lama, Anda mungkin tidak dapat 

menyalakan ponsel Anda dengan segera setelah Anda mulai mengisi daya baterai. 

Biarkan baterai untuk diisi selama beberapa menit dengan telepon dimatikan sebelum 

mencoba untuk menyalakan telepon. Animasi sewaktu mengisi daya pada layar 

mungkin tidak dapat ditampilkan selama periode ini. 

 Seiring waktu, baterai tidak akan menahan daya untuk masa yang lama seperti ketika 

baterai dalam keadaan baru. Ketika masa pakai baterai menjadi lebih singkat dari 

biasanya setelah diisikan daya dengan benar, ganti baterai dengan yang baru dari jenis 

yang sama. 
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 Menggunakan layanan data akan meningkatkan kebutuhan penggunaan baterai dan 

akan mengurangi lamanya waktu baterai menahan daya. 

 Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi daya baterai tergantung pada suhu sekitar dan 

umur baterai. 

 Ketika tingkat daya baterai rendah, telepon akan membunyikan sinyal peringatan dan 

menampilkan pesan.  

Menyalakan atau Mematikan Ponsel 

 Untuk menyalakan telepon, tekan dan tahan tombol Akhiri Panggilan/Daya  

selama 2-3 detik.  

 Untuk mematikan telepon, tekan dan tahan tombol Akhiri Panggilan/Daya. 

Catatan: Jika perlindungan nomor identifikasi pribadi (PIN) diaktifkan pada kartu SIM, Anda 

harus memasukkan PIN Anda sebelum menggunakan ponsel. 

 Ketika daya baterai hampir habis, telepon Anda akan mati secara otomatis. 

Melindungi Telepon Seluler Anda 

Mengaktifkan PIN Kartu SIM Anda 

1. Tekan Menu > Pengaturan > Pengaturan keamanan > Keamanan SIM. 

2. Pilih kunci PIN > Nyalakan. 

3. Tetapkan pin untuk kartu SIM Anda. 

4. Anda akan memerlukan PIN ini untuk mengakses kartu SIM Anda di masa mendatang. 

Catatan: Anda dapat menghubungi nomor darurat setiap saat dari ponsel Anda. 

Mengunci Telepon 

Telepon Anda akan memiliki papan tombol otomatis, yang secara default akan disetel ketika 

telepon telah diam selama 30 detik. Untuk membuka papan tombol, tekan Buka Kunci > *. 

Untuk menjaga data Anda dengan lebih aman, kunci telepon. Ketika telepon terkunci, Anda masih dapat menerima pesan 

dan panggilan. 

1. Tekan Menu > Pengaturan > Pengaturan keamanan > Keamanan telepon. 

2. Tekan Nyala dan masukkan sandi telepon.  

Sandi default pabrik adalah 1122. Sandi ini dapat diubah di bawah Pengaturan 

keamanan. Jika Anda mengubah sandi Anda, simpan catatan sandi baru yang dibuat. 

3. Kunci telepon kini telah aktif. Ketika merestart telepon, Anda akan diminta untuk 

memasukkan sandi sebelum mengakses fitur telepon.   

Menggunakan Mode Penerbangan 

Beberapa lokasi mungkin mengharuskan Anda untuk mematikan koneksi nirkabel telepon 

Anda. Patuhi peringatan dan instruksi untuk mematikan perangkat seluler di daerah terlarang. 

Daripada menyalakan dari ponsel, Anda dapat mengaturnya Mode penerbangan. 

1. Tekan Menu > Pengaturan > Pengaturan telepon > Mode penerbangan. 
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2. Pilih Mode penerbangan dan tekan OK. 

3. Tekan Ya untuk beralih mode.  

4. Tekan Kembali untuk kembali ke layar utama. 

Mengakses Aplikasi 

1. Untuk mengakses aplikasi, tekan Menu. 

2. Gunakan tombol gulir Menu untuk menyorot aplikasi digunakan dan tekan OK atau 

Pilih. 

3. Pilih fitur yang tercantum untuk setiap aplikasi. 

Membuat dan Menerima Panggilan 

1. Untuk membuat panggilan telepon, tekan nomor atau tekan Nama dari layar utama: 

 Tekan: Masukkan nomor dan tekan Kirim/Jawab   . 

 Nama: Tekan Nama, gulir untuk memilih kontak nama dan tekan Kirim/Jawab. 

2. Untuk menerima panggilan, tekan Kirim/Jawab. 

Mengirim Pesan 

Untuk mengirim pesan melalui teks (SMS) atau multimedia (MMS), tekan Menu > Pesan. 

Mengenal Layar Utama 

Setelah Anda mendaftar masuk, atau ketika Anda menyalakan telepon, layar utama akan 

muncul. Layar utama adalah titik mula untuk mengakses fitur pada telepon Anda. Layar utama 

menampilkan tanggal dan waktu serta memungkinkan Anda untuk mengakses aplikasi, profil 

volume pengguna, dan nama kontak. Anda dapat menyesuaikan layar utama dengan layar 

dasar yang berbeda dan memilih item untuk ditampilkan. 

Tata Letak Tampilan 

Pemberitahuan dan Informasi Status 

Layar utama menampilkan waktu, status baterai, pesan pemberitahuan, dan jam analog atau 

digital. Layar menyediakan akses ke Menu, Profil Pengguna, dan Nama. 

Ikon Status 

 
Tersambung ke jaringan selular 

GPRS 
 Tidak ada kartu SIM yang 

diinstal 

 Tersambung ke jaringan 2G  Baterai habis 

 Tersambung ke jaringan 3G  Baterai penuh 

 
Roaming  Baterai terisi separuh 

 
Kekuatan sinyal jaringan seluler  Baterai sedang diisi daya 
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 Mencari sinyal jaringan  Bluetooth menyala 

 Tidak Ada Sinyal  Tersambung ke perangkat 

Bluetooth 

 Mode Penerbangan   

 

 

Ikon Pemberitahuan 

 Pesan Teks atau email baru  Panggilan masuk yang kedua 

 Alarm telah disetel  Panggilan ditahan 

 Panggilan masuk  Lokasi diaktifkan 

 Panggilan tak terjawab   

 Saat ini dalam panggilan   

 

Layar Dasar 

Anda dapat memilih layar dasar sistem atau ditetapkan pengguna. Ketika mengubah layar 

dasar, gambar layar tidak mempengaruhi semua halaman, hanya layar yang diam saja. 

1. Untuk mengubah layar dasar, tekan Menu > Pengaturan. 

2. Pilih Pengaturan telepon > Tampilan > Layar Dasar.  

3. Pilih Sistem atau Ditetapkan pengguna. 

 Sistem: Gulir dan lihat gambar. Pilih gambar untuk disetel sebagai layar dasar, 

dan tekan OK. 

 Ditetapkan pengguna: Manajer file menampilkan ruang yang tersedia. Pilih Buka 

dan gulir daftar item untuk digunakan sebagai layar dasar, seperti foto-foto yang 

Anda telah download. Pilih foto untuk disetel sebagai wallpaper, dan tekan OK. 

4. Tekan Kembali sampai muncul layar utama. 

Menggunakan Penyimpanan Massal USB 

Untuk mentransfer musik dan gambar dari PC Anda ke kartu microSD telepn seluler Anda, 

menyetel kartu microSD sebagai penyimpanan massal USB. 

1. Sambungkan ponsel Anda ke PC dengan kabel USB. 

2. Pilih pilihan Penyimpanan masal pada penyimpanan perangkat Anda. 

3. Folder penyimpanan massal untuk Telepon dan kartu MicroSD akan muncul pada layar 

PC Anda. Anda sekarang dapat mentransfer file dari PC ke kartu microSD ponsel. 

Catatan: Ketika fungsi penyimpanan massal USB diaktifkan, beberapa fungsi mungkin tidak 

akan tersedia. 

Terdapat aplikasi Phone Suite PC yang tersedia untuk didownload melalui website 

www.catphones.com. Tautan tersedia dalam halaman dukungan model B100. Dapat digunakan 

untuk mengedit kontak, pesan, manajemen file dan entri kalender 

http://www.catphones.com/
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Telepon 

Ada beberapa cara untuk melakukan panggilan telepon. Anda dapat menghubungi nomor, atau 

memilih nomor dalam daftar kontak atau dari pesan teks. Ketika Anda sedang menelepon, 

Anda dapat menjawab panggilan masuk atau mengirimkannya ke kotak pesan suara Anda. 

Anda juga dapat mengatur panggilan konferensi dengan dua orang tambahan jika pilihan ini 

didukung oleh jaringan Anda. 

Membuat Panggilan 

Untuk membuat panggilan, tekan nomor atau pilih nomor dari Nama atau Panggilan 

dihubungi. 

Catatan: Berhati-hatilah untuk tidak menutupi mikrofon dengan jari Anda. Mikrofon terletak di 

antara tombol 0 dan # di bagian depan dan di dekat lensa kamera di bagian belakang telepon. 

Membuat Panggilan dengan Pendial 

1. Dari layar utama, gunakan papan tombol untuk menghubungi nomor. 

2. Tekan Kirim/Jawab. 

3. Setelah panggilan selesai, tekan Akhiri Panggilan/Daya untuk menutup. 

Membuat Panggilan dari Nama 

1. Dari layar utama, tekan Nama. 

2. Dari Buku Telepon, pilih kontak yang sesuai untuk telepon dan tekan Kirim/Jawab. 

3. Setelah panggilan selesai, tekan Akhiri Panggilan/Daya untuk menutup. 

Membuat Panggilan dari Panggilan dihubungi 

1. Dari layar utama, tekan Kirim/Jawab. Tab Panggilan dihubungi akan muncul. 

2. Anda dapat menggulir ke kiri atau kanan untuk melihat tab Semua panggilan, 

Panggilan tak terjawab, atau Panggilan diterima. 

3. Dari tab yang sesuai, pilih nomor untuk dipanggil dan tekan Kirim/Jawab. 

4. Setelah panggilan selesai, tekan Akhiri Panggilan/Daya untuk menutup. 

Menjawab atau Menolak Panggilan 

Untuk menjawab panggilan telepon, tekan tombol Kirim/Jawab. Layar menampilkan ID 

pemanggil. 

Untuk menolak panggilan telepon, tekan Tolak. 

Operasi Lain Selama Panggilan 

Membuat Panggilan Konferensi 

Jika Anda menerima panggilan baru sementara Anda sedang berada dalam panggilan, Anda 

dapat menyambungkan panggilan kedua ke panggilan yang sedang Anda lakukan. Fitur ini 
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dikenal sebagai panggilan konferensi. Anda juga dapat mengatur panggilan konferensi dengan 

beberapa penelepon. 

Catatan: Hubungi operator jaringan Anda untuk mengetahui apakah jaringan mendukung 

panggilan konferensi dan berapa banyak peserta yang Anda dapat tambahkan. 

1. Untuk memulai panggilan konferensi, hubungi nomor orang pertama pada panggilan. 

2. Ketika berada dalam panggilan, masukkan nomor telepon orang yang ingin gabungkan 

dengan percakapan atau temukan mereka dengan menggunakan Pilihan > Buku 

telepon dan tekan kirim. Panggilan pertama secara otomatis ditempatkan dalam 

penahanan. 

3. Setelah Anda telah tersambung dengan orang yang Anda telah tambahkan, tekan 

Pilihan > Konferensi. 

4. Untuk menambahkan lebih banyak orang, ulangi langkah 2 dan 3. 

5. Untuk memisahkan kembali konferensi kepada percakapan terpisah, tekan Pilihan > 

Pisah. 

6. Untuk mengakhiri panggilan konferensi dan memutuskan semua orang, tekan Akhiri 

panggilan. 

Beralih di Antara Panggilan 

Jika Anda menerima panggilan baru sementara Anda sedang berada dalam panggilan, Anda 

dapat beralih di antara dua panggilan. 

1. Ketika Anda berada pada dua panggilan, tekan tombol Kirim. 

2. Panggilan saat ini ditempatkan pada penahanan dan Anda tersambung ke panggilan 

lain. 

3. Untuk beralih kembali ke panggilan asal Anda, tekan Pilihan > Tukar. 

Merekam Panggilan 

Ketika berada dalam panggilan, tekan Pilihan > Perekam suara. Alat tersebut akan secara 

otomatis mulai merekam panggilan Anda. Tekan Berhenti untuk mengakhiri rekaman. 

Rekaman yang disimpan dapat ditemukan di bawah Menu > Multimedia > Perekam suara. 

Menggunakan Pusat Panggilan 

Pusat panggilan berisi sejarah panggilan yang Anda telah hubungi, terima, atau tidak terjawab. 

Anda dapat menggunakan riwayat untuk menemukan nomor yang baru saja Anda panggil 

dengan cepat atau menambahkan nomor masuk ke daftar kontak Anda. 

Pusat panggilan juga berisi pengaturan panggilan lanjutan. 

Melihat Riwayat Panggilan 

1. Tekan Menu > Pusat panggilan > Riwayat panggilan. 

Tab Panggilan dihubungi akan muncul. 

2. Gulir ke kiri atau kanan untuk melihat tab Semua panggilan, Panggilan tak terjawab, 

atau Panggilan diterima. 

3. Tekan Pilihan > Lanjutan. 
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4. Pilihan lanjutan memungkinkan Anda untuk melihat pencatat waktu panggilan, biaya 

panggilan, penghitung teks, dan penghitung GPRS. 

Mengubah Pengaturan Panggilan 

1. Tekan Menu > Pusat panggilan > Pengaturan > Pengaturan lanjutan. 

Daftar pengaturan akan muncul. 

Mengubah pengaturan yang diperlukan. Pengaturan meliputi: daftar hitam, panggil ulang 

otomatis, tampilan waktu panggilan dan pengingat, akhir cepat otomatis, tolak melalui SMS, 

pemberitahuan sambung, dan mode jawab. 

Menambahkan kontak dari Pusat Panggilan 

1. Dari layar utama, tekan Kirim/Jawab. 

Ini adalah jalan pintas untuk mengakses tab Panggilan dihubungi. 

2. Jika diperlukan, gulir ke kiri atau kanan untuk melihat tab Semua panggilan, Panggilan 

tak terjawab, atau Panggilan diterima. 

3. Dari tab yang sesuai, pilih nomor untuk ditambahkan kontak dan tekan Opsi > Simpan 

ke buku telepon. 

Kosongkan Log Panggilan  

1. Dari layar utama, tekan Kirim/Jawab. 

Tab Panggilan dihubungi akan muncul. 

2. Jika diperlukan, gulir ke kiri atau kanan untuk melihat tab Semua panggilan, Panggilan 

tak terjawab, atau Panggilan diterima. 

3. Tekan Pilihan > Hapus atau Hapus semua dan tekan Ya untuk mengkonfirmasi. 
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Buku Telepon/Nama 

Aplikasi Buku telepon memungkinkan Anda untuk menyimpan dan mengelola informasi seperti 

nomor telepon dan alamat kontak Anda. Setelah Anda menyimpan informasi kontak pada 

ponsel, ini akan menyediakan akses mudah ke orang-orang yang Anda ingin berkomunikasi 

dengannya. 

Menambahkan Kontak Baru 

1. Tekan Menu > Buku telepon > Tambahkan kontak baru > Tombol Pilih Tengah 

untuk menyimpan. 

Alternatif lain, tekan Nama > Tambahkan kontak baru > Tombol Pilih Tengah untuk 

menyimpan. 

2. Masukkan informasi yang berkenaan. Anda harus menekan tombol untuk mengetik 

huruf. Misalnya, tekan tombol 2 satu kali untuk a, dua kali untuk b, dan tiga kali untuk c. 

3. Tekan Pilihan > Simpan.  

4. Untuk menambah lebih rinci pada kontak, tekan Pilihan > Tambahkan detail. 

5. Tambahkan rincian yang dikehendaki, termasuk nomor seluler, rumah, kantor, dan faks; 

alamat email tambahan; nama perusahaan dan jabatan; video pemanggil ; hari ulang 

tahun; URL; alamat; dan catatan. 

Melihat dan Mengedit Kontak 

1. Tekan Nama dan pilih kontak yang berkenaan. 

2. Tekan Pilihan > Lihat. 

3. Untuk mengedit rincian kontak, tekan Pilihan > Edit. 

4. Buat perubahan yang dikehendaki. Kemudian tekan Pilih > Simpan dan tekan Ya untuk 

mengkonfirmasi. 

Menghapus Kontak 

1. Tekan Nama dan pilih kontak yang untuk dihapus. 

2. Tekan Pilihan > Hapus dan tekan Ya untuk mengkonfirmasi. 

Pengaturan Buku Telepon 

Untuk mengedit pengaturan telepon Anda, pergi ke Menu > Buku Telepon > Pilihan > 

Pengaturan Buku Telepon. 

Di sini Anda dapat mengedit preferensi penyimpanan dan pilihan panggil cepat serta melihat 

status memori, nomor telepon Anda. Anda juga dapat menghapus semua kontak dari menu ini. 
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Pesan 

Aplikasi pesan memungkinkan Anda untuk bertukar pesan teks (SMS) dan pesan multimedia 

(MMS) dengan siapa saja yang menggunakan ponsel mampu SMS atau MMS. Dengan aplikasi 

Email, Anda dapat membaca dan mengirim email. 

Membuat dan Mengirim Pesan Teks (SMS) 

1. Dari layar utama, tekan Menu > Pesan > Tulis pesan. 

2. Masukkan pesan Anda ingin kirim. Anda harus menekan tombol untuk mengetik huruf. 

Misalnya, tekan tombol 2 satu kali untuk a, dua kali untuk b, dan tiga kali untuk c. 

3. Setelah Anda telah selesai memasukkan pesan, tekan Pilihan > Kirim ke dan 

pilih Masukkan penerima untuk memasukan nomor kontak Anda. Anda juga 

dapat memilih Tambah dari buku telepon untuk memilih penerima dari daftar 

kontak Anda. Jika Anda ingin menambahkan beberapa penerima, gulir kembali 

ke atas ke Masukkan Penerima atau Tambah dari buku telepon. 

4. Setelah penerima yang Anda pilih telah dimasukkan, tekan tombol Pilih tengah 

untuk mengirim. 

Alternatif lain, Anda dapat menemukan penerima dalam buku telepon, tekan Pilihan > 

Kirim pesan. 

Membuat dan Mengirim Pesan Multimedia (MMS) 

Format Pesan Multimedia dapat menyertakan gambar, video, audio, atau kartu bisnis dengan 

Anda sendiri atau informasi kontak. 

1. Ketika mengetik SMS, tekan Pilihan > Beralih ke MMS. 

2. Masukkan informasi yang berkenaan. Anda harus menekan tombol untuk mengetik 

huruf. Misalnya, tekan tombol 2 satu kali untuk a, dua kali untuk b, dan tiga kali untuk c. 

3. Pilih Penerima yang Anda ingin kirimkan pesan dari buku telepon. 

Membuka dan Melihat Pesan Multimedia 

Ketika pesan diterima, dari layar utama tekan Menu > Pesan > Kotak masuk dan pilih pesan 

yang ingin Anda lihat. 

Membalas Pesan 

1. Ketika melihat pesan, tekan Pilihan > Balas. 

2. Masukkan informasi yang berkenaan. Anda harus menekan tombol untuk mengetik 

huruf. Misalnya, tekan tombol 2 satu kali untuk a, dua kali untuk b, dan tiga kali untuk c. 

3. Ketika Anda telah selesai memasukkan pesan, tekan tombol Pilih tengah untuk 

mengirimkannya. 

Menyesuaikan Pengaturan Pesan 

1. Dari layar utama, tekan Menu > Pesan > Pengaturan pesan. 
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2. Pada layar ini Anda akan dapat mengedit pengaturan untuk Teks, multimedia, dan 

pesan layanan. 

Email  

Menu > Pesan > Email  

Ponsel Anda mendukung POP3, IMAP yang digunakan oleh sebagian besar layanan email. 

Membuat Account Email Awal 

Sebelum menggunakan aplikasi Email untuk pertama kalinya, Anda harus mengkonfigurasi 

account email Anda. Anda akan perlu untuk mengetahui alamat email yang telepon Anda ingin 

gunakan (emailuser@gmail.com) dan sandi yang terkait dengan account tersebut. 

1. Menu > Pesan > Email.  

2. Pilih layanan dan ikuti perintahnya. 

Melihat Pesan Email 

1. Menu > Pesan > Email > Kotak masuk. 

2. Tekan PIlihan > Mengambil Email. 

3. Pilih pesan email untuk dilihat. 

Membuat dan Mengirim Pesan Email 

1. Menu > Pesan > Email > Pilihan > Tulis Email. 

2. Untuk memasukkan alamat email penerima, pilih Untuk > Edit > Masukkan Penerima 

atau Tambah dari Buku telepon. Apabila penerima telah ditemukan, tekan Kembali 

untuk kembali ke draf email Anda 

3. Masukkan subjek pesan (Pilihan). 

4. Untuk menulis pesan, Anda harus menekan tombol untuk mengetik huruf. Misalnya, 

tekan tombol 2 satu kali untuk a, dua kali untuk b, dan tiga kali untuk c. 

5. Setelah Anda memiliki pesan yang siap untuk dikirim, tekan Pilihan > Kirim. 

Membalas Pesan Email 

1. Ketika melihat email, tekan Pilihan > Balas. 

2. Masukkan pesan Anda ingin kirim. 

3. Tekan Pilihan > Kirim. 

Menghapus Account Email 

1. Pilihan > Account Email. 

2. Pilih account yang ingin Anda hapus dan tekan Pilihan > Hapus > Ya.  

3. Pemberitahuan akan muncul yang memberitahukan bahwa account Anda telah dihapus. 

mailto:emailuser@gmail.com


 
 

25 
 

Mengubah Setelan Account Email 

Anda dapat mengubah beberapa pengaturan untuk account, termasuk seberapa sering Anda 

memeriksa email, cara Anda diberitahukan tentang email baru, dan rincian tentang server yang 

account gunakan untuk mengirim dan menerima email. 

Catatan: Pengaturan masuk dan keluar account Anda tergantung pada jenis layanan email 

untuk account Anda: POP3, IMAP atau Exchange. Anda dapat memasukkan rincian yang 

diperlukan secara manual, meskipun biasanya Anda akan perlu untuk menghubungi penyedia 

layanan email Anda untuk menentukan pengaturan yang tepat untuk account. 

Mendapatkan Disambungkan 

GPRS/3G 

Ponsel Anda akan secara otomatis dikonfigurasi untuk menggunakan layanan GPRS/3G 

penyedia layanan nirkabel Anda (jika tersedia) ketika Anda menyalakan telepon untuk pertama 

kalinya. 

Memeriksa Koneksi Jaringan 

Ponsel Anda akan secara otomatis membaca titik akses kartu SIM. Untuk alasan ini, jangan 

mengubah parameter titik akses; jika tidak, Anda mungkin tidak dapat mengakses sumber 

jaringan. 

Browser 

Ponsel Anda dilengkapi dengan browser untuk mengakses Internet. Telepon ini dapat 

menyediakan salah satu dari dua jenis browser, browser standar atau Browser Obigo. 

Langkah-langkah untuk menavigasi setiap jenis tercantum di bawah ini. 

Browser Opera 

Membuka Halaman Web 

1. Tekan Menu > Browser. 

Pesan menyatakan "Menggunakan data mungkin dikenakan biaya tambahan." Pilih Ya 

untuk melanjutkan atau No untuk membatalkan. 

Biaya tergantung pada ISP Anda. 

2. Untuk membuka halaman web, tekan Edit, masukkan alamat halaman web dalam 

bidang URL, dan tekan Pergi. 

Saat Anda memasuki alamat, pencocokan alamat halaman web akan muncul di layar. 

Jika Anda melihat alamat yang Anda inginkan, pilih dan pergi langsung ke halaman web 

itu. 

Pengaturan Home Page 

1. Ketika di dalam browser, pilih Menu. 

2. Dalam menu dropdown yang muncul, pilih Pengaturan > Lanjutan > Home Page. 

3. Masukkan domain yang Anda ingin setel sebagai homepage Anda. 
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4. Tekan Dilakukan > Simpan.  

Mengelola Markah Buku 

Anda dapat menyimpan markah buku sebanyak yang diperlukan pada ponsel Anda. 

Menambahkan Markah Buku 

1. Ketika di dalam browser, pilih Menu 

2. Dalam menu dropdown yang muncul, pilih Markah Buku > Tambahkan. 

3. Ketik judul yang Anda inginkan untuk mengenali halaman web tersebut. 

4. Masukkan alamat dan tekan Tambahkan. 

Membuka Markah Buku 

1. Ketika di dalam browser, pilih Menu. 

2. Dalam menu dropdown yang muncul, pilih Markah Buku. 

3. Cari markah buku yang ingin Anda lihat dan tekan Buka. 

Menyesuaikan Pengaturan Browser 

1. Ketika di dalam browser, pilih Menu. 

2. Di bawah menu Dropdown, pilih Pengaturan. 

3. Dari sini, berbagai perubahan dapat dibuat, seperti pengaturan perbesaran yang Anda 

inginkan. 

4. Lebih banyak pilihan dapat ditemukan di bawah Lanjutan.  

Mengelola Halaman Web 

Untuk menavigasi halaman web, gunakan anak panah arah untuk memindahkan kursor Anda. 

Saat melayang di atas area yang Anda ingin perbesar atau tautan yang Anda akan ingin klik, 

tekan tombol Pilih tengah. Gunakan papan tombol untuk mengetik alamat web atau istilah 

pencarian. Tombol Menu memungkinkan Anda mengakses bilah alamat, markah buku, 

pengaturan, dan berbagai alat navigasi lainnya. 

Browser Obigo 

Layanan Internet 

Ponsel Anda dilengkapi dengan browser untuk mengakses internet. 

Catatan: Untuk menggunakan browser Anda harus memiliki layanan data yang diaktifkan. 

Biaya tergantung pada Penyedia Layanan Anda. 

1. Tekan Menu > Layanan internet 

Dari menu ini Anda memiliki sejumlah pilihan yang tercantum, yang memungkinkan akses ke 

internet melalui markah buku yang telah ditentukan atau dengan memasukkan alamat web, 

menyimpan markah buku serta menyimpan halaman yang dapat dilihat secara offline. 
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Homepage 

1. Tekan Menu > Layanan internet > Homepage 

Homepage mempunyai Default dan pengaturan Ditetapkan pengguna, yang dapat diubah 

sesuai pilihan Anda. 

2. Ketika di dalam Layanan Internet, pilih Pengaturan > Homepage> Ditetapkan 

pengguna > (ketik alamat web diperlukan) > Pilihan > Dilakukan 

Mengelola Halaman Web 

Untuk menavigasi halaman web, gunakan anak panah arah untuk memindahkan kursor Anda. 

Saat melayang di atas area yang Anda akan ingin klik atau pilih, tekan tombol pilih tengah. 

Gunakan papan tombol untuk mengetik alamat web atau istilah pencarian. Menu pilihan akan 

memberi Anda sejumlah alat navigasi dan juga menyimpan halaman web untuk penggunaan di 

masa mendatang. 

Mengelola Markah Buku 

Anda dapat menyimpan markah buku pada ponsel Anda 

Menambahkan Markah Buku 

1. Sementara di layanan Internet, pilih Markah buku > Pilihan > Tambahkan Markah 

buku 

2. Ketik judul yang Anda inginkan untuk mengenali halaman web tersebut dengannya > 

Pilihan > Dilakukan 

3. Masukkan alamat web > Pilihan > Dilakukan 

4. Tekan Dilakukan > Pilih "Ya" untuk "Simpan markah buku"  

Cari atau masukan URL 

Cari konten web dengan memasukkan URL pilihan atau kata kunci 

Alamat web yang terakhir 

Kembali ke URL yang terakhir dikunjungi 

Halaman baru-baru ini 

Untuk meninjau kembali halaman dalam riwayat URL 

Halaman yang disimpan 

Halaman web yang telah disimpan untuk dilihat secara offline 

Menyimpan halaman web untuk dilihat secara offline 

1. Lihat URL yang diinginkan 

2. Setelah halaman telah selesai dimuat, pilih Pilihan 

3. Pilih Pilihan lanjutan 

4. Pilih Simpan offline 
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5. Ketik judul yang Anda inginkan untuk mengenali halaman web tersebut 

6. Tekan Pilihan >Dilakukan > Pilih "Ya" untuk "Simpan" 

Pengaturan 

Dari menu Pengaturan berbagai perubahan dapat dibuat, seperti menetapkan preferensi atau 

pilihan browser Anda dan dengan memulihkan pengaturan browser, preferensi akan diatur 

ulang kembali ke default. 

Bluetooth 

Ponsel Anda menyertakan konektivitas Bluetooth, yang memungkinkan Anda untuk membuat 

koneksi nirkabel dengan perangkat Bluetooth lain sehingga Anda dapat berbagi file dengan 

orang lain, berbicara handsfree dengan headset Bluetooth, atau bahkan mentransfer foto pada 

telepon Anda ke PC. 

Jika Anda menggunakan Bluetooth, ingatlah untuk berada dalam jarak 10 meter (33 kaki) dari 

perangkat Bluetooth. Harus diperhatikan bahwa halangan seperti dinding atau peralatan 

elektronik lainnya dapat mengganggu koneksi Bluetooth Anda. 

Menyalakan Bluetooth  

1. Tekan Menu > Pengaturan > Konektivitas > Bluetooth. 

2. Tekan Pilih untuk mengatur kekuatan Bluetooth ke Nyala. 

Ikon Bluetooth muncul di bagian atas layar. 

3. Untuk mengatur visibilitas ke Nyala dan membuat telepon Anda terlihat oleh perangkat 

Bluetooth lainnya, tekan Pilih. 

Pilihan Bluetooth memungkinkan Anda untuk mencari perangkat Bluetooth lainnya, 

menyesuaikan nama Bluetooth telepon Anda, dan menggunakan fitur lanjutan.  

Memasangkan dan Menghubungkan Perangkat Bluetooth 

Bluetooth seluler memungkinkan Anda melakukan hal berikut: 

 Profil Hands Free (HFP): memungkinkan Anda untuk menggunakan perangkat 

Bluetooth secara handsfree. 

 Profil Hands Free (HFP): memungkinkan Anda untuk menggunakan headset Bluetooth 

mono. 

 Profil Objek Push (OPP): memungkinkan Anda untuk mentransfer file melalui Bluetooth. 

 Profil Distribusi Audio Lanjutan (A2DP): memungkinkan Anda untuk menggunakan 

headset Bluetooth stereo. 

 Profil Remote Control A/V (AVRCP): memungkinkan Anda untuk mengontrol apa yang 

dimainkan melalui headset Bluetooth dari jarak jauh. 

Sebelum Anda menggunakan Bluetooth, Anda harus memasangkan ponsel Anda dengan 

perangkat Bluetooth lainnya sebagai berikut: 

1. Pastikan bahwa fungsi Bluetooth pada ponsel Anda diaktifkan. 

2. Pergi ke Menu > Pengaturan > Konektivitas > Cari audio. Ponsel Anda akan 

kemudian memindai perangkat Bluetooth dalam jangkauan. 

3. Pilih perangkat yang ingin Anda pasangkan dengan ponsel Anda. 



 
 

29 
 

4. Masukkan sandi pasangan untuk menyelesaikan pemasangan koneksi. 

Catatan: Setelah pemasangan selesai, untuk menghubungkan ke perangkat Bluetooth itu tidak 

lagi memerlukan sandi. 

Mengirim File Melalui Bluetooth 

Dengan Bluetooth, Anda dapat berbagi file gambar, video, atau musik dengan keluarga dan 

teman. Untuk mengirim file melalui Bluetooth: 

1. Tekan Menu > Manajer File > Pilihan > Buka. 

2. Pilih folder (misalnya, Foto), dan tekan Pilihan > Buka. 

3. Pilih foto untuk dikirim, dan tekan Pilihan > Kirim > Melalui Bluetooth. 

4. Pilih perangkat pasangan. 

Memutuskan atau Memisahkan Pasangan Perangkat Bluetooth 

1. Tekan Menu > Pengaturan > Konektivitas > Bluetooth > Perangkat saya. 

2. Gulir ke koneksi aktif. 

3. Pilih Pilihan > Putuskan. 

Multimedia 

Selain menjadi perangkat komunikasi dan asisten pribadi, ponsel Anda juga menyediakan 

beraneka ragam kemungkinan hiburan. Anda dapat mengambil foto, membuat video dan klip 

audio, dan men-download serta mendengarkan musik. 

Mengambil Foto dan Merekam Video 

Kamera merupakan kombinasi dari kamera dan kamkorder yang dapat Anda gunakan untuk 

mengambil dan berbagi gambar dan video. 

Mengambil Foto 

1. Tekan Menu > Kamera. 

2. Susun foto Anda dalam tangkapan layar foto. 

3. Tekan tombol Pilih tengah untuk mengambil foto Anda. 

4. Tekan tombol lunak kanan anak panah kembali untuk menutup kamera. 

5. Tombol Akhiri/Daya bawa akan keluar dari aplikasi kamera. 

Melihat Foto Anda 

1. Tekan Menu > Multimedia > Penampil gambar. 

Foto Anda muncul sebagai thumbnail. 

2. Pilih foto dan tekan Pilihan untuk memilih berbagai tugas, termasuk melihat, mengirim, 

dan menghapus foto. 
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Mengambil Video 

1. Tekan Menu > Kamera. 

2. Menekan ke bawah pada papan arah untuk mengubah ke perekam video.  

3. Siapkan video Anda dalam tangkapan layar. 

4. Tekan tombol Pilih tengah untuk mulai merekam. 

5. Untuk mengakhiri rekaman, tekan tombol berhenti. 

6. Video akan disimpan secara otomatis dalam file media Anda. 

Melihat Video Anda 

1. Untuk melihat video Anda segera setelah merekam, pilih tombol menu di sebelah kiri 

layar.  

2. Gulir ke bawah untuk memilih main. 

3. Alternatif lain, pergi ke Menu > Manajer File > Video. 

Menikmati Musik 

Anda dapat mentransfer file musik dari PC ke kartu microSD sehingga Anda dapat 

mendengarkan musik pada ponsel Anda. 

Menyalin Musik ke Kartu Micro SD 

1. Sisipkan kartu microSD. 

2. Sambungkan telepon ke komputer Anda dengan kabel USB. 

3. Pada komputer Anda, navigasikan ke USB drive dan membukanya. 

4. Buat folder dalam direktori akar kartu microSD (misalnya, Musik). 

5. Salin musik dari komputer Anda ke folder yang Anda buat. 

6. Setelah menyalin musik, keluarkan drive seperti yang diperlukan oleh sistem operasi 

komputer Anda untuk dengan aman melepaskan ponsel. 

7. Putuskan ponsel dari komputer. 

Memainkan Musik 

1. Pergi ke Menu > Multimedia > Pemutar Media > Daftar Main saya. 

2. Pilih lagu yang Anda ingin mainkan dan tekan tombol Pilih tengah. 

Tip: Ketika Anda sedang mendengarkan musik, tekan Kembali untuk menggunakan aplikasi 

lain. Musik Anda terus dimainkan. Untuk kembali ke kontrol musik,  

Menambahkan Musik ke Daftar Main 

1. Pergi ke Menu > Multimedia > Pemutar Media > Daftar Main Saya. 

2. Tekan Pilihan, memilih Baru. 

3. Masukkan nama yang dipilih untuk daftar main, tekan Pilihan > Dilakukan. 

4. Tekan Tambah, pilih perangkat penyimpanan Anda dan ikuti direktori path untuk 
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menemukan file audio Anda. 

5. Tekan OK untuk menambah musik ke daftar main. 

 

Mendengarkan Radio FM 

Radio FM memungkinkan Anda untuk mendengarkan stasiun radio FM pada ponsel Anda. 

Karena Radio FM menggunakan headset stereo berkabel sebagai antena, pertama-tama 

sambungkan headset ke soket audio telepon sebelum membuka aplikasi. 

Memainkan Radio FM 

1. Pastikan bahwa headphone dipasang ke soket audio. 

2. Tekan Menu > Multimedia > Radio FM. 

3. Radio FM secara otomatis memindai saluran FM yang tersedia, menyimpannya sebagai 

yang ditetapkan, dan memainkan saluran FM pertama yang ditemukan. 

4. Untuk mengontrol volume, tekan Pengeras volume dan tombol Pemgurang volume 

pada samping telepon. 

5. Untuk menyetel radio, tekan tombol gulir Kiri dan Kanan. 

6. Untuk menyalakan dan mematikan radio, tekan tombol gulir Atas dan Bawah. 

Merekam Radio FM 

1. Untuk merekam radio, tekan Pilihan > Rekam. 

Radio mulai merekam. 

2. Tekan Jeda, Lanjut, atau Berhenti. 

3. Setelah rekaman berhenti Anda akan diminta untuk menyimpan dengan menekan 

tombol Pilih tengah. 

4. Sesi yang direkam dapat ditemukan di bawah Menu > Multimedia > Perekam Suara. 

Kesenangan dan Permainan 

Pilihan: 

 Java 

 Google Maps 

 Pengaturan Java 

Menggunakan Peta 

Peta memungkinkan Anda untuk menemukan lokasi Anda pada saat ini, melihat 

kondisi lalu lintas secara real-time (tergantung pada ketersediaan di lokasi Anda), 

dan mendapatkan petunjuk rinci ke berbagai tujuan pada peta satelit, lalu lintas, 

atau jenis peta lainnya. 
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Mengaktifkan Lokasi 

Sebelum membuka Peta untuk menemukan lokasi atau mencari tempat menarik, 

Anda harus mengaktifkan penerima "sumber lokasi".  

Pergi ke Menu > Pengaturan > Pengaturan GPS > Nyalakan Penerima > Ya untuk 

konfirmasi. 

Membuka Peta 

Peta harus didownload dari browser sebelum Anda dapat mengakses aplikasi. 

1. Pergi ke Kesenangan & Permainan > Google Maps. 

2. Anda akan diarahkan ke browser dan diminta untuk men-download aplikasi. 

3. Konfirmasi Ya. 

4. Setelah Peta telah di-download, maka dapat diakses di Kesenangan & Permainan. 

Mencari Tempat Menarik 

1. Saat melihat peta, tekan Menu >  Car i  Peta . 

2. Masuk ke tempat yang ingin Anda cari, kemudian tekan tombol Pilih tengah dan 

konfirmasikan pilihan Anda.  

Catatan: Anda juga dapat memilih salah satu pilihan dari daftar saran. 

3. Hasil pencarian Anda akan ditampilkan kemudian. Tekan tombol Pilih tengah untuk menampilkan 

informasi tentang hasil Anda. 

Mendapatkan Arah 

1. Ketika melihat peta, tanpa tujuan yang dipilih, tekan Menu > Dapatkan Arah. 

2. Masukkan titik awal dalam kotak teks pertama, dan kemudian masukkan tujuan Anda 

dalam kotak teks yang kedua.  

3. Pilih tab untuk mobil, angkutan umum, atau arah berjalan kaki. 

4. Pilih Tunjukkan arah. 

5. Daftar akan muncul dengan instruksi cara untuk mencapai tujuan Anda. 

Catatan: Untuk melihat langkah pada peta, sorot langkah yang diinginkan dan pilih dengan 

tombol Pilih tengah. 

6. Setelah Anda selesai melihat atau mengikuti petunjuk, tekan Kembali untuk kembali ke 

peta. 

7. Kosongkan Peta untuk mengatur ulang peta. 
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Menggunakan Aplikasi Lain 

Menggunakan Kalender 

Gunakan kalender untuk membuat dan mengelola acara, rapat, dan janji bertemu. 

Membuat Acara Kalender 

1. Tekan Menu > Organizer > Kalender. 

2. Gunakan tombol gulir untuk memilih tanggal. 

3. Tekan Pilihan > Tambahkan acara. 

4. Masukkan rincian acara, seperti jenis acara (seperti pengingat atau rapat), waktu 

dimulai dan diakhiri, subjek, frekuensi, lokasi, dan rincian yang dikehendaki. 

5. Tekan OK dan kemudian Ya untuk mengkonfirmasi. 

Menyetel Alarm 

Anda dapat menyetel alarm baru atau memodifikasi alarm yang sudah ada. 

1. Tekan Menu > Organizer > Alarm. 

2. Gunakan tombol gulir untuk memilih waktu dan tekan Edit. 

3. Gunakan tombol gulir kiri/kanan untuk menyetel alarm Nyala. 

4. Masukkan waktu alarm dalam format 4 digit. Untuk beralih di antara AM dan PM, 

tekan tombol Pilih ketika waktu disorot. 

5. Penggunaan tombol gulir untuk menyetel rincian alarm, seperti frekuensi, nada 

alarm, menit tunda, dan jenis peringatan. 

6. Tekan Dilakukan dan kemudian Ya untuk menyimpan. Waktu akan muncul dalam 

daftar waktu alarm. Ikon alarm akan muncul di bagian atas layar. 

Menggunakan Kalkulator 

Gunakan kalkulator untuk memecahkan masalah aritmatika sederhana atau gunakan operator 

lanjutan untuk memecahkan persamaan yang lebih rumit. 

1. Tekan Menu > Organizer > Kalkulator. 

2. Penggunaan tombol gulir untuk menambah, mengurangi, mengalikan, atau membagi. 

Sebagai contoh: 

 Gunakan papan tombol untuk memasukkan "100". 

 Gulir untuk memilih tanda kali (X). 

 Masukkan "5". 

 Tekan OK. 

Jawaban yang muncul "= 500". 
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Menggunakan Manajer File 

Manajer File memungkinkan Anda untuk mengatur, mengedit, dan menghapus file dan folder. 

Membuat Folder 

1. Tekan Menu > Manajer File. 

Telepon menampilkan total ruang dan ruang bebas. 

2. Tekan Pilihan > Buka. 

Telepon menampilkan daftar folder, seperti Musik Saya dan Foto. 

3. Tekan Pilihan > Folder baru. 

4. Gunakan papan tombol untuk memasukkan nama folder baru dan tekan Pilih. 

Folder baru akan muncul dalam daftar folder. 

Memindahkan atau Menyalin File 

1. Tekan Menu > Manajer File. 

2. Tekan Pilihan > Buka. 

3. Dari daftar folder, buka folder sumber yang berisi file yang Anda ingin salin. 

4. Tekan Pilihan > Salin > Pilih.  

“Salin ke” akan muncul di bagian atas layar. 

5. Tekan Pilihan > Buka > [folder tujuan] > Pilih. 

File akan disalin ke folder tujuan. 

6. Buka folder tujuan untuk memastikan bahwa file tersebut disalin. 

Menghapus File 

1. Tekan Menu > Manajer File. 

2. Tekan Pilihan > Buka. 

Telepon menampilkan daftar folder, seperti Musik Saya dan Foto. 

3. Buka folder sumber yang berisi file yang Anda ingin hapus. 

4. Tekan Pilihan > Hapus. 

5. Tekan Ya untuk mengkonfirmasi. 

File akan dihapus dari folder. 
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Mengelola Telepon Seluler Anda 
Gunakan Menu > Pengaturan untuk mengkonfigurasi telepon Anda. Pengaturan meliputi 

pilihan untuk telepon, GPS, keamanan, konektivitas, efek suara, dan memulihkan pengaturan 

pabrik. 

Menyetel Tanggal dan Waktu 

Ketika Anda pertama kali memulai telepon, Anda akan ditanyakan apakah Anda ingin waktu 

dan tanggal diperbarui secara otomatis dengan menggunakan waktu yang disediakan oleh 

jaringan. 

Catatan: Apabila waktu yang disediakan oleh jaringan secara otomatis digunakan, Anda tidak 

dapat menetapkan tanggal, waktu, dan zona waktu. 

1. Tekan Menu > Pengaturan > Pengaturan telepon > Waktu dan tanggal > Setel 

waktu/tanggal. 

2. Masukkan waktu dalam format JJ: MM (jam: menit). Tekan Pilih untuk beralih di antara 

AM dan PM. 

3. Masukkan tanggal dalam format HH.BB.YYYY (hari.bulan.tahun). 

4. Gunakn tombol gulir untuk beralih waktu musim panas mati dan nyala. 

5. Tekan OK. 

Menu Waktu dan tanggal juga memungkinkan Anda untuk memasukkan nama kota tempat 

tinggal, mengubah format waktu dan tanggal, dan memperbarui zona waktu Anda. 

Jika Anda menginginkan telepon untuk melakukan pembaruan waktu otomatis, tekan 

Pengaturan telepon > Pembaruan waktu otomatis dan gunakan tombol gulir untuk 

beralih mati dan nyala. 

Menyetel Tampilan 

Menyesuaikan Kecerahan Layar dan Waktu Tampilan 

1. Tekan Menu > Pengaturan > Pengaturan telepon > Aneka pengaturan > Lampu 

latar LCD. 

2. Penggunaan tombol gulir untuk menyesuaikan kecerahan lebih terang atau lebih 

gelap. 

3. Penggunaan tombol gulir untuk menyesuaikan waktu dalam detik sebelum layar 

dimatikan ketika diam. 

4. Tekan OK. 

Pengaturan Nada Dering Telepon 

Untuk menyesuaikan volume telepon dan nada dering, tekan Menu > Profil Pengguna. 

Alternatif lain, tekan tombol Pilih dari layar utama. 

Menu profil Pengguna memungkinkan Anda untuk menyesuaikan atau mengubah suai 

pengaturan umum telepon, membuat dan mengaktifkan pengaturan gaya Anda sendiri, dan 
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menyesuaikan volume untuk penggunaan diam, rapat atau luar ruangan. 

Menyalakan Mode Diam 

1. Dari layar utama, tekan Pilih. 

2. Di bawah Profil pengguna, tekan Diam > Pilihan > Aktifkan.  

Telepon akan tetap dalam mode Diam sampai Anda memilih dan mengaktifkan 

pengaturan lain. 

Mengubah suai Jenis dan Volume Nada Dering 

Di bawah Profil pengguna, Anda dapat mengubah suai pengaturan seperti jenis peringatan 

(dering/bergetar), jenis dering, dering panggilan masuk, volume nada dering, volume pesan, 

volume nada tombol, serta nada menyalakan dan mematikan. Saat Anda menggulir ke 

bawah melalui pengaturan, gunakan tombol gulir kiri/kanan untuk 

meningkatkan/mengurangi volume untuk setiap pengaturan. 

Sebagai contoh, di bawah Profil pengguna > Umum > Pilihan > Ubah suai, pilih Volume 

nada dering dan tekan Tombol gulir kiri/kanan untuk mengurangi/meningkatkan volume. 

Tekan Pilihan untuk Ubah atau Simpan. 

Menyetel Layanan Telepon 

1. Tekan Menu > Layanan. 

Mengatur Jaringan Default 

1. Pada layar Pengaturan, pilih Pengaturan Jaringan. 

2. Di sini Anda dapat mengubah Pilihan Jaringan dan Pilihan layanan, melihat 

Informasi jaringan, dan mengubah pengaturan Koneksi GPRS Anda. 

Catatan: Periksa ketersediaan layanan dan rencanakan kecepatan koneksi data dengan 

penyedia layanan jaringan Anda. 

Cara untuk Membebaskan Memori Ponsel Anda 

 Pindahkan file dan lampiran email ke kartu microSD. 

 Di dalam Browser, kosongkan semua file Internet sementara dan informasi riwayat 

Browser. 

 Uninstal program di-download yang tidak Anda gunakan lagi (misalnya Google Maps). 

 Mengatur ulang ponsel seluler Anda 

Mengatur Ulang Telepon Seluler Anda 

Memulihkan Data Pabrik 

Jika Anda mengatur ulang telepon Anda ke pengaturan yang dikonfigurasi pabrik, semua 

data pribadi Anda dari penyimpanan telepon internal, termasuk informasi tentang account 

Google, account lain, sistem dan pengaturan aplikasi Anda, serta semua aplikasi di-

download akan dihapus. Mengatur ulang telepon tidak akan menghapus pembaruan 

perangkat lunak sistem yang Anda telah download atau file pada kartu microSD, seperti 

musik atau foto. 

1. Tekan Menu > Pengaturan > Pulihkan ke pengaturan pabrik. 
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2. Anda akan diminta untuk "Masukkan sandi telepon". Sandi default pabrik adalah 1122. 

Jika Anda telah mengubah sandi default, masukkan sandi pilihan Anda. 

3. Tekan OK. Pesan akan terbaca, "Pulihkan pengaturan dan mengatur ulang telepon?" 

Tekan Ya untuk melanjutkan atau Tidak untuk membatalkan. 

. 
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Spesifikasi  

 

Item Spesifikasi* 

Sistem Operasi Hak Milik 

Prosesor MTK 6276W 

Memori 
128MB/64MB 

Kartu Micro SD mendukung hingga 32G 

Jaringan 
2G GSM/GPRS/EDGE 

3G WCDMA (Laju data maks: 384 kbps) 

Band *** 

GSM/GPRS/EDGE Quad-Band 850/900/1800/1900 MHz 

Versi EU: 

WCDMA Dual-Band 900/2100MHz (Eropa/Afrika) 

Versi AS: 

WCDMA Tri-Band 850/AWS (1700/2100)/1900 (Amerika 

Serikat, Kanada, Amerika Latin) 

Silakan periksa dengan penjual Anda untuk memverifikasi versi 

yang Anda telah beli. 

Tampilan 2.2” QVGA 240 X 320 TFT 

Kamera 
3 MP 

Pemutar video dan Penangkap 

Konektivitas 

Bluetooth V2.0 + EDR A2DP 

Soket headset 3,5 mm 

Micro USB2.0 

Baterai 

1150mAh (dapat dilepas) 

Waktu bicara hingga 10 jam 

Siaga hingga 23 hari 

Lain-lain Bluetooth, GPS 

Tambahan Radio FM 
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* Desain dan spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. 

Speakerphone handsfree nyaring 

Ukuran 123 x 56 x 17,5 mm 

Berat 136 g 

Bersertifikat 

MIL SPEC 

810G dan 

IP67 

Tahan benturan hingga 1,8 M 

Kedap air hingga 1m selama 30 menit (tutup baterai harus 

dipasang dengan benar dan semua port harus ditutup dengan 

aman) 

Operasional antara -25°C (-13 F) sampai 55°C (131 F) 

Tahan terhadap debu 
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Lampiran 

Peringatan dan Pencegahan untuk Keselamatan 

Bagian ini berisi informasi penting yang berkaitan dengan instruksi pengoperasian perangkat 

Anda. Bagian ini juga berisi informasi tentang cara menggunakan perangkat dengan aman. 

Baca informasi ini dengan berhati-hati sebelum menggunakan perangkat Anda. 

Selubung Kedap Air 

Penutup port USB dan Headphone harus dipastikan berada pada tempatnya, dan penutup 

belakang terpasang dan terkunci dengan benar untuk memastikan perangkat memenuhi tingkat 

perlindungan ini. 

Perangkat Elektronik 

Matikan perangkat jika penggunaan perangkat dilarang. Jangan menggunakan perangkat apabila 

penggunaan perangkat akan menyebabkan bahaya atau gangguan dengan perangkat elektronik. 

Perangkat Medis 

Ikuti setiap peraturan atau regulasi yang ditetapkan oleh rumah sakit dan fasilitas perawatan 

kesehatan.  Jangan gunakan perangkat saat penggunaan perangkat dilarang. 

Produsen alat pacu jantung merekomendasikan bahwa jarak minimum 15 cm harus dijaga antara 

perangkat dan alat pacu jantung untuk mencegah potensi gangguan dengan alat pacu jantung. Jika 

Anda menggunakan alat pacu jantung, gunakan perangkat pada sisi yang berlawanan dengan alat 

pacu jantung dan tidak membawa perangkat di dalam saku depan Anda. 

 

Tempat yang Kemungkinan Berpotensi Meledak 

Matikan perangkat Anda dalam area yang kemungkinan berpotensi meledak, dan patuhi semua 

tanda-tanda dan instruksi. Area yang kemungkinan berpotensi meledak termasuk area di mana Anda 

biasanya disarankan untuk mematikan mesin kendaraan Anda. Memicu percikan api di area tersebut 

dapat menyebabkan ledakan atau kebakaran, mengakibatkan kecederaan tubuh atau bahkan 

kematian. Jangan nyalakan perangkat Anda di tempat pengisian bahan bakar seperti pompa bensin. 

Patuhi pembatasan pada penggunaan peralatan radio di depot, penyimpanan, dan area distribusi 

bahan bakar, dan pabrik kimia. Selain itu, patuhi pembatasan di area di mana operasi peledakan 

sedang berlangsung. Sebelum menggunakan perangkat, waspadai area yang kemungkinan sering 

berpotensi meledak, tapi tidak selalu ditandakan dengan jelas. Lokasi tersebut meliputi area di bawah 

dek kapal, fasilitas pengiriman atau penyimpanan bahan kimia, dan area yang udaranya 

mengandung bahan kimia atau partikel seperti partikel, debu atau serbuk logam.  Tanyakan kepada 

produsen kendaraan yang menggunakan elpiji (seperti propana atau butana) apakah perangkat ini 

dapat digunakan dengan aman di sekitarnya. 

Keamanan Lalu Lintas 

Patuhi hukum dan regulasi setempat ketika menggunakan perangkat. Selain itu, jika 

menggunakan perangkat ketika mengemudi kendaraan, patuhi pedoman berikut: 

Berkonsentrasi pada masa mengemudi. Tanggung jawab utama Anda adalah mengemudi 
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dengan aman. 

Jangan berbicara pada perangkat ketika mengemudi. Gunakan aksesoris handsfree. 

Ketika Anda harus membuat atau menjawab panggilan, parkir kendaraan di pinggir jalan 

sebelum menggunakan perangkat Anda. 

Sinyal RF dapat mempengaruhi sistem elektronik kendaraan bermotor. Untuk informasi lebih 

lanjut, konsultasikan dengan produsen kendaraan. 

Dalam kendaraan bermotor, jangan tempatkan perangkat di atas kantong udara atau di area 

mengembangnya kantong udara. 

Jika tidak, perangkat dapat melukai Anda karena menerima tekanan yang kuat ketika kantong 

udara pengaman mengembang. 

Jangan gunakan perangkat Anda ketika terbang di pesawat terbang. Matikan perangkat 

sebelum menaiki pesawat terbang. Menggunakan perangkat nirkabel di dalam pesawat terbang 

dapat menyebabkan bahaya bagi pengoperasian pesawat dan mengganggu jaringan telepon 

nirkabel. Hal ini mungkin juga dianggap ilegal. 

Lingkungan Pengoperasian 

Jangan menggunakan atau mengisi daya perangkat di tempat berdebu, lembab dan kotor atau 

tempat dengan medan magnet. 

Jika tidak, hal ini dapat mengakibatkan kerusakan sirkuit. 

Perangkat sesuai dengan spesifikasi RF ketika perangkat digunakan di dekat telinga atau pada 

jarak 1,5 cm dari tubuh Anda. Pastikan bahwa aksesori perangkat seperti selubung perangkat 

dan sarung perangkat tidak terbuat dari komponen logam. Jaga perangkat sejauh 1,5 cm dari 

tubuh Anda untuk memenuhi persyaratan yang disebutkan sebelumnya. 

Pada saat badai dengan guntur, jangan gunakan perangkat ketika sedang diisi daya, untuk 

mencegah bahaya yang disebabkan oleh petir. 

Ketika Anda sedang menelepon, jangan sentuh antena. Menyentuh antena mempengaruhi 

kualitas panggilan dan mengakibatkan peningkatan konsumsi daya. Sebagai akibatnya, waktu 

bicara dan waktu siaga berkurang. 

Ketika menggunakan perangkat, perhatikan hukum dan regulasi setempat, dan hormati privasi 

dan hak-hak hukum orang lain. 

Menjaga suhu sekitar antara 0°C dan 40°C ketika perangkat sedang diisi daya. Jaga suhu sekitar 

antara –10 ° C hingga 55° C untuk menggunakan perangkat yang didukung oleh baterai. 

Keselamatan Anak 

Patuhi semua tindakan pencegahan yang berkaitan dengan keselamatan anak. Membiarkan 

anak bermain dengan perangkat atau aksesorisnya, yang mungkin termasuk bagian-bagian 

yang dapat terlepas dari perangkat, dapat membahayakan, karena hal tersebut dapat 

menyebabkan bahaya tersedak. Pastikan supaya anak kecil dijauhkan dari perangkat dan 

aksesoris. 

Aksesoris 

Pilih hanya baterai, pengisi daya dan aksesori yang disetujui untuk digunakan dengan model ini 

oleh produsen perangkat. Penggunaan baterai, pengisi daya, atau aksesori jenis lain dapat 

membatalkan garansi untuk perangkat, mungkin melanggar peraturan atau hukum setempat, 
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dan mungkin membahayakan. Hubungi dealer untuk informasi tentang ketersediaan baterai, 

pengisi daya dan aksesori yang di setujui di area Anda. 

Baterai dan Pengisi Daya 

Cabut pengisi daya dari soket listrik dan perangkat ketika tidak di gunakan. 

Baterai dapat diisi daya dan dipakai ratusan kali sebelum akhirnya menjadi rusak. Ketika waktu 

siaga dan waktu bicara menjadi lebih pendek dari waktu biasanya, ganti baterai. 

Gunakan catu daya AC yang ditetapkan dalam spesifikasi pengisi daya. Tegangan daya yang 

tidak tepat dapat menyebabkan kebakaran atau kerusakan pengisi daya. 

Jangan menyambungkan dua kutub baterai dengan konduktor, seperti bahan logam, kunci atau 

perhiasan.  Jik tidak, pada baterai mungkin terjadi hubungan arus pendek dan dapat 

menyebabkan kecederaan dan luka bakar pada tubuh Anda. 

Jika elektrolit baterai bocor, pastikan bahwa elektrolit tidak menyentuh kulit dan mata. Ketika 

elektrolit menyentuh kulit atau terpercik ke mata Anda, segera cuci mata Anda dengan air 

bersih dan berkonsultasi dengan dokter. 

Jika terjadi hal perubahan bentuk, warna baterai, atau pemanasan yang tidak normal ketika 

Anda mengisi daya atau menyimpan baterai, keluarkan baterai segera dan berhenti 

menggunakannya. Jika tidak, hal ini dapat menyebabkan kebocoran baterai, pemanasan 

berlebihan, ledakan, atau kebakaran. 

Jika kabel daya rusak (misalnya, kabel terkelupas atau rusak), atau soket mengendur, hentikan 

penggunaan kabel dengan segera. Jika tidak, hal ini dapat menyebabkan sengatan listrik, 

hubungan arus pendek pada pengisi daya, atau kebakaran. 

Jangan membuang baterai ke dalam api karena mungkin akan meledak. Baterai dapat meledak 

jika rusak. 

Jangan mengubah atau merekondisi, berusaha memasukkan benda asing ke dalam baterai, 

merendam atau mengekspos ke air atau cairan lainnya, mengekspos ke api, ledakan atau 

bahaya lainnya. 

Hindari menjatuhkan perangkat atau baterai. Jika perangkat atau baterai terjatuh, terutama 

pada permukaan yang keras, dan pengguna menduga terjadi kerusakan, bawa ke pusat 

layanan yang kompeten untuk pemeriksaan. Penggunaan baterai yang tidak tepat dapat 

mengakibatkan kebakaran, ledakan, atau bahaya lain. 

Segera buang baterai bekas sesuai dengan regulasi setempat. 

Perangkat hanya bisa disambungkan dengan produk yang memiliki logo USB-IF atau telah 

dilengkapi program kesesuaian USB-IF. 

PERHATIAN – RESIKO LEDAKAN JIKA BATERAI DIGANTI DENGAN JENIS YANG SALAH. 

BUANG BATERAI BEKAS SESUAI INSTRUKSI. 

 

Pembersihan dan Pemeliharaan 

Baterai dan pengisi daya adalah tidak kedap air. Jaga supaya tetap kering. Lindungi perangkat, 

baterai dan pengisi daya dari air atau uap. Jangan sentuh pengisi daya dengan tangan basah. 

Jika tidak, hal ini dapat menyebabkan hubungan arus pendek, kerusakan perangkat, dan 

sengatan listrik pada pengguna. 

Jangan tempatkan perangkat, baterai dan pengisi daya di tempat-tempat yang mana dapat 
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menjadi rusak karena benturan. Jika tidak, hal ini dapat menyebabkan kebocoran baterai, 

kerusakan perangkat, pemanasan berlebihan, kebakaran, atau ledakan. 

Jangan tempatkan media penyimpanan seperti kartu magnetik dan floppy disk di dekat 

perangkat. 

Radiasi dari perangkat dapat menghapus informasi yang tersimpan pada media penyimpanan 

tersebut. 

Jangan biarkan perangkat, baterai dan pengisi daya berada di tempat dengan suhu yang 

sangat tinggi atau rendah. Jika tidak, perangkat, baterai dan pengisi daya mungkin tidak 

berfungsi dengan baik dan dapat menyebabkan kebakaran atau ledakan. Ketika suhu lebih 

rendah dari 0° C, kinerja baterai akan terpengaruh. 

Jangan tempatkan benda logam yang tajam seperti peniti dekat lubang suara. Lubang suara 

mungkin akan menarik benda ini dan melukai Anda ketika Anda menggunakan perangkat. 

Sebelum Anda membersihkan atau merawat perangkat, matikan perangkat dan lepaskan dari 

pengisi daya. 

Jangan gunakan deterjen kimia, bubuk, atau bahan kimia lain (seperti alkohol dan benzena) 

untuk membersihkan perangkat dan pengisi daya. JIka tidak, bagian-bagian perangkat mungkin 

rusak atau menyebabkan kebakaran. Anda dapat membersihkan perangkat dan pengisi daya 

dengan sepotong kain antistatik yang lembab dan lembut. 

Jangan membongkar perangkat atau aksesori. Jika tidak, garansi pada perangkat dan 

aksesoris dibatalkan dan produsen tidak bertanggung jawab untuk membayar kerusakan. 

Jika layar perangkat rusak karena benturan dengan benda keras, jangan menyentuh atau 

mencoba untuk melepaskan bagian yang rusak. Dalam hal ini, hentikan penggunaan perangkat 

dengan segera, dan kemudian hubungi pusat layanan resmi secepatnya. 

Panggilan Darurat 

Anda dapat menggunakan perangkat untuk panggilan darurat di area layanan. Namun demikian, sambungan tidak 

dapat dijamin dalam semua kondisi. Sebaiknya Anda tidak mengandalkan semata-mata pada perangkat untuk 

komunikasi yang penting. 

 

Pernyataan FCC 

Ponsel ini sesuai dengan bagian 15 dari Peraturan FCC. Pengoperasian harus memenuhi dua 

kondisi berikut: (1) Perangkat ini tidak boleh menyebabkan gangguan berbahaya, dan (2) 

perangkat ini harus dapat menerima gangguan yang ditangkap, termasuk gangguan yang 

dapat menyebabkan pengoperasian yang tidak dikehendaki. 

Ponsel ini telah diuji dan dinyatakan memenuhi standar batasan untuk perangkat digital Kelas 

B, sesuai dengan Bagian 15 dari Peraturan FCC. Batasan ini dirancang untuk memberikan 

perlindungan terhadap gangguan berbahaya pada instalasi di perumahan. Peralatan ini 

membangkitkan, menggunakan dan dapat memancarkan energi frekuensi radio dan jika tidak 

diinstal serta digunakan sesuai dengan instruksi, dapat menyebabkan gangguan pada 

komunikasi radio. Namun demikian, ada tidak ada jaminan bahwa gangguan tidak akan terjadi 

dalam instalasi tertentu. Jika peralatan ini ternyata menyebabkan gangguan berbahaya pada 

penerimaan radio atau televisi, yang dapat ditentukan dengan mematikan dan menyalakan 

peralatan, pengguna dianjurkan untuk mencoba memperbaiki gangguan dengan satu atau lebih 

dari langkah-langkah berikut: 
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 Ubah arah atau posisi antena penerima. 

 Tingkatkan jarak antara perangkat dan penerima. 

 Hubungkan peralatan ke stopkontak pada sirkuit yang berbeda dari yang mana 

penerima disambungkan. 

 Konsultasikan dengan dealer atau teknisi radio/TV berpengalaman untuk bantuan. 

Peringatan FCC: Perubahan atau modifikasi yang tidak disetujui oleh pihak yang bertanggung 

jawab untuk kesesuaian dapat membatalkan kewenangan pengguna untuk mengoperasikan 

peralatan. 

Antena yang digunakan untuk pemancar ini tidak boleh terletak bersamaan atau beroperasi 

bersamaan dengan antena atau pemancar lainnya. 
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Informasi Paparan RF(SAR) 

Perangkat ini memenuhi persyaratan pemerintah untuk paparan terhadap gelombang radio. 

Perangkat ini dirancang dan diproduksi untuk tidak melampaui batas emisi bagi paparan 

terhadap energi frekuensi radio (RF) yang ditetapkan oleh Komisi Komunikasi Federal AS. 

Pemerintah. 

Standar paparan untuk perangkat nirkabel menggunakan satuan ukur yang dikenal sebagai 

Specific Absorption Rate atau SAR. Batasan SAR ditetapkan oleh FCC adalah 1,6W/kg. 
*Pengujian SAR dilakukan menggunakan posisi pengoperasian standar yang diterima oleh FCC 

dengan perangkat memancarkan pada level daya tertinggi yang diperbolehkan di semua 

gelombang frekuensi yang diuji.  Walaupun SAR ditentukan pada tingkat daya tertinggi yang 

diperbolehkan, tingkat SAR sesungguhnya pada perangkat ketika beroperasi dapat berada di 

bawah nilai maksimal. Ini adalah karena perangkat dirancang untuk beroperasi pada beberapa 

tingkat daya beragam sehingga hanya menggunakan daya yang diperlukan untuk mencapai 

jaringan.  Pada umumnya semakin dekat Anda dengan antena stasiun basis nirkabel, semakin 

rendah keluaran daya. 

Nilai SAR tertinggi untuk perangkat model seperti yang dilaporkan kepada FCC sewaktu diuji 

untuk penggunaan pada telinga adalah 1,13 W/kg dan ketika dikenakan pada tubuh, seperti 

dijelaskan dalam panduan pengguna ini, adalah 0,87 W/kg (Pengukuran dikenakan pada tubuh 

berbeda antara model perangkat, tergantung pada aksesori yang tersedia dan persyaratan 

FCC.) 

Untuk pengoperasian yang dikenakan pada tubuh, perangkat ini telah diuji dan memenuhi panduan 

paparan RF FCC untuk digunakan dengan aksesori yang tidak mengandung logam dan posisi 

telepon minimal 1,5 cm dari tubuh. Penggunaan aksesori lain tidak menjamin kesesuaian dengan 

panduan paparan RF FCC. Jika Anda tidak menggunakan aksesori yang dikenakan di tubuh dan 

tidak memegang perangkat di telinga, posisi handset sekurangnya 1,5 cm dari tubuh Anda ketika 

perangkat dinyalakan. 

Nilai SAR tertinggi yang dilaporkan di bawah regulasi FCC untuk telepon adalah dalam daftar di 

bawah: SAR kepala: 1,13 W/kg 

SAR tubuh: 0,87 W/kg 

Meskipun mungkin terdapat perbedaan tingkat SAR pada berbagai perangkat dan berbagai 

posisi, kesemuanya memenuhi persyaratan pemerintah. 

FCC telah memberikan Otorisasi Peralatan untuk perangkat model ini dengan semua tingkat 

SAR yang dilaporkan dievaluasi sesuai dengan panduan paparan RF FCC. Informasi SAR 

pada perangkat model ini ada pada file dengan FCC dan dapat ditemukan di bawah bagian 

Display Grant www.fcc.gov/ oet/ea/fccid setelah pencarian pada ID FCC: ZL5B100 

Untuk mengurangi tingkat paparan radiasi, silakan lakukan hal berikut: (i) gunakan ponsel dalam kondisi penerimaan yang 

baik, 

(ii) gunakan kit hands free, 

(iii) untuk wanita hamil, silakan jauhkan ponsel jauh dari perut, (iv) gunakan ponsel jauh dari 

bagian alat kelamin. 

  

http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid
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Panduan Pengguna Kompatibilitas Alat Bantu Dengar 

(HAC) Ponsel CAT 

Cat® B100 (versi AS) adalah kompatibel dengan alat bantu dengar di bawah persyaratan FCC 

untuk kompatibilitas alat bantu dengar (HAC). Rating HAC B100: M3/T3 

Peraturan kompatibilitas alat bantu dengar FCC mengharuskan telepon tertentu diuji dan diberi 

nilai di bawah standar kompatibilitas alat bantu dengar C63.19 American National Standard 

Institute (ANSI). Standar ANSI untuk kompatibilitas alat bantu dengar berisi dua jenis rating: 

 M: Untuk pengurangan gangguan frekuensi radio bagi memungkinkan penggandengan 

akustik dengan alat bantu dengar yang tidak beroperasi dalam mode telecoil. 

 T: Untuk penggandengan induktif dengan alat bantu dengar beroperasi dalam mode 

telecoil. 

Rating tersebut diberikan pada skala dari satu ke empat, di mana empat adalah yang paling 

kompatibel. Telepon dianggap sebagai kompatibel dengan alat bantu dengar di bawah 

persyaratan FCC jika memiliki rating M3 atau M4 untuk penggandengan akustik dan T3 atau T4 

untuk penggandengan induktif. 

Rating kompatibilitas alat bantu dengar tidak menjamin bahwa alat bantu dengar tertentu dapat 

bekerja baik dengan telepon tertentu. Beberapa alat bantu dengar mungkin dapat bekerja 

dengan baik dengan telepon yang tidak memenuhi persyaratan FCC untuk Kompatibilitas Alat 

Bantu Dengar. Untuk memastikan bahwa alat bantu dengar tertentu yang bekerja baik dengan 

telepon tertentu, gunakan keduanya bersama-sama sebelum membeli. 

Pencegahan Gangguan Pendengaran 

Persyaratan pernyataan peringatan di bawah EN 60950-1:A12. 

Untuk mencegah kemungkinan terjadinya kerusakan pendengaran, jangan mendengarkan pada tingkat volume tinggi 

untuk waktu yang lama. 

Menggunakan headset pada volume tinggi dapat merusak pendengaran Anda. Untuk 

mengurangi resiko kerusakan pada pendengaran, kecilkan volume headset ke tingkat yang 

aman dan nyaman. 

 

 

 

Catatan:  Untuk Perancis, headphone/earphone untuk perangkat ini telah sesuai dengan 

persyaratan tingkat tekanan suara yang ditetapkan dalam ketentuan EN 50332-1: 2000 dan/atau 

EN50332-2: Standar 2003 seperti yang dipersyaratkan oleh Artikel Perancis L.5232-1. 

 

Kebisingan latar belakang, serta paparan terus-menerus pada tingkat volume tinggi, dapat 

menjadikan suara terdengar lebih rendah daripada yang sebenarnya. Nyalakan audio dan 

periksa volume sebelum memasukkan apa pun ke telinga Anda. 

Untuk perangkat yang diuji sesuai dengan EN60950-1:2006, wajib untuk melakukan tes audio 

untuk EN50332. 

Perangkat ini telah diuji untuk memenuhi persyaratan Tingkat Tekanan Suara yang ditetapkan 

dalam standar ketentuan EN 50332-1 dan/atau EN 50332-2. Gangguan pendengaran 

permanen dapat terjadi jika earphone atau headphone digunakan pada volume tinggi untuk 
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jangka waktu yang lama. 

Pernyataan Kesesuaian 

Mematuhi persyaratan penting dan Pasal 3 Arahan R&TTE 1999/5/EC, jika digunakan untuk 

penggunaan dimaksud dan bahwa standar-standar berikut telah diterapkan: 

1. Kesehatan (Pasal 3.1(a) dari Arahan R&TTE) 

Standar Diterapkan: 

 EN 50566: 2013 

 EN 50360: 2001 / A1: 2012 

 EN 62209-1: 2006 / -2: 2010 

 EN 62479:2010 

2. Keselamatan (Pasal 3.1(a) dari Arahan R&TTE) 

Standar Diterapkan: 

 EN 60950-1:2006 / A11:2009+A1:2010+A12:2011 

 EN 50332-1:2000 / -2: 2003 

3. Kompatibilitas elektromagnetik (Pasal 3.1 (b) dari Arahan R&TTE) 

Standar Diterapkan: 

 EN 301 489-1 V1.9.2/-3 V1.4.1/-7 V1.3.1/-17 V2.2.1/-24 V1.51. 

4. Penggunaan spektrum frekuensi radio (Pasal 3.2 dari Arahan R&TTE) 

Standar Diterapkan: 

 EN 301 511 V9.0.2 

 EN 301 908-1 V5.2.1/ -2 V5.2.1 

 EN 300 328 V1.7.1 

 EN 300 440-1 V1.6.1/ -2 V1.4.1 
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Tanda CE & Nomor Identifikasi NB 

CETECOM 

 

Daftar negara di mana perangkat akan dijual 

Austria AT Malta MT 

Belgia BE Belanda NL 

Siprus CY Polandia PL 

Republik Ceko CZ Portugal PT 

Denmark DK Slovakia SK 

Estonia EE Slovenia SI 

Finlandia FI Spanyol ES 

Perancis FR Swedia SE 

Jerman DE Inggris GB 

Yunani GR Islandia IS 

Hungaria HU Leichtenstein LI 

Irlandia IE Norwegia NO 

Italia IT Swiss CH 

Latvia LV Bulgaria BG 

Lithuania LT Rumania RO 

Luksemburg LU Turki TR 
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Kesesuaian SAR CE 

Perangkat ini memenuhi persyaratan EU (1999/519/EC) pada batasan paparan publik umum 

dari medan elektromagnetik dengan cara perlindungan kesehatan. 

Batasan tersebut adalah bagian dari rekomendasi yang luas untuk perlindungan publik umum. 

Rekomendasi ini telah dikembangkan dan diperiksa oleh organisasi ilmiah independen melalui 

evaluasi studi ilmiah berkala dan menyeluruh. Unit pengukuran untuk batasan yang 

direkomendasikan Dewan Eropa untuk perangkat seluler adalah "Laju Penyerapan 

Spesifik/Specific Absorption Rate" (SAR), dan batasan SAR adalah rata-rata 2,0 W/kg terhadap 

10 gram jaringan tubuh. Perangkat memenuhi persyaratan dari International Commission on 

Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). 

Untuk pengoperasian yang dikenakan pada tubuh, perangkat ini telah diuji dan memenuhi panduan 

paparan ICNIRP dan Standar Eropa EN 62311 dan EN 62209-2, untuk digunakan dengan aksesori 

yag ditujukan. Penggunaan aksesori lain yang mengandung logam tidak menjamin kesesuaian 

dengan panduan paparan ICNIRP. 

SAR diukur dengan perangkat berada pada jarak 1,5 cm dari tubuh, ketika memancarkan pada 

tingkat daya keluaran tertinggi di semua gelombang frekuensi perangkat seluler. 

Jarak 1,5 cm harus dijaga antara tubuh dan perangkat. 

Nilai SAR tertinggi yang dilaporkan di bawah regulasi CE untuk telepon adalah dalam daftar di 

bawah: SAR kepala: 0,951 W/kg 

SAR tubuh: 0,562 W/kg 

Meskipun mungkin terdapat perbedaan tingkat SAR pada berbagai perangkat dan berbagai 

posisi, kesemuanya memenuhi persyaratan pemerintah. 

Informasi Pembuangan dan Daur Ulang 

Simbol pada perangkat (dan setiap baterai yang termasuk) ini menandakan bahwa perangkat 

dan baterai tidak boleh dibuang sebagaimana sampah rumah tangga biasa. Jangan membuang 

perangkat atau baterai sebagai sampah yang tidak dipisahkan. Perangkat (dan setiap baterai) 

harus diserahkan ke tempat pengumpulan bersertifikat untuk daur ulang atau pembuangan 

yang tepat pada akhirnya. 

Untuk informasi lebih lanjut tentang daur ulang perangkat atau baterai, hubungi kantor setempat di 

kota Anda, layanan pembuangan limbah rumah tangga, atau toko ritel tempat Anda membeli 

perangkat ini. 

Pembuangan perangkat ini harus memenuhi arahan Limbah dari Peralatan Listrik dan 

Elektronik/Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Uni Eropa. Alasan untuk 

memisahkan WEEE dan baterai dari sampah lainnya adalah untuk meminimalkan dampak 

lingkungan yang potensial terhadap kesehatan manusia dari zat berbahaya yang mungkin ada. 

Pengurangan Zat Berbahaya 

Perangkat ini sesuai dengan Regulasi Pendaftaran, Evaluasi, Otorisasi dan Pembatasan Bahan 

Kimia/Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH) EU 

(Regulasi Nomor 1907/2006/EC Parlemen dan Dewan Eropa) dan Arahan Pembatasan Zat 

Berbahaya/Restriction  of Hazardous Substances (RoHS) EU (Arahan 

2002/95/EC Parlemen dan Dewan Eropa). Untuk informasi lebih lanjut tentang kesesuaian REACH 

dari perangkat, kunjungi Website www.catphones.com/certification. Anda disarankan untuk 

http://www.catphones.com/certification
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mengunjungi Website secara teratur untuk informasi terkini. 

Kesesuaian Regulasi EU 

Dengan ini, produsen menyatakan bahwa perangkat ini sesuai dengan persyaratan dan 

ketentuan penting lainnya dari Arahan 1999/5/EC. 

Untuk Pernyataan Kesesuaian, kunjungi Website www.catphones.com0682 

Catatan: Perhatikan peraturan setempat nasional di lokasi yang mana perangkat ini digunakan. 

Perangkat ini mungkin dibatasi untuk penggunaan di beberapa atau semua negara anggota Uni 

Eropa (EU). 

Catatan: Perangkat ini dapat dioperasikan di semua negara anggota Uni Eropa. 

Perancis: Penggunaan luar ruangan terbatas 10 mW e.i.r.p. dalam gelombang 2454-2483.5 

MHz. Italia: Untuk penggunaan pribadi, otorisasi umum diperlukan jika WAS/RLAN digunakan 

di luar tempat milik sendiri. 

Untuk keperluan publik, diperlukan otorisasi umum.  Luksemburg: Otorisasi umum diperlukan untuk 

penyediaan jaringan dan layanan. 

Norwegia:  Sub bagian ini tidak berlaku bagi wilayah geografis dalam radius 20 km dari pusat 

kota Ny-Ålesund. 

V100R001B03_01 

Pernyataan Kanada Industri 

Perangkat ini sesuai dengan standar RSS pengecualian lisensi Kanada Industri. 

Pengoperasian harus memenuhi dua kondisi berikut: 

1. Perangkat ini tidak boleh menyebabkan gangguan. 

2. Perangkat ini harus dapat menerima gangguan, termasuk gangguan yang dapat 

menyebabkan pengoperasian yang tidak dikehendaki dari perangkat. 

Peralatan digital kelas B ini sesuai dengan ICES-003 Kanada. 

Pernyataan Paparan Radiasi: 

Produk ini sesuai dengan batasan paparan RF portabel Kanada yang ditetapkan untuk 

lingkungan yang tidak terkendali dan aman untuk pengoperasian dimasksud seperti yang 

diuraikan dalam manual ini. Pengurangan paparan RF lebih lanjut bisa dicapai jika produk 

dapat dijaga sejauh mungkin dari tubuh pengguna atau mengatur perangkat untuk menurunkan 

daya keluaran jika fungsi tersebut tersedia. 

http://www.catphones.com/
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Logo Sertifikasi 

 

 

 

 

 

 

 

 


