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Memulai 

Topik-topik berikut ini memberi Anda semua informasi yang dibutuhkan untuk mengatur telepon 

dan layanan ketika menggunakannya untuk pertama kalinya. 

Catatan: Cuplikan layar yang ada di dalam panduan pengguna ini dapat ditampilkan berbeda 

dari yang ada di ponsel. Fitur, opsi, atau pengaturan yang diuraikan dalam panduan pengguna 

akan berbeda tergantung pada penyedia atau program dan layanan yang Anda pilih. 

Catatan: kartu microSD, microSDHC, atau microSDXC disebut sebagai “kartu microSD”, dan 

kartu SIM nano disebut sebagai “kartu SIM”. 

Sekilas Tentang Ponsel Anda 

Ilustrasi berikut memberi gambaran singkat tentang fitur-fitur dan tombol eksternal utama yang 

ada di ponsel. 

 

Menyiapkan Ponsel Anda 

Ikuti petunjuk di bawah ini untuk mulai menyiapkan ponsel Anda. 

1. Masukkan Kartu SIM. 

 Lihat Memasukkan Kartu SIM untuk informasi selengkapnya. 

2. Isi daya baterai Anda. 
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 Masukkan colokan USB ke adaptor AC lalu masukkan colokan micro USB ke 

colokan pengisi daya/aksesori di ponsel Anda. 

 

 

 Colokkan adaptor AC ke stopkontak listrik standar. 

PERHATIAN! Jangan menarik atau memuntir kabel dengan paksa. Tindakan itu dapat merusak 

kabel. 

Penting: Untuk membantu mempertahankan performa dan umur baterai internal, jangan 

simpan ketika baterai penuh (segera setelah pengisian daya selesai) atau baterai kosong (daya 

terlalu rendah sehingga ponsel tidak dapat dihidupkan). Level baterai harus sekitar 40% untuk 

penyimpanan optimal. 

Catatan: Bergantung pada penggunaan, baterai dapat menggelembung di akhir umur 

pemakaiannya; ini tidak mempengaruhi keselamatan. 

Catatan: Daya ponsel tidak akan diisi ketika lampu kilat menyala. Menghidupkan lampu kilat 

dengan tingkat daya baterai yang rendah dapat menyebabkan ponsel Anda menutup kamera 

bahkan ketika sedang mengisi daya. 

Catatan: Baterai ponsel Anda harus terisi daya mencukupi supaya dapat dihidupkan dan 

menemukan sinyal, menjalankan aplikasi penyiapan, dan melakukan panggilan. Anda harus 

segera mengisi penuh daya baterai. 

3. Tekan dan tahan Tombol Daya/Kunci untuk menghidupkan ponsel. 

 Untuk cara mengaktifkan kartu SIM Anda, hubungi operator tempat Anda membeli 

kartu SIM tersebut. 

Ikuti Petunjuk pada Layar Penyiapan 

Layar penyiapan membantu Anda mengatur fitur dan preferensi tertentu di ponsel Anda. 

Setelah ponsel dihidupkan, Anda akan melihat pesan Selamat Datang. Anda lalu dapat 

menyelesaikan proses penyiapan. 

Catatan: Anda mungkin dapat menyelesaikan penyiapan di layar sebelum ponsel Anda 

diaktifkan. 
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1. Dari layar Selamat Datang, pilih bahasa (jika diminta) dan sentuh  untuk memulai. 

2. Ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan setiap bagian. Untuk setiap topik, Anda 

memiliki pilihan untuk melewatinya dan melanjutkan ke layar selanjutnya. 

 Masukkan kartu SIM - Sentuh Lewati. Saat memasukkan kartu SIM, pastikan untuk 

mematikan ponsel Anda. Lihat Memasukkan Kartu SIM untuk informasi 

selengkapnya. 

 Pilih Wi-Fi – Jika diminta, ikuti petunjuk untuk masuk ke jaringan Wi-Fi yang tersedia. 

Untuk jaringan Wi-Fi aman, Anda harus memasukkan kata sandi. Lihat Wi-Fi untuk 

informasi selengkapnya. 

 Punya Google? – Sentuh Ya dan ikuti langkah-langkah untuk masuk ke Akun 

Google™ Anda, atau sentuh Tidak untuk mendapatkan Akun Google baru. Anda 

juga dapat melewati proses masuk ke Akun Google atau masuk nanti saja. 

• Layanan Google – Pilih opsi layanan Google, seperti PENCADANGAN & 

PEMULIHAN, LOKASI, dan KOMUNIKASI. 

• Siapkan info pembayaran – Pilih opsi pembayaran ketika membeli di Google 

Play™. Sentuh Lanjutkan dan ikuti petunjuk pada layar. Untuk menyiapkan nanti, 

sentuh LEWATI. 

 Ponsel ini milik… – Jika berlaku, masukkan nama depan dan belakang Anda, lalu 

sentuh . Informasi ini digunakan oleh ponsel untuk mempersonalisasi aplikasi 

tertentu. 

Catatan: Anda tidak perlu mendaftar guna mendapatkan Akun Google untuk menggunakan 

ponsel Anda. Namun, untuk mengunduh aplikasi dari aplikasi Google Play Store, Anda harus 

menautkan ponsel Anda ke sebuah Akun Google. 



Dasar-Dasar Ponsel 4 

Dasar-Dasar Ponsel 

Ponsel Anda dilengkapi dengan berbagai fitur yang dapat mempermudah kehidupan Anda dan 

memperluas kemampuan Anda untuk tetap terhubung dengan orang lain dan informasi yang 

penting bagi Anda. Topik-topik berikut ini akan memperkenalkan fungsi dan fitur dasar ponsel 

Anda. 

Peringatan: Layar Sentuh - Ponsel Anda menggunakan kristal cair di dalam layarnya. Ketika 

mengenakan kacamata hitam berpolarisasi dan bergantung pada sudut pandang mata, layar 

dapat tampak gelap atau terdistorsi. Jangan tempelkan stiker atau pelindung (lapisan pelindung 

yang dijual bebas, lapisan pelindung privasi, dll) di atas layar. 

PERHATIAN! Memasukkan aksesori ke colokan yang salah dapat merusak ponsel. 

Tata Letak Ponsel Anda 

Ilustrasi dan deskripsi di bawah ini menjabarkan tata letak dasar ponsel Anda. 

 

 

Fungsi-Fungsi Utama 

● Colokan Headset 3,5 mm memungkinkan Anda mencolokkan headset stereo atau 

headset opsional untuk memudahkan percakapan tanpa tangan. 

● Tombol Volume Naik/Turun memungkinkan Anda mengatur volume nada dering, 

volume media, maupun volume suara saat panggilan berlangsung. 
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● Tombol Kembali  memungkinkan Anda kembali ke layar sebelumnya, atau 

menutup kotak dialog, menu opsi, jendela notifikasi, atau keyboard pada layar (untuk 

keyboard, mengubah ke ). Seret atau usap  ke atas untuk membuka Google. 

● Lensa Kamera Depan mengambil gambar dan merekam video ketika menghadap layar, 

dan memungkinkan Anda melakukan konferensi video. 

● Tombol Home  membawa Anda kembali ke layar depan. Seret atau usap  ke 

atas untuk membuka Google. 

● Tombol Daya/Kunci memungkinkan Anda menghidupkan atau mematikan layar, atau 

mengalihkan ponsel Anda ke mode hening, mode getaran, atau mode pesawat. 

● Penerima memungkinkan Anda mendengar suara penelepon. Untuk rincian tentang 

penerima, lihat Penerima Gelombang Langsung. 

● Layar Sentuh menampilkan semua informasi yang dibutuhkan untuk mengoperasikan 

ponsel Anda, seperti status panggilan, daftar Kontak, dan tanggal serta waktu. Layar 

sentuh juga menyediakan akses satu sentuhan ke semua fitur dan aplikasi yang Anda 

miliki. 

● Tombol Aplikasi Baru-Baru Ini  menampilkan aplikasi yang belum lama 

digunakan. Seret atau usap  ke atas untuk membuka Google. 

● Lampu LED menampilkan notifikasi ponsel, status pengisian daya, atau peringatan. 

● Sensor Cahaya mendeteksi level cahaya sekitar. 

● Kamera memungkinkan Anda mengambil gambar dan merekam video. 

● Colokan Pengisi Daya/Aksesori memungkinkan Anda mengoneksikan kabel USB 

(disediakan). 

● Mike (Mike Perekam) menangkap suara sekitar ketika merekam video. 

● Lampu Kilat membantu menerangi benda-benda di lingkungan bercahaya rendah 

ketika kamera berfokus dan menangkap gambar atau video. 

● Tutup Baterai mengakses kartu SIM dan kartu microSD. 

● Speaker memungkinkan Anda mendengar berbagai nada dering dan suara. Speaker 

juga memungkinkan Anda mendengar suara penelepon di mode speakerphone. 

● Mike memungkinkan Anda berbicara dengan penelepon. 
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Penerima Gelombang Langsung 

Ponsel ini dilengkapi dengan “Penerima Gelombang Langsung” yang memancarkan suara 

dengan menggetarkan area layar. Anda dapat melakukan panggilan tanpa perlu 

mengkhawatirkan tempat menaruh ponsel walaupun tidak ada lubang di penerima. Kami 

menyarankan penggunaan berikut untuk pendengaran yang lebih baik. 

Dekatkan Ponsel ke Telinga Anda 
Pegang penerima sehingga menutupi telinga Anda sebanyak mungkin dan menghalangi 

kebisingan sekitar untuk suara yang lebih jernih. Atur posisi ponsel ke atas, bawah, kiri, atau 

kanan supaya sesuai dengan pendengaran Anda dan lingkungan sekitar. 

PERHATIAN! Jangan pasang stiker, lembaran, dll, di atas layar. Suara penelepon dapat 

menjadi sulit didengar. 

● Pastikan mike jangan tertutup jari, dll, ketika berbicara di ponsel. 

● Ketika earphone (dapat dibeli bebas) tersambung ke ponsel, suara datang dari 

earphone dan bukan dari Penerima Gelombang Langsung. 

● Seberapa baik suara terdengar bergantung pada setiap individu. 

● Seberapa baik suara terdengar bergantung pada lingkungan sekitar. 

Kartu SIM 

Kartu SIM merupakan kartu IC yang berisi nomor telepon dan informasi pelanggan lainnya. 

PERHATIAN! Gunakan hanya kartu SIM nano yang tidak dipotong. Menggunakan kartu SIM 

yang dipotong dapat mengakibatkan malafungsi, dan dapat membatalkan garansi ponsel Anda. 

Memasukkan Kartu SIM 
Ikuti petunjuk berikut ini untuk memasukkan kartu SIM. Ingatlah untuk mematikan ponsel Anda 

sebelum memasukkan kartu SIM. 

Jika ponsel Anda terasa hangat, masukkan kartu setelah ponsel dingin. Dapat menyebabkan 

luka bakar. 

1. Lepaskan tutup baterai. 
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 Angkat di tanda ○ (cekung) dan buat celah antara tutup baterai dan ponsel. 

Lanjutkan dengan menggeser jari Anda sepenuhnya memutari ponsel di bawah 

tutup baterai untuk melepaskannya. 

2. Masukkan kartu SIM ke dalam slot kartu SIM. 

 

 Masukkan perlahan dengan memperhatikan baik-baik arah kartu SIM (takik/(emas) 

chip IC menghadap ke bawah). 

3. Pasang tutup baterai. 
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 Tekan kuat-kuat di tanda ○ sehingga tidak ada lagi celah. Berhati-hatilah untuk tidak 

menekan terlalu kuat dan merusak tutup baterai. 

Melepaskan Kartu SIM 
Ikuti petunjuk berikut ini untuk melepaskan kartu SIM. Ingatlah untuk mematikan ponsel Anda 

sebelum melepaskan kartu SIM.  

Jika ponsel Anda terasa hangat, lepaskan kartu setelah ponsel dingin. Dapat menyebabkan 

luka bakar. 

1. Lepaskan tutup baterai. 

 

 Angkat di tanda ○ (cekung) dan buat celah antara tutup baterai dan ponsel. 

Lanjutkan dengan menggeser jari Anda sepenuhnya memutari ponsel di bawah 

tutup baterai untuk melepaskannya. 

2. Lepaskan Kartu SIM. 
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 Tekan masuk sedikit kartu SIM dan lepaskan. Setelah kartu terdorong keluar, tarik 

kartu keluar dengan pelan dan jangan sampai tertekuk. 

3. Pasang tutup baterai. 

 

 Tekan kuat-kuat di tanda ○ sehingga tidak ada lagi celah. Berhati-hatilah untuk tidak 

menekan terlalu kuat dan merusak tutup baterai. 

Kartu microSD 

Kartu microSD adalah aksesori opsional yang memungkinkan Anda menyimpan gambar, video, 

musik, dokumen, dan data suara pada ponsel Anda. 

Peringatan: Konten yang disimpan dalam memori ponsel/kartu microSD dapat berubah/hilang 

akibat kecelakaan, malafungsi, reparasi, penggantian ponsel, atau penanganan lain. Lakukan 

pencadangan informasi penting secara teratur. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas ganti 

kerugian akibat berubah/hilangnya informasi yang tersimpan. 

Peringatan: Daya baterai yang lemah bisa membuat pembacaan/penulisan ke kartu microSD 

gagal. 
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PERHATIAN! Gunakan/simpan kartu microSD jauh dari jangkauan balita. Kartu ini bisa 

menyebabkan bahaya tercekik bila sampai tertelan. 

Penting: Jangan sekali-kali mematikan daya saat membaca atau menulis data. 

Penting: Pesan yang menunjukkan adanya data aplikasi pada kartu microSD bisa muncul jika 

kartu microSD telah digunakan pada ponsel lain (perangkat sebelum upgrade model, dll.). 

Pertama, transfer data pada kartu microSD ke ponsel Anda dengan langkah-langkah berikut ini 

untuk menggunakan data. 

 Seret bilah status ke bawah dan buka jendela notifikasi, lalu ikuti petunjuk di dalam 

pesan. 

 Jika ada folder atau file dengan nama yang sama dalam memori ponsel dengan 

pada kartu microSD, akan muncul pertanyaan apakah akan menimpa folder/file itu. 

Perhatikan baik-baik hal ini, karena data yang sudah ditimpa pada memori ponsel 

tidak akan dapat dipulihkan. 

Catatan: Secara default, gambar, video, dan file media lain yang diambil pada ponsel Anda 

disimpan dalam memori ponsel. Aplikasi (pihak ketiga) yang Anda unduh dapat 

mengindikasikan bahwa file disimpan ke kartu microSD, namun, sebenarnya file itu disimpan ke 

memori ponsel Anda. 

Memasukkan Kartu microSD 
Lepaskan tutup baterai untuk memasukkan kartu microSD yang kompatibel ke ponsel Anda. 

1.  Lepaskan tutup baterai. 

 

 



Dasar-Dasar Ponsel 11 

 Angkat di tanda ○ (cekung) dan buat celah antara tutup baterai dan ponsel. 

Lanjutkan dengan menggeser jari Anda sepenuhnya memutari ponsel di bawah 

tutup baterai untuk melepaskannya. 

2. Masukkan kartu microSD. 

 

 

 Masukkan kartu microSD sepenuhnya dengan perlahan tanpa membuatnya tertekuk 

dan dengan terminal menghadap ke bawah. 

3. Pasang tutup baterai. 

 

 

 Tekan kuat-kuat di tanda ○ sehingga tidak ada lagi celah. Berhati-hatilah untuk tidak 

menekan terlalu kuat dan merusak tutup baterai. 

Melepaskan Kartu microSD 
Sebelum melepaskan kartu microSD ponsel Anda, gunakan menu pengaturan Penyimpanan 

untuk melepaskan kartu dari dudukannya. Jika ponsel Anda terasa hangat, lepaskan kartu 

setelah ponsel dingin. Dapat menyebabkan luka bakar. 
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1. Lepaskan tutup baterai. 

 

 

 Angkat di tanda ○ (cekung) dan buat celah antara tutup baterai dan ponsel. 

Lanjutkan dengan menggeser jari Anda sepenuhnya memutari ponsel di bawah 

tutup baterai untuk melepaskannya. 

2. Melepaskan kartu microSD. 

 

 

 Tarik kartu microSD pada tab-nya dengan perlahan tanpa menekuknya. 
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3. Pasang tutup baterai. 

 

 

 Tekan kuat-kuat di tanda ○ sehingga tidak ada lagi celah. Berhati-hatilah untuk tidak 

menekan terlalu kuat dan merusak tutup baterai. 

Catatan: Kartu microSD mudah rusak oleh pengoperasian yang tidak benar. Berhati-hatilah 

saat memasukkan, melepaskan, atau menangani kartu microSD. 

Catatan: Pastikan baterai ponsel sudah terisi penuh sebelum menggunakan kartu microSD. 

Data Anda dapat rusak atau tidak bisa digunakan jika baterai habis saat menggunakan kartu 

microSD. 

Melihat Memori Kartu microSD 
Menu pengaturan Penyimpanan memberi Anda akses ke informasi memori kartu microSD. 

■ Dengan kartu microSD dimasukkan, sentuh  >  > Setelan  > Memori. (Ruang 

memori total dan yang tersedia akan ditampilkan.) 

Memformat Kartu microSD 
Memformat kartu microSD secara permanen menghapus semua file yang tersimpan di dalam 

kartu. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Memori. 

2. Gulir ke bawah layar, sentuh Hapus microSD > Hapus kartu SD. 

3. Sentuh Hapus semua untuk mengonfirmasi proses ini. 

Catatan: Prosedur pemformatan menghapus semua data dalam kartu microSD, dan 

sesudahnya file yang dihapus TIDAK DAPAT diambil kembali. Untuk mencegah hilangnya data 

penting, periksalah konten kartu sebelum Anda memformatnya. 

Meng-unmount Kartu microSD 
Ketika Anda perlu mencabut kartu microSD, Anda harus terlebih dahulu meng-unmount kartu 

microSD untuk mencegah rusaknya data yang tersimpan di dalamnya atau merusak kartu 
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microSD. Karena Anda akan melepas tutup baterai lebih dahulu sebelum bisa melepas kartu 

microSD, tutup semua aplikasi yang berjalan pada ponsel dan simpan semua data lebih dahulu. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Memori. 

2. Sentuh Lepas microSD > Oke. 

3. Lepaskan kartu microSD. Lihat Melepaskan Kartu microSD. 

Mematikan dan Menghidupkan Ponsel Anda 

Petunjuk di bawah ini menjelaskan cara menghidupkan dan mematikan ponsel Anda. 

Menghidupkan Ponsel Anda 

■ Tekan dan tahan Tombol Daya/Kunci sampai layar menampilkan “SHARP”. 

 Ketika menggunakan ponsel ini untuk pertama kali, pastikan ponsel sudah diisi 

dayanya sebelum dihidupkan. Jika level baterai rendah, ponsel mungkin tidak dapat 

dihidupkan. 

Mematikan Ponsel Anda 

1. Tekan dan tahan Tombol Daya/Kunci untuk menghidupkan ponsel.  

2. Sentuh Matikan daya untuk mematikan ponsel. 

Layar tetap gelap ketika ponsel mati (kecuali baterai sedang diisi). 

■ Sentuh Aktifkan ulang lalu Oke untuk memulai ulang ponsel Anda. 

Menghidupkan dan Mematikan Layar 

Ponsel Anda memungkinkan Anda dengan cepat mematikan layar jika tidak digunakan dan 

menghidupkannya kembali serta membuka kuncinya ketika dibutuhkan. 

Mematikan Layar Ketika Tidak Digunakan 

■ Untuk mematikan layar dengan cepat, tekan Tombol Daya/Kunci. Menekan lagi 

Tombol Daya/Kunci atau menerima panggilan akan menghidupkan layar ponsel Anda 

dan menampilkan layar kunci. 

Untuk menghemat daya baterai, ponsel akan secara otomatis mematikan layar setelah waktu 

tertentu ketika Anda tidak menggunakannya. Anda masih dapat menerima pesan dan panggilan 

ketika layar ponsel mati. 

Catatan: Untuk informasi tentang cara mengatur waktu sebelum layar dimatikan, lihat Batas 

waktu layar. 
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Menghidupkan Layar dan Membuka Kunci 

1. Untuk menghidupkan layar, tekan Tombol Daya/Kunci. 

2. Geser ikon kunci  ke arah mana saja untuk membuka kunci layar. 

 Jika Anda sudah mengatur kunci layar, Anda akan diminta menggambar pola, 

memasukkan kata sandi atau PIN, atau menggunakan pembukaan kunci dengan 

wajah. Lihat Kunci Layar. 

Navigasi Layar Sentuh 

Layar sentuh di ponsel memungkinkan Anda mengontrol tindakan melalui beragam gerakan 

sentuh. 

Sentuh 

Ketika ingin mengetik menggunakan keyboard di layar, pilih item di layar seperti aplikasi dan 

ikon pengaturan, atau tekan tombol di layar, sentuh saja dengan jari Anda. 
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Sentuh dan Tahan 

Untuk membuka opsi yang tersedia dari suatu item (contoh, kontak atau tautan di suatu 

halaman Web), sentuh dan tahan item itu. 

 

 

Mengusap atau Menggeser 

Mengusap atau menggeser berarti menarik jari Anda dengan cepat secara vertikal atau 

horizontal melintasi layar. 

 

 



Dasar-Dasar Ponsel 17 

Menyeret 

Untuk menyeret, tekan sedikit dan tahan jari Anda sebelum mulai menggerakkannya. Ketika 

menyeret, jangan angkat jari Anda sampai mencapai posisi target. 

 

 

Menyentil 

Menyentil layar mirip dengan mengusap, hanya saja Anda harus menggerakkan jari Anda 

dengan gerakan pendek cepat. Gerakan jari ini selalu dalam arah vertikal, seperti ketika 

menyentil kontak atau daftar pesan. 
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Memutar 

Untuk sebagian besar layar, Anda dapat secara otomatis mengubah posisi layar dari potret 

menjadi lanskap dengan memutar posisi layar ke kiri atau ke kanan. Ketika memasukkan teks, 

Anda dapat memutar ponsel ke kiri atau ke kanan untuk menampilkan keyboard yang lebih 

besar. Lihat Keyboard Layar Sentuh untuk rincian selengkapnya. 

 

 

Catatan: Kotak centang putar otomatis harus dipilih supaya posisi layar berubah secara 

otomatis. Sentuh  >  > Setelan  > Tampilan & wallpaper > Oto rotasikan layar. 

Mencubit dan Merentang 

“Cubit” layar menggunakan jempol dan telunjuk untuk memperkecil atau “rentang” layar untuk 

memperbesar ketika melihat gambar atau halaman Web. (Gerakkan dua jari ke dalam untuk 

memperkecil dan ke luar untuk memperbesar.) 
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Layar Depan 

Layar depan adalah titik mulai untuk aplikasi, fungsi, dan menu yang ada di ponsel Anda. Anda 

dapat menyesuaikan sendiri layar depan dengan menambahkan ikon aplikasi, pintasan, folder, 

widget, dan lainnya.  

Ikhtisar Layar Depan 
Layar depan Anda membentang melebihi layar awal. Usap layar ke kiri atau ke kanan untuk 

menampilkan layar tambahan. 

 

 

Kiat: Sentuh  untuk kembali ke layar depan utama dari layar lain apa pun.  

Menyesuaikan Layar Depan 
Pelajari cara menambah, memindah, atau menghapus item dari layar depan. 

 Menambah Pintasan 

1. Sentuh  > . 

2. Sentuh dan tahan suatu ikon aplikasi, lalu seret ke layar depan.  

3. Lepas pintasan baru di posisi barunya di layar depan. 
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Menambah Widget 

1. Sentuh  >  > WIDGET. 

2. Sentuh dan tahan satu widget, lalu seret ke layar depan.  

3. Lepas widget baru di posisi barunya di layar depan. 

 Jika diminta, ikuti petunjuk pada layar. 

Menambah Folder 

1. Sentuh dan tahan satu pintasan yang ingin Anda taruh di dalam suatu folder, lalu seret 

ke atas pintasan lain. 

2. Untuk membuat nama, sentuh folder itu, lalu Folder Tanpa Nama, dan masukkan nama. 

3. Untuk menambahkan pintasan aplikasi lain ke folder itu, sentuh dan tahan satu pintasan 

dan seret ke atas folder baru itu. Pintasan baru ditambahkan ke folder itu. 

Memindah atau Menghapus Item di Layar Depan 

■ Sentuh dan tahan item yang ingin Anda pindah atau hapus dari layar depan. 

 Untuk memindah item, seret ke area baru dan lepas. 

 Untuk menghapus item, seret ke ikon Hapus di bagian atas layar dan lepas. 

Mengganti Wallpaper 
Pilih dan tetapkan wallpaper latar belakang ponsel Anda. 

1. Sentuh dan tahan ruang kosong di layar depan. Menu Pilih wallpaper dari ditampilkan. 

2. Pilih wallpaper yang diinginkan dari Foto, Galeri, Wallpaper, atau Wallpaper Animasi. 

3. Sentuh Setel wallpaper/SETEL WALLPAPER. Wallpaper diatur. 

Catatan: Jika memilih Galeri, Anda harus memilih album dan gambar. Seret wallpaper atau 

cubit/rentang layar untuk mengurangi/memperbesar wallpaper sehingga ditengahkan di layar.  

Catatan: Jika Anda memilih Wallpaper Animasi, bergantung pada wallpaper animasi itu, Anda 

dapat menyentuh Setelan... untuk memilih pengaturan animasi khusus, dll, sebelum menyentuh 

Setel wallpaper. 

Layar Depan Tambahan 
Selain dari layar depan utama, ponsel Anda juga memiliki empat layar depan tambahan untuk 

menyediakan ruang lebih lapang bagi ikon dan widget tambahan, dll. Sentuh dan tahan ikon 

atau widget lalu seret melintasi layar untuk berpindah dari layar utama ke layar tambahan. 
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Bilah Status 

Bilah status pada bagian atas layar depan menyediakan informasi status ponsel dan layanan di 

sisi kanan dan peringatan notifikasi di sisi kiri. Untuk melihat peringatan notifikasi, sentuh bilah 

status dan seret ke bawah. 

Ikon Status 

Ikon Status 

 
Bluetooth® aktif 

 

Koneksi Bluetooth 

 

GPS aktif 

 

Wi-Fi® aktif 

 

getar 

 

hening 

 

speakerphone aktif 

 

jaringan (sinyal penuh) 

 

jaringan (roaming) 

 

Di luar area layanan 

 

4G LTE (layanan data) 

 

HSPA atau HSPA+ (layanan data) 

 

3G (layanan data) 

 

GSM (layanan data) 

 

mode pesawat 

 

alarm diaktifkan 

 

baterai (mengisi daya) 

 

baterai (daya penuh) 
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Ikon Notifikasi 

Ikon Notifikasi 

 
Tetap AKTIF 

 
panggilan masuk 

 
panggilan tak terjawab 

 

email baru 

 

Gmail™ baru 

 

pesan teks atau MMS baru 

 

pesan Hangout™ baru 

 

acara 

 

Koneksi USB 

 

alarm 

 

peringatan 

 

mengunduh 

 

pembaruan tersedia 

 

pembaruan sukses 

 

keyboard aktif 

 

navigasi aktif 

 

Permintaan penerimaan data Bluetooth 

 

Kartu microSD dilepas 

 

membaca kartu microSD 

 

cuplikan layar diambil 
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Ikon Notifikasi 

 

cuplikan layar dibuat menggunakan Keep Now 

 

notifikasi lain tersedia (seret ke bawah untuk melihat) 

Memasukkan Teks 

Anda dapat mengetik di ponsel menggunakan salah satu dari keyboard layar sentuh yang 

tersedia atau pengetikan suara Google. 

Keyboard Layar Sentuh 
Ponsel Anda menawarkan dua pilihan keyboard layar sentuh untuk memasukkan teks. 

Keyboard itu ditampilkan secara otomatis di layar ketika Anda menyentuh bidang pemasukan 

teks, dan dapat digunakan dalam mode potret atau lanskap. Anda juga dapat menggunakan 

opsi pengetikan suara Google untuk memasukkan teks menggunakan suara Anda (lihat 

Pengetikan Google voice untuk informasi selengkapnya). 

Metode yang tersedia termasuk: 

● Google Keyboard memungkinkan Anda menggunakan pengaturan QWERTY untuk 

memasukkan teks. Opsi tambahan memperluas kemampuan Anda untuk memasukkan 

teks secara lebih cepat dan lebih akurat. Lihat Google Keyboard untuk perinciannya. 

● Swype™ memungkinkan Anda memasukkan huruf dan kata dalam satu gerakan 

berkesinambungan dengan mengusap jari di atas huruf. Lihat Swype untuk 

perinciannya. 

Google Keyboard  
Google Keyboard menawarkan keyboard QWERTY untuk memasukkan teks dengan 

menyentuh tombol (seperti pada komputer), bersama dengan peningkatan dan opsi yang 

memungkinkan Anda memasukkan teks lebih cepat dan lebih akurat, seperti input tombol terus 

menerus, kamus penggunaan khusus, dan lainnya. Untuk pengaturan Google Keyboard, lihat 

Pengaturan Google Keyboard. 

Menentukan Google Keyboard untuk Pemasukan Teks 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Setelan lainnya > Bahasa & Input. 

 Ketika kotak centang Google Keyboard tidak dipilih, centang kotak itu. 

2. Sentuh Default. 

3. Pilih Google Keyboard. 
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Menggunakan Google Keyboard 

 

 

● Sentuh  untuk beralih ke pengetikan suara Google. 

● Sentuh  untuk mengubah besar kecil teks. Sentuh dua kali dengan cepat untuk 

mengubah semua ke huruf besar.  

● Sentuh  untuk beralih ke keyboard untuk memasukkan simbol.  

● Sentuh  untuk memasukkan koma. Sentuh dan tahan untuk mengkonfigurasi 

pengaturan input. 

● Sentuh  untuk memasukkan titik. Sentuh dan tahan  untuk memasukkan simbol.  

● Sentuh  untuk memasukkan emoji.  

● Sentuh  untuk menghapus teks.  

● Jika Swype diaktifkan sebagai tambahan untuk Google Keyboard, sentuh dan tahan 

spasi lalu Anda dapat memilih metode input. 

Swype 
Keyboard Swype memungkinkan Anda memasukkan kata dengan membuat jalur dari huruf ke 

huruf dalam satu gerakan tanpa henti. Ketika memasukkan huruf pertama dari kata selanjutnya, 

spasi ditambahkan secara otomatis. Untuk pengaturan Swype, lihat Pengaturan Swype. 
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Menentukan Swype untuk Entri Teks 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Setelan lainnya > Bahasa & Input. 

 Ketika kotak centang Swype tidak dipilih, centang kotak itu. 

2. Sentuh Default. 

3. Pilih Swype. 

Menggunakan Swype 

1. Sentuh bidang entri teks untuk menampilkan keyboard pada layar. 
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2. Usap jari Anda perlahan-lahan di atas setiap huruf dari kata yang ingin Anda masukkan. 

 

 

3. Angkat jari Anda ketika kata yang diinginkan ditampilkan di bagian tengah baris saran. 

Sentuh satu kata untuk memilihnya. 

 

 

Untuk informasi selengkapnya tentang menggunakan Swype dan kemampuan tambahannya, 

termasuk menggunakan entri suara dan mempersonalisasikan kamus Swype Anda, sentuh dan 

tahan  dari tampilan keyboard Swype lalu sentuh Bantuan > Cara Men-Swype. Anda juga 

dapat mengunjungi swype.com untuk informasi selengkapnya. 

http://www.swype.com/
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Pengetikan Google voice 
Pengetikan Google voice menggunakan pengenalan Google voice untuk mengubah ucapan 

menjadi teks. Untuk pengaturan Pengetikan Google voice, lihat Pengaturan Pengetikan Google 

voice. 

1. Sentuh   dari layar tempat Anda dapat memasukkan teks. 

 

         

2. Bicaralah ke ponsel. 

 

 

 Jika teks salah, sentuh HAPUS. 
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 Sentuh Bahasa Indonesia (Indonesia) (bergantung pada bahasa yang dipilih) untuk 

beralih ke bahasa yang akan dikenali oleh pengetikan suara Google. Pilih bahasa 

yang ingin Anda gunakan terlebih dulu dengan menyentuh Tambahkan atau hapus 

bahasa lalu Bahasa. 

 Sentuh  untuk kembali ke keyboard pada layar. 

Kiat untuk Mengedit Teks 
Kiat berikut ini memungkinkan Anda memotong atau menyalin teks dan yang dipilih dan 

merekatkannya ke area yang dipilih. Untuk informasi selengkapnya tentang memasukkan teks, 

lihat Pengaturan Bahasa & Input. 

1. Pada bidang entri teks, sentuh dan tahan atau sentuh teks itu dua kali dengan cepat. 
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2. Seret  dan  ke kiri atau kanan untuk memilih teks yang diinginkan. 

 

 

 Sentuh Pilih semua  untuk memilih semua teks. 

3. Sentuh satu opsi di bagian atas layar. 

 

 

  Potong: menghapus teks yang dipilih dan menyimpannya ke clipboard. 

  Salin: menyalin teks yang dipilih ke clipboard. 
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  Tempel: menimpa teks yang dipilih dengan yang teks yang terakhir disalin atau 

dipotong. Untuk memasukkannya, sentuh posisi tempat memasukkan, dan sentuh 

 > TEMPEL. Ikon ini akan ditampilkan ketika Anda telah memotong atau menyalin 

teks. 
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Panggilan Telepon 

Dengan fitur layanan seluler dan panggilan telepon, Anda dapat menikmati panggilan telepon 

yang jernih di seluruh negeri. 

Membuat Panggilan Telepon 

Ada beberapa cara mudah untuk membuat panggilan dari ponsel Anda. 

Panggilan Menggunakan Papan Angka 
Cara paling “tradisional” untuk membuat panggilan adalah menggunakan layar papan angka di 

ponsel.  

1. Sentuh  >  > Telepon  >  untuk menampilkan layar papan angka. 

2. Sentuh tombol angka di papan angka untuk memasukkan nomor telepon. 

 Ketika angka dimasukkan, pencarian Panggil Pintar mencari kontak yang sesuai. 

Jika Anda melihat nomor yang ingin Anda panggil, sentuh nomor itu untuk segera 

memanggilnya tanpa memasukkan sisa angkanya. 

 Sentuh Tambahkan ke kontak untuk menambah nomor yang dimasukkan ke daftar 

kontak Anda. 

3. Sentuh  untuk memanggil nomor itu. 
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 Layar ponsel Anda secara otomatis terkunci selama panggilan. Lihat Penguncian 

Layar Otomatis Selama Panggilan untuk perinciannya. 

4. Untuk mengakhiri panggilan, sentuh . 

Memanggil dari Riwayat Panggilan 
Daftar riwayat memungkinkan Anda dengan cepat membuat panggilan ke nomor yang belum 

lama masuk, keluar, atau tidak terjawab. 

1. Sentuh  >  > Telepon  untuk menampilkan aplikasi Telepon. 

2. Sentuh  untuk menampilkan daftar riwayat. 

3. Sentuh  di sebelah entri yang ingin Anda hubungi.  

 Sentuh satu entri untuk menampilkan rincian panggilan. 

4. Untuk mengakhiri panggilan, sentuh . 

Memanggil dari Kontak 
Anda dapat langsung membuat panggilan telepon dari entri di dalam daftar kontak Anda. 

1. Sentuh  >  > Orang  untuk menampilkan aplikasi Orang. 

2. Sentuh satu kontak lalu sentuh nomor yang ingin Anda panggil. 

 Untuk informasi tambahan tentang Kontak, lihat Kontak. 

Memanggil Nomor di dalam Pesan Teks atau Email 
Ketika membaca pesan teks atau pesan email, Anda dapat membuat panggilan ke nomor yang 

ada di badan pesan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memanggil Nomor Telepon di dalam 

Pesan. 

Memanggil Nomor Darurat 
Anda dapat melakukan panggilan darurat walaupun layar ponsel terkunci atau akun Anda 

dibatasi. 

Untuk melakukan panggilan darurat ketika layar ponsel terkunci dengan kunci layar: 

1. Dari layar kunci, sentuh PANGGILAN DARURAT. 

2. Sentuh tombol angka pada papan angka untuk memasukkan nomor darurat setempat 

lalu sentuh . 
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Untuk melakukan panggilan darurat secara normal atau ketika akun Anda dibatasi: 

1. Buka layar yang terkunci. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menghidupkan dan 

Mematikan Layar. 

2. Sentuh  >  > Telepon  > . 

3. Sentuh tombol angka pada papan angka untuk memasukkan nomor darurat setempat 

lalu sentuh . 

Menerima Panggilan Telepon 

Informasi berikut memungkinkan Anda mengetahui cara menjawab panggilan, membisukan 

dering saat ada panggilan masuk, menolak panggilan masuk, dan lainnya. 

Ketika menerima panggilan telepon dari seorang kontak, layar Panggilan masuk muncul dan 

menampilkan ikon ID penelepon, nama, dan nomor telepon penelepon. Ketika menerima 

panggilan telepon dari seseorang yang informasinya belum disimpan di dalam Orang, hanya 

ikon ID penelepon default dan nomor telepon ditampilkan pada layar panggilan masuk. 

Menjawab Panggilan Masuk 

■ Seret  ke  untuk menjawab. 

 Saat Anda sedang dalam panggilan dan Anda menerima panggilan telepon lain, 

Anda dapat mengakhiri panggilan saat ini dan menjawab panggilan baru tersebut. 

Sentuh ikon menu  yang muncul di kanan bawah layar lalu sentuh Akhiri pgln 

saat ini dan jawab. 

Membisukan Suara Dering 

■ Untuk membisukan dering tanpa menolak panggilan, tekan Tombol Volume 

Naik/Turun. 

Menolak Panggilan Masuk 

■ Seret  ke  untuk menolak. 

Menolak Panggilan dan Mengirim Pesan Teks 

Anda dapat menolak panggilan masuk dan secara otomatis mengirim pesan teks ke penelepon. 

■ Seret  ke . Sentuh Pesan respons cepat untuk dikirim ke pemanggil. 
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 Anda dapat mengedit pesan respons cepat melalui menu pengaturan Panggilan. 

Dari aplikasi Telepon, sentuh  > Setelan > Tanggapan cepat dan edit pesan 

respons cepat. 

Voicemail 

Topik-topik berikut ini memberikan gambaran singkat tentang layanan voicemail (surat suara) 

ponsel Anda. Tergantung pada operator Anda atau program dan layanan yang Anda pilih, 

layanan voicemail dapat tidak tersedia. Untuk perinciannya, hubungi operator Anda. 

Penyiapan Voicemail 
Anda harus menyiapkan voicemail Anda segera setelah ponsel Anda diaktifkan.  

● Untuk informasi tentang cara menyiapkan voicemail, lihat Voicemail. 

Notifikasi Voicemail 
Ada dua cara berbeda ponsel Anda bisa memperingatkan Anda akan adanya pesan voicemail 

baru. 

● Dengan membunyikan jenis dering yang ditetapkan. 

● Dengan menampilkan  dalam area notifikasi bilah status saat ada satu pesan 

voicemail baru yang belum didengar diterima. 

Catatan: Saat Anda berada di luar jaringan, Anda bisa tidak menerima notifikasi pesan 

voicemail baru. Anda dianjurkan untuk secara berkala memeriksa voicemail Anda dengan 

menyentuh dan menahan . 

Catatan: Ponsel Anda tetap menerima pesan meskipun sedang dimatikan. Namun, ponsel 

Anda akan memberi tahu Anda perihal pesan tersebut hanya saat dihidupkan dan Anda berada 

dalam area layanan jaringan. 

Mengambil Pesan Voicemail 
Anda dapat mendengarkan pesan secara langsung dari ponsel nirkabel Anda atau dari 

sembarang ponsel nada-sentuh. 

Gunakan Voicemail Tradisional untuk Mengakses Pesan Anda 

1. Sentuh  >  > Telepon  > . 

2. Sentuh dan tahan . 

3. Ikuti petunjuk suara untuk mendengarkan dan mengelola pesan voicemail Anda. 
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Opsi Panggilan Telepon 

Aplikasi Telepon Anda menyediakan banyak fitur dan opsi bermanfaat untuk membantu Anda 

mendapatkan yang terbaik dari pengalaman panggilan. 

Penguncian Layar Otomatis Selama Panggilan 
Layar ponsel Anda secara otomatis mengunci selama suatu panggilan untuk mencegah operasi 

layar sentuh yang tidak sengaja. Untuk mengoperasikan layar, buka kunci layar sebagai berikut: 

■ Seret tombol geser Buka Kunci ke bawah pada layar yang terkunci. Layar dalam 

panggilan ditampilkan. 

Opsi Dalam Panggilan 
Ketika sedang membuat panggilan, Anda akan melihat sejumlah opsi pada layar. Sentuh satu 

opsi untuk memilihnya. 

 

 

●  Akhiri panggilan: mengakhiri panggilan saat ini. 

●  Papan angka/Sembunyikan: menampilkan/menyembunyikan papan angka pada 

layar. 

●  Speaker: sentuh  untuk mengalirkan audio ponsel melalui speaker. Sentuh  

untuk menggunakan penerima ponsel. 

Peringatan: Dikarenakan level volume yang tinggi, jangan dekatkan ponsel ke telinga Anda 

ketika menggunakan speakerphone. 
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●  Bluetooth: mengalirkan audio ponsel melewati headset Bluetooth yang 

tersambung, melewati speaker atau penerima. Akan ditampilkan menggantikan ikon 

Speaker ketika ponsel tersambung ke headset Bluetooth. 

 Sentuh menu Bluetooth untuk menampilkan menu untuk beralih antara Pelantang, 

Earpiece handset (penerima), dan Bluetooth. 

 Ketika Bluetooth atau headset Bluetooth dimatikan, panggilan dialirkan melalui 

penerima atau speaker. 

Catatan: Tombol Headset diaktifkan untuk menunjukkan bahwa panggilan saat ini dialirkan ke 

headset Bluetooth yang tersambung. 

●  Bisukan: membisukan mikrofon selama panggilan aktif. Sentuh lagi untuk 

mengaktifkan mikrofon. 

Catatan: Jika Bisukan diaktifkan, mode speaker dinonaktifkan. 

●  Posisi tunggu: sentuh untuk memasukkan panggilan ke posisi tunggu. Sentuh lagi 

untuk menghentikan posisi tunggu panggilan. 

●  Tambah panggilan: sentuh untuk memulai panggilan konferensi (panggilan 3 arah). 

●  Gabung: menggabungkan dua panggilan yang sedang aktif (konferensi). 

Ditampilkan menggantikan ikon Tambah panggilan setelah menyentuh  untuk 

menambahkan nomor lain. 

Riwayat Panggilan 

Riwayat di aplikasi Telepon mencantumkan semua panggilan masuk, keluar, dan tak terjawab 

baru-baru ini. 

Melihat Riwayat Panggilan 

1. Sentuh  >  > Telepon  untuk menampilkan aplikasi Telepon. 

2. Sentuh  untuk menampilkan daftar riwayat. 

 Sentuh tab TAKDIJAWAB untuk menampilkan panggilan tak terjawab saja. 

Mengosongkan Riwayat Panggilan 

Gunakan opsi menu untuk mengosongkan riwayat panggilan. 

1. Sentuh  >  > Telepon  untuk menampilkan aplikasi Telepon. 
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2. Sentuh  untuk menampilkan daftar riwayat. 

3.  Sentuh entri untuk menghapusnya. 

4. Sentuh  > Hapus dari log panggilan. 

Catatan: Untuk mengosongkan semua entri riwayat panggilan, sentuh  >  > Telepon  

>  >  > Hapus log panggilan. 

Mengakses Pengaturan Panggilan 

Menu Pengaturan Panggilan di ponsel Anda memungkinkan Anda mengkonfigurasi sejumlah 

pengaturan untuk aplikasi Telepon. Untuk perincian tentang menu pengaturan panggilan, lihat 

Pengaturan Panggilan. 

1. Sentuh  >  > Telepon . 

2. Sentuh  > Setelan. 

3. Konfigurasikan opsi Anda.  

 Sentuh satu item menu untuk menampilkan opsinya. 

 Pilih opsi Anda dan ikuti petunjuk untuk mengaturnya. 



Kontak 38 

Kontak 

Aplikasi Orang memungkinkan Anda menyimpan dan mengelola kontak dari berbagai sumber, 

termasuk kontak yang Anda masukkan dan simpan langsung di ponsel dan juga kontak yang 

disinkronkan dengan Akun Google Anda, komputer, program email yang kompatibel (termasuk 

Exchange Server). 

Penting: Kecelakaan atau malafungsi dapat menyebabkan hilangnya atau berubahnya 

informasi. Anda disarankan untuk menyimpan salinan kontak dan informasi penting lainnya 

secara terpisah. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang disebabkan 

oleh hilang atau berubahnya kontak. 

Memulai dengan Kontak 

Sebelum menggunakan aplikasi Orang, sebaiknya pelajari dasar-dasarnya. 

Ponsel Anda secara otomatis mengurutkan entri kontak menurut alfabet. Anda dapat membuat 

kontak Google, kontak telepon, atau kontak Microsoft Exchange ActiveSync. 

● Kontak Google disinkronkan antara ponsel dan Akun Google yang disiapkan di ponsel 

Anda. 

● Kontak Ponsel disimpan di dalam ponsel. 

● Kontak Microsoft Exchange ActiveSync disinkronkan antara ponsel dan akun 

Exchange Server atau Microsoft® Outlook® yang disiapkan di ponsel Anda. 

Catatan: Jika ponsel direset ke parameter default pabrik, kontak yang disimpan di dalam ponsel 

(kontak telepon) akan hilang. 

Mengakses Orang 
Ada beberapa cara menampilkan Orang. 

■ Sentuh  >  > Orang . 

 

– atau –  

 

Sentuh  >  > Telepon  > Semua kontak. 

 Untuk menambah pintasan Orang ke layar depan, sentuh  > . Sentuh dan 

tahan ikon Orang , seret ikon itu ke layar depan dan lepas ikon untuk 

menaruhnya. 
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Daftar Kontak 
Pelajari cara membuka dan bernavigasi di dalam daftar Kontak ponsel Anda. 

1. Sentuh  >  > Orang . Anda akan melihat daftar Kontak. 

 

 

 Daftar Kontak: Daftar Kontak menampilkan semua kontak yang saat ini tersimpan di 

ponsel, termasuk kontak Google, Exchange ActiveSync, dan Telepon. 

2. Gulirkan daftar untuk melihat semua kontak Anda. Untuk melihat entri spesifik, gulirkan 

dan sentuh entri itu. 

Kiat: Jika menyimpan banyak kontak, gunakan tombol geser di sebelah kanan untuk menarik 

daftar ke atas atau ke bawah. 

Opsi Daftar Kontak 

Ikon menu ( ) menyediakan akses ke fitur-fitur opsional di daftar Kontak. 

1. Sentuh  >  > Orang . 

2. Sentuh  untuk menampilkan opsi daftar kontak utama. 

 Kontak untuk ditampilkan: mengatur kontak yang ditampilkan di dalam daftar 

Kontak. 

 Impor/ekspor: mengekspor kontak ke memori penyimpanan atau mengimpor kontak 

yang tersimpan di memori penyimpanan. Juga mengirim kontak menggunakan 

Bluetooth, Gmail, dll. 
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 Hapus yang sering: membersihkan panggilan yang sering dilakukan. Opsi ini 

ditampilkan ketika panggilan dilakukan ke nomor yang terdaftar sebagai kontak. 

 Akun: mengatur akun untuk disinkronkan dengan Orang. 

 Setelan: mengatur urutan dan nama tampilan yang akan ditampilkan pada kontak. 

Menambah Kontak 

Anda dapat menambah kontak dari aplikasi Orang di ponsel Anda. Masukkan perincian seperti 

nama, nomor ponsel, alamat email, alat korespondensi, dan lainnya. 

1. Sentuh  >  > Orang . 

2. Sentuh Tambahkan Kenalan  untuk menambahkan kontak. 

3. Jika Anda memiliki banyak tipe akun yang diasosiasikan dengan ponsel Anda, pilihlah 

tipe kontak. 

 Ketika layar untuk memilih tempat menambah kontak ditampilkan, ikuti petunjuk 

pada layar untuk melanjutkan. 

4. Gunakan keyboard untuk memasukkan informasi sebanyak yang diinginkan. 

  : Sentuh ikon gambar untuk menetapkan gambar untuk kontak. Lihat 

Menetapkan Gambar yang Tersimpan untuk Kontak atau Menetapkan Gambar Baru 

ke Kontak. 

 Nama 

  : Menampilkan bidang nama terperinci seperti nama depan, nama tengah, atau 

nama belakang. 

 Tambahkan organisasi: sentuh untuk memasukkan nama perusahaan dan panggilan. 

 Telepon 

 Email 

 Alamat 

 Tanggal 

 Nama Grup 

 Tambahkan bidang lain: sentuh Tambahkan bidang lain untuk menyertakan 

informasi tambahan seperti alamat IM, Catatan, Nama Panggilan, Situs Web, dll. 
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Catatan: Nama grup dan Tanggal ditampilkan untuk tipe kontak Google. 

Catatan: Untuk memilih tipe (label) untuk nomor telepon, alamat email, atau alamat portal 

(seperti Seluler, Rumah, Kantor, dll), sentuh tipe di sebelah kanan bidang itu dan pilih tipe yang 

sesuai. 

Catatan: Untuk menambah nomor telepon lain, alamat email lain, dll, sentuh Tambah baru 

yang ditampilkan di bawah nomor yang dimasukkan, dll. 

5. Setelah selesai menambah informasi, sentuh SELESAI. 

 

 

Menyimpan Nomor Telepon 

Anda dapat menyimpan nomor telepon ke Orang secara langsung dari papan angka telepon. 

1. Sentuh  >  > Telepon  > . 

2. Masukkan nomor telepon dan sentuh Tambahkan ke kontak. 

3. Untuk menambah nomor ke kontak yang sudah ada, sentuh kontak yang ingin Anda 

tambahkan. Untuk menambah kontak baru, sentuh BUAT KONTAK BARU. 

 Untuk kontak yang sudah ada, sentuh nama kontak, pilih tipe nomor untuk nomor 

baru itu, lalu sentuh Oke. 

 Untuk kontak baru, masukkan nama dan informasi tambahan lainnya, lalu sentuh 

SELESAI. Lihat Menambahkan Kontak. 
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Mengedit Kontak 

Setelah menambah kontak, Anda dapat menambah atau mengedit informasi di dalam entri itu, 

menetapkan gambar ID penelepon, memberi nada dering unik, dan lainnya. 

Menambah atau Mengedit Informasi untuk Kontak 
Gunakan menu Edit kontak untuk menambah atau mengedit informasi untuk kontak yang ada. 

1. Sentuh  >  > Orang . 

2. Sentuh satu kontak untuk menampilkannya, lalu sentuh  > Edit. 

3. Sentuh bidang yang ingin Anda ubah atau tambah. Lihat Menambahkan Kontak. 

4. Tambahkan atau edit informasi, lalu sentuh SELESAI. 

Catatan: Untuk memilih tipe (label) untuk nomor telepon, alamat email, atau alamat portal 

(seperti Seluler, Rumah, Kantor, dll), sentuh tipe di sebelah kanan bidang itu. 

Catatan: Untuk menambah nomor telepon lain, alamat email lain, dll, sentuh Tambah baru 

yang ditampilkan di bawah nomor yang dimasukkan, dll. 

Menetapkan Gambar yang Tersimpan untuk Kontak 
Menu Edit kontak memungkinkan Anda menetapkan gambar yang disimpan di memori ponsel 

atau kartu microSD ke kontak. 

1. Sentuh  >  > Orang . 

2. Sentuh satu kontak untuk menampilkannya, lalu sentuh  > Edit. 

3. Sentuh  > Pilih foto dari Galeri. 

 Jika gambar sudah ditetapkan, sentuh Pilih foto baru dari Galeri. 

 Ketika diminta, pilih aplikasi untuk membuka gambar. 

4. Sentuh gambar untuk memilihnya. 

 Anda mungkin diminta untuk mengubah ukuran gambar yang digunakan untuk 

kontak. Sentuh dan seret kotak untuk membatasi bagian gambar yang akan 

digunakan. Sentuh dan seret sisi atau sudut kotak untuk mengubah ukuran kotak. 

5. Sentuh Selesai untuk menetapkan gambar, lalu sentuh SELESAI untuk menyimpan 

kontak. 
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Menetapkan Gambar Baru ke Kontak 
Ikuti petunjuk untuk mengambil gambar dan langsung menetapkannya ke kontak yang sudah 

ada. 

1. Sentuh  >  > Orang . 

2. Sentuh satu kontak untuk menampilkannya, lalu sentuh  > Edit. 

3. Sentuh  > Ambil foto. 

 Jika gambar sudah ditetapkan, sentuh Ambil foto baru. 

4. Sentuh  untuk mengambil gambar. Jika sudah puas dengan gambar itu, sentuh 

Simpan  untuk melanjutkan. 

 Ketika diminta, pilih aplikasi untuk membuka gambar. 

 Anda mungkin diminta untuk mengubah ukuran gambar yang digunakan untuk 

kontak. Sentuh dan seret kotak untuk membatasi bagian gambar yang akan 

digunakan. Sentuh dan seret sisi kotak untuk mengubah ukuran kotak. 

5. Sentuh Selesai untuk menetapkan gambar, lalu sentuh SELESAI untuk menyimpan 

kontak. 

Menetapkan Nada Dering ke Kontak 
Ketahui siapa yang menelepon tanpa melihat ponsel dengan cara menetapkan dering khusus 

ke seorang kontak. 

1. Sentuh  >  > Orang . 

2. Sentuh satu kontak untuk menampilkannya, lalu sentuh  > Setel nada dering. 

3. Sentuh nada dering yang tersedia. 

 Ketika menyentuh nada dering, Anda akan mendengar sampelnya. 

4. Sentuh Oke untuk menetapkan nada dering itu. 

Mengirim Semua Panggilan ke Voicemail  
Ketika Semua panggilan ke kotak pesan diaktifkan, semua panggilan dari suatu kontak secara 

otomatis dikirimkan ke voicemail. 

1. Sentuh  >  > Orang . 
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2. Sentuh satu kontak untuk menampilkannya, lalu sentuh . 

3. Sentuh kotak centang Semua panggilan ke kotak pesan. 

Menambah Kontak ke Layar Depan 
Anda bisa menambahkan kontak ke layar depan untuk dapat dengan cepat mengaksesnya. 

1. Sentuh  >  > Orang . 

2. Sentuh satu kontak untuk menampilkannya, lalu sentuh .  

3. Sentuh Letakkan di layar Utama. Kontak ditambahkan ke layar depan sebagai widget. 

 Anda dapat menyentuh widget kontak tersebut untuk melakukan panggilan, 

mengirim pesan, dll. 

Menautkan Kontak 
Bila Anda memiliki kontak dari berbagai sumber (Gmail, telepon, dll.), Anda mungkin memiliki 

beberapa entri mirip untuk satu kontak. Aplikasi Orang di ponsel Anda memungkinkan Anda 

menautkan beragam entri ke dalam satu kontak. 

1. Sentuh  >  > Orang . 

2. Sentuh satu kontak untuk menampilkannya, lalu sentuh  > Edit. 

3. Sentuh  > Gabung lalu sentuh entri lain untuk menautkannya ke kontak asli. 

Menghapus Kontak 
Anda dapat menghapus kontak dari halaman perincian kontak. 

1. Sentuh  >  > Orang . 

2. Sentuh satu kontak untuk menampilkannya, lalu sentuh  > Hapus. 

3. Sentuh Oke. 

Menyinkronkan Kontak 

Menyinkronkan data dari akun yang dikelola memungkinkan Anda menambah dan mengelola 

kontak baru atau yang sudah ada dari akun online atau jarak jauh ke ponsel Anda. Sebelum 

menyinkronkan, Anda harus memiliki akun Google atau Microsoft Exchange ActiveSync yang 

aktif dengan kontak yang sudah diasosiasikan dan masuk ke akun Anda dengan ponsel itu. 
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Untuk informasi selengkapnya tentang Gmail, Email, dan Exchange Activesync Email, lihat 

Gmail/Google dan Email. 

Membagikan Kontak 

Anda dapat dengan cepat membagikan kontak menggunakan Bluetooth, email, Gmail, atau 

pesan teks. 

1. Sentuh  >  > Orang . 

2. Sentuh satu kontak untuk menampilkannya, lalu sentuh  > Bagikan. 

3. Pada menu Bagikan kontak melalui, pilih satu metode: 

 Bluetooth untuk mengirim informasi melalui Bluetooth. Lihat Bluetooth untuk 

informasi tentang pemasangan dan pengiriman melalui Bluetooth. 

 Drive untuk mengunggah informasi ke server Anda. Masukkan nama dokumen, pilih 

satu akun, lalu folder, lalu sentuh Oke. 

 Email untuk mengirim informasi sebagai lampiran email. Jika diminta, pilih akun 

email. Alamati pesan, tambahkan perihal, dan pesan, lalu sentuh Kirim . Lihat 

Menulis dan Mengirim Email untuk perincian tentang mengirim email. 

 Gmail untuk mengirim informasi sebagai lampiran Gmail. Alamati pesan, tambahkan 

perihal, dan pesan, lalu sentuh Kirim . Lihat Mengirim Pesan Gmail untuk 

perinciannya. 

 Perpesanan untuk mengirim informasi sebagai lampiran pesan multimedia. Alamati 

pesan, tambahkan perihal (bila perlu), dan pesan, lalu sentuh . Lihat Mengirim 

Pesan Multimedia (MMS) untuk perinciannya. 

 OfficeSuite Wi-Fi Direct™ untuk mengirim informasi menggunakan Wi-Fi Direct. 

Sentuh perangkat tujuan pengiriman dari daftar perangkat. 
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Akun dan Pengiriman Pesan 

Dengan layanan seluler dan kemampuan pengiriman pesan yang dimiliki ponsel Anda, Anda 

memiliki peluang untuk mengirim informasi melalui berbagai saluran dan akun, termasuk Gmail 

(Google), email pribadi dan korporat, pengiriman pesan teks dan multimedia, akun jejaring 

sosial, dan Hangouts. 

Gmail/Google 

Anda membutuhkan Akun Gmail untuk mengakses beberapa fitur ponsel seperti aplikasi Gmail, 

Google Maps™, Hangouts, dan Google Play. Sebelum Anda dapat mengakses aplikasi Google, 

Anda harus memasukkan informasi akun Anda. Aplikasi ini disinkronkan antara ponsel dan 

Akun Google online Anda. 

Penting: Jangan sampai melupakan alamat email dan kata sandi Akun Google Anda. 

Catatan: Pengoperasian dan tampilan dapat berubah karena pembaruan aplikasi otomatis, dll. 

Membuat Akun Google 
Jika belum memiliki Akun Google, Anda dapat membuatnya secara online atau menggunakan 

ponsel Anda. 

Catatan: Anda juga dapat membuat dan masuk ke akun Google/Gmail melalui aplikasi 

penyiapan di ponsel Anda. 

Catatan: Walaupun Anda membutuhkan akun Gmail untuk menggunakan fitur-fitur tertentu di 

ponsel seperti Google Play, Anda tidak perlu menggunakan Gmail sebagai akun default untuk 

ponsel Anda. 

Membuat Akun Google Online 

1. Dari komputer, jalankan browser web dan pergilah ke google.com. 

2. Pada halaman utama, klik Masuk > Buat akun. 

3. Ikuti petunjuk di layar untuk membuat akun gratis. 

4. Cari email dari Google di kotak email yang disediakan, dan balas email untuk 

mengonfirmasi dan mengaktifkan akun baru Anda. 

Membuat Akun Google Menggunakan Ponsel 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Tambahkan akun. 

2. Sentuh Google lalu sentuh Baru.  

http://www.google.com/
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3. Masukkan Pertama dan Belakang, lalu sentuh panah Selanjutnya. 

4. Masukkan Email yang diinginkan lalu sentuh panah Selanjutnya.  

5. Ketika diminta, masukkan dan masukkan kembali kata sandi lalu sentuh panah 

Selanjutnya. 

6. Sentuh Siapkan opsi pemulihan, lalu masukkan nomor telepon dan alamat email 

kedua. Masukkan wilayah tempat Anda berada lalu sentuh panah Selanjutnya. 

 Jika Anda menyentuh Lain kali, lanjutkan ke langkah 7. 

Catatan: Ketika membuka Akun Google baru, baik di ponsel atau online, Anda akan diminta 

menambahkan alamat email kedua. Masukkan alamat Gmail kedua atau alamat email lain yang 

digunakan untuk mengirim dan menerima email saat ini. Alamat ini digunakan untuk 

mengautentikasi akun Anda jika Anda mendapat masalah atau melupakan kata sandi. 

Pengguna Android™ sangat disarankan melakukan ini sehingga bisa mendapatkan akses 

kembali ke layanan Google dan pembelian di ponsel Anda. 

7. Pilih apakah akan mencadangkan pengaturan sistem, dll, ke Akun Google, tentukan 

apakah menerima berita dan informasi lain dari Google Play, lalu sentuh panah 

Selanjutnya. 

8. Sentuh Saya setuju, masukkan teks yang ditampilkan, lalu sentuh panah Selanjutnya. 

9. Sentuh Jangan sekarang. 

 Untuk menggunakan Google+™, sentuh Memulai dan ikuti petunjuk pada layar. 

10.  Sentuh LEWATI. 

 Untuk menentukan metode pembayaran, sentuh satu opsi > Lanjutkan, lalu ikuti 

petunjuk pada layar. 

Masuk ke Akun Google Anda 
Jika Anda memiliki Akun Google tetapi belum masuk dengan ponsel Anda, ikuti petunjuk ini 

untuk masuk ke Akun Google Anda. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Tambahkan akun. 

2. Sentuh Google lalu sentuh Yang sudah ada.  

3. Masukkan nama pengguna dan kata sandi Gmail Anda lalu sentuh panah Selanjutnya. 

4. Setelah menyentuh Oke di layar konfirmasi, pilih apakah akan mencadangkan 

pengaturan sistem Anda, dll, ke Akun Google, tentukan apakah akan menerima berita 

dan informasi lain dari Google Play, lalu sentuh panah Selanjutnya. 

5. Sentuh LEWATI. 
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 Untuk menentukan metode pembayaran, sentuh satu opsi > Lanjutkan, lalu ikuti 

petunjuk pada layar. 

 Anda telah masuk ke Akun Google dan ponsel Anda akan disinkronkan dengan akun 

itu. 

Mengakses Gmail 
Akses akun Gmail pribadi Anda langsung di ponsel. 

1. Sentuh  >  > Gmail . 

2. Lakukan salah satu dari berikut ini: 

 Melihat pesan email lain: jika kotak masuk sudah penuh, usapkan jari Anda ke atas 

pada layar untuk melihat pesan dan percakapan lain. 

 Membaca pesan email baru: sentuh pesan atau percakapan yang belum dibaca 

(item yang belum dibaca ditampilkan dengan huruf tebal). 

 Memilih pesan dan percakapan: sentuh dan tahan pesan dan percakapan itu. Anda 

juga dapat menyentuh ikon di sebelah kiri pesan atau percakapan. 

 Melihat kotak masuk akun Gmail Anda yang lain: sentuh nama akun di bagian atas 

kotak masuk, lalu sentuh akun yang ingin Anda lihat. 

 Menyegarkan ulang kotak masuk: seret ke bawah layar kotak masuk. 

Mengirim Pesan Gmail 
Menggunakan ponsel Anda untuk mengirim pesan Gmail. 

1. Sentuh  >  > Gmail . 

2. Di kotak masuk, sentuh . 

3. Masukkan alamat email penerima pesan di bidang Kepada. Jika Anda mengirim pesan 

email ke beberapa penerima, pisahkan alamat email dengan koma atau dengan 

menyentuh Selesai. Ketika Anda memasukkan alamat email, alamat apa pun yang 

cocok dari daftar kontak Anda akan ditampilkan. Sentuh yang cocok untuk langsung 

memasukkan alamat itu. 

4. Jika Anda ingin mengirim carbon copy (Cc) (salinan) atau blind carbon copy (Bcc) 

(salinan tersembunyi) dari email itu ke penerima lain, sentuh  di sebelah bidang 

Kepada. 

5. Masukkan alamat email, lalu tulis email Anda. 
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6. Jika Anda ingin melampirkan file seperti gambar, video, suara, dan lain-lain, lakukan 

salah satu dari berikut ini: 

 Sentuh  > Lampirkan file. Pilih satu kategori file dari daftar, lalu pilih gambar, 

video, atau audio. 

 Sentuh  > Sisipkan dari Drive, lalu pilih sebuah file. 

7. Setelah membuat pesan, sentuh Kirim . 

Catatan: Ketika membuat pesan, sentuh  > Simpan draf atau sentuh  untuk 

menyimpannya sebagai draf. Untuk membaca pesan email draf, sentuh  lalu sentuh Draf. 

Catatan: Untuk melihat pesan yang sudah dikirim, sentuh  lalu sentuh Terkirim. 

Membaca dan Membalas Pesan Gmail 
Ponsel Anda memungkinkan Anda mengakses, membaca, dan membalas semua pesan Gmail. 

1. Sentuh  >  > Gmail . 

2. Sentuh pesan untuk menampilkannya. 

Kiat: Anda juga dapat mengakses pesan baru melalui bilah status. Ketika ada pesan Gmail 

baru, Anda akan melihat ikon  di bilah status. Seret bilah status ke bawah untuk 

menampilkan notifikasi itu. Sentuh pesan untuk menampilkannya. 

3. Untuk membalas pesan, sentuh  untuk membuka pesan balasan. Untuk membalas 

ke semua atau meneruskan, sentuh  di sebelah  dari pesan yang terbuka lalu 

sentuh Balas semua atau Teruskan. 

 Untuk Reply atau Reply all, masukkan pesan tambahan. 

 Untuk Meneruskan, masukkan atau pilih penerima lalu masukkan pesan tambahan. 

4. Setelah membuat pesan, sentuh Kirim . 

Kiat: Anda juga dapat membalas, membalas ke semua, atau meneruskan pesan dengan 

menyentuh Balas, Balas ke semua, atau Teruskan di bagian bawah layar. 
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Email 

Gunakan aplikasi Mail untuk mengirim dan menerima email dari webmail atau akun lain yang 

menggunakan POP3 atau IMAP, atau akses akun Exchange ActiveSync Anda untuk kebutuhan 

email korporat Anda. 

Menambah Akun Email  
Anda dapat menambah beberapa tipe akun email pribadi, seperti akun POP3 dan IMAP di 

ponsel Anda. 

Menambah Akun Email dari menu Pengaturan 

1. Sentuh  >   > Setelan  > Tambahkan akun > Email. 

2. Masukkan Alamat email dan Kata sandi untuk akun email lalu sentuh Berikutnya. 

 Menyentuh Berikutnya membuat ponsel Anda mencoba membuka email “reguler” 

dan mengetes server masuk dan keluar.  

 Jika Anda memiliki pengaturan khusus yang harus dilakukan, sentuh Penyiapan 

manual dan masukkan pengaturan. Ini mungkin termasuk tipe mail, nama pengguna, 

kata sandi, server, tipe keamanan, dll. 

3. Pilih pengaturan sinkronisasi lalu sentuh Berikutnya. 

4. Masukkan nama akun dan nama tampilan, dan sentuh Berikutnya untuk menyelesaikan 

penyiapan. 

Menambah Akun Email dari Aplikasi Email 

Anda juga dapat membuka akun email, langsung dari aplikasi Email. 

1. Sentuh  >  > Email . 

2. Jika sudah menambahkan akun email, di kotak masuk email, sentuh  > Setelan, lalu 

sentuh TAMBAHKAN AKUN. 

3. Masukkan Alamat email dan Kata sandi untuk akun email lalu sentuh Berikutnya. 

 Menyentuh Berikutnya membuat ponsel Anda mencoba membuka email “reguler” 

dan mengetes server masuk dan keluar. 

 Jika Anda memiliki pengaturan khusus yang harus dilakukan, sentuh Penyiapan 

manual dan masukkan pengaturan. Ini mungkin termasuk tipe mail, nama pengguna, 

kata sandi, server, tipe keamanan, dll. 

4. Pilih pengaturan sinkronisasi lalu sentuh Berikutnya. 
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5. Masukkan nama akun dan nama tampilan, dan sentuh Berikutnya untuk menyelesaikan 

penyiapan. 

Penting: Jika tipe akun yang ingin Anda siapkan tidak ada di database ponsel, Anda akan 

diminta untuk memasukkan perinciannya. Anda harus mendapatkan semua informasi yang 

dibutuhkan untuk akun email itu, seperti pengaturan server masuk dan keluar, sebelum 

melanjutkan. 

Menambah Akun Exchange ActiveSync 
Jika Anda menyinkronkan ponsel dengan akun Exchange ActiveSync, Anda dapat membaca, 

mengelola, dan mengirim email dengan cara mudah seperti dengan akun POP3/IMAP. Namun, 

Anda juga dapat mengatur beberapa fitur hebat yang dimiliki Exchange. 

Penting: Sebelum membuka akun Microsoft Exchange ActiveSync, hubungi administrator 

Exchange Server di perusahaan Anda untuk mendapatkan informasi pengaturan akun yang 

dibutuhkan. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Tambahkan akun > Microsoft Exchange 

ActiveSync. 

2. Masukkan Alamat email dan Kata Sandi untuk akun email itu lalu sentuh Penyiapan 

manual. 

3. Sentuh Exchange. 

4. Konfigurasikan penyiapan seperti alamat server dan nomor port, lalu sentuh Berikutnya. 

5. Pilih pengaturan sinkronisasi lalu sentuh Berikutnya. 

6. Masukkan nama akun dan sentuh Berikutnya untuk menyelesaikan penyiapan. 

Membuat dan Mengirim Email 
Buat dan kirim email menggunakan akun yang telah disiapkan di ponsel Anda. Tingkatkan 

produktivitas Anda dengan melampirkan file seperti gambar, video, atau dokumen ke pesan 

email Anda. 

1. Sentuh  >  > Email . 

2. Dari kotak masuk akun email, sentuh Tulis . 

Kiat: Sentuh nama akun di bagian atas layar untuk beralih ke akun email lain. 

3. Isikan satu penerima atau lebih. 

 Memasukkan alamat email secara langsung ke bidang Kepada. Jika Anda mengirim 

email ke beberapa penerima, pisahkan alamat email dengan koma atau dengan 

menyentuh Selesai. Ketika Anda memasukkan alamat email, alamat apa pun yang 



Akun dan Pengiriman Pesan 52 

cocok dari daftar kontak Anda akan ditampilkan. Sentuh yang cocok untuk langsung 

memasukkan alamat tersebut. 

Kiat: Jika ingin mengirim Cc (salinan) atau Bcc (salinan tersembunyi) dari email itu ke penerima 

lain, sentuh  > Tambahkan Cc/Bcc. 

4. Masukkan perihal, lalu tulis pesan Anda. 

5. Untuk menambahkan lampiran, sentuh  lalu Lampirkan File. Pilih satu kategori file 

dari daftar, lalu pilih gambar, video, atau audio. 

6. Setelah membuat pesan, sentuh Kirim . 

Catatan: Ketika membuat pesan, sentuh  > Simpan draf atau sentuh  untuk 

menyimpannya sebagai draf. Untuk membaca pesan email draf, sentuh  lalu sentuh Draf. 

Catatan: Untuk melihat pesan yang sudah dikirim, sentuh  lalu sentuh Terkirim. 

Membaca dan Membalas Email 
Membaca dan membalas email di ponsel sama mudahnya dengan di komputer. 

1. Sentuh  >  > Email . 

2. Dari kotak masuk akun email, sentuh pesan yang ingin Anda baca. 

Kiat: Sentuh nama akun di bagian atas layar untuk beralih ke akun email lain. 

3. Sentuh  untuk membalas pesan. Untuk membalas ke semua alamat atau 

meneruskan satu email, sentuh  di sebelah  dari pesan yang terbuka lalu sentuh 

Balas semua atau Teruskan. 

Mengelola Kotak Masuk Email Anda 
Kotak masuk email Anda menyediakan opsi manajemen untuk membuka, menyortir, dan 

menghapus pesan email Anda. 

Membuka Kotak Masuk Email Anda 

1. Sentuh  >  > Email . 

2. Sentuh akun email pada bagian atas layar untuk memilih kotak masuk yang lain, atau 

sentuh Tampilan kombinasi untuk melihat semua kotak masuk email Anda sekaligus. 
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Menyegarkan Kembali Akun Email 

Apa pun pengaturan sinkronisasi otomatis Anda, Anda juga dapat menyinkronkan pesan email 

terkirim dan diterima secara manual kapan saja. 

■ Ketika membuka kotak masuk email, sentuh  > Segarkan atau seret layar kotak 

masuk ke bawah. 

Menghapus Pesan Email 

1. Dari kotak masuk akun email itu, sentuh ikon di sisi kiri pesan yang ingin Anda hapus. 

Anda juga bisa menyentuh dan menahan pesan. 

 Sentuh ikon pesan-pesan lain untuk memilih lebih dari satu pesan. 

2. Sentuh Hapus . 

Pengaturan Akun Email 
Anda dapat mengedit pengaturan untuk setiap akun email seperti alamat email dan kata sandi, 

tampilan nama dan tanda tangan, frekuensi pengambilan, dan lainnya. 

1. Sentuh  >  > Email . 

2. Beralihlah ke akun email yang ingin Anda edit. 

3. Sentuh  > Setelan, dan pilih dari opsi ini: 

 Setelan umum: melakukan pengaturan umum seperti: apakah akan mengonfirmasi 

sebelum menghapus, apakah akan mengonfirmasi sebelum mengirimkan pesan, dll. 

 [Nama akun]: mengubah pengaturan akun email seperti Account name, Tanda 

tangan, Frekuensi sinkronisasi. 

Menghapus Akun Email 
Jika tidak lagi ingin menggunakan akun email di ponsel, Anda dapat menghapusnya melalui 

menu pengaturan email. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Email lalu pilih akun yang ingin Anda hapus. 

2. Sentuh  > Hapus akun. 

3. Sentuh lagi Hapus akun untuk mengonfirmasi penghapusan. 
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Menambah Widget Email 
Tambahkan widget Mail untuk melihat pesan Email atau email Exchange ActiveSync Anda di 

layar depan. 

1. Sentuh  >  > tab WIDGET. 

2. Sentuh dan tahan widget Email dan seret ke ruang kosong di layar depan. 

3. Pilih folder yang ingin Anda tambahkan. 

 Jika memiliki banyak akun, Anda akan diminta memilih satu akun. 

Pengiriman Pesan Teks dan Multimedia 

Dengan Pengiriman Pesan Teks (SMS), Anda dapat mengirim dan menerima pesan instan 

antara ponsel Anda dan ponsel lain yang memiliki kemampuan mengirim pesan. 

Pesan multimedia atau MMS dapat memuat teks dan gambar, rekaman suara, file audio atau 

video, slideshow gambar, atau kartu nama (vCard). 

Lihat paket langganan Anda untuk biaya pengiriman pesan yang berlaku. 

Mengirim Pesan Teks 
Buat dan kirim pesan teks dengan cepat di ponsel Anda. 

1. Sentuh  >  > Perpesanan . 

2. Pada layar Pengiriman Pesan, sentuh Pesan baru . Layar Pesan baru terbuka. 

3. Isikan satu penerima atau lebih.  

4. Masukkan nomor telepon langsung ke dalam kolom nomor telepon. Jika Anda mengirim 

pesan ke beberapa penerima, pisahkan nomor telepon dengan koma atau dengan 

menyentuh Kembali. Ketika Anda memasukkan informasi itu, nomor telepon apa pun 

yang cocok dari daftar kontak Anda akan ditampilkan. Sentuh yang cocok untuk 

langsung memasukkan nomor atau alamat itu. 
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5. Sentuh Ketik pesan lalu mulailah membuat pesan. 

 

 

6. Setelah selesai, sentuh  untuk mengirim pesan teks. 

Mengirim Pesan Multimedia (MMS) 
Bila Anda perlu menambah sedikit lagi informasi ke pesan teks, Anda dapat mengirim pesan 

multimedia (MMS) berisikan gambar, rekaman suara, file audio atau video, kartu nama (vCard), 

atau slideshow. 

1. Sentuh  >  > Perpesanan . 

2. Pada layar Pengiriman Pesan, sentuh Pesan baru . Layar Pesan baru terbuka. 

3. Isikan satu penerima atau lebih.  

 Memasukkan nomor telepon secara langsung ke bidang Kepada. Jika Anda 

mengirim pesan ke beberapa penerima, pisahkan nomor telepon dengan koma atau 

dengan menyentuh Kembali. Ketika Anda memasukkan informasi itu, nomor telepon 

apa pun yang cocok dari daftar kontak Anda akan ditampilkan. Sentuh yang cocok 

untuk langsung memasukkan nomor atau alamat itu. 

Catatan: Anda dapat menambah baris perihal dengan menyentuh  > Tambahkan subjek. 

4. Sentuh Ketik pesan lalu mulailah membuat pesan. 

5. Sentuh Lampirkan . 

6. Pada jendela Lampirkan, pilih dari lampiran file berikut: 
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 Gambar: melampirkan gambar yang tersimpan. 

 Ambil gambar: mengambil gambar dan melampirkan. 

 Video: melampirkan video yang tersimpan. 

 Ambil video: merekam video dan melampirkan. 

 Audio: memilih Audio sistem untuk merekatkan nada dering, atau Audio eksternal 

untuk melampirkan file audio atau suara yang direkam. 

 Rekam audio: membuat rekaman suara dan melampirkannya. 

 Contact: memilih kontak dari ponsel Anda. 

 Rangkai slide: merekam slideshow dan melampirkannya. Lihat “Membuat 

Slideshow” di bawah ini untuk perinciannya. 

7. Untuk mengubah lampiran, sentuh Ganti. Anda juga dapat menyentuh Hapus untuk 

mengulang dari awal. 

8. Sentuh  untuk mengirim pesan MMS. 

Membuat Slideshow 

Pada pesan multimedia, Anda dapat menambah slide yang masing-masing memuat gambar, 

video, atau audio. 

1. Pada pesan multimedia yang Anda buat, sentuh Lampirkan  > Rangkai slide. 

2. Untuk membuat slideshow, lakukan salah satu dari berikut ini: 

 Tambahkan slide baru: sentuh Tambahkan slide. 

 Pilih slide: sentuh nama slide seperti Slide 1. 

 Tambahkan picture: sentuh Tambahkan gambar atau  > Tambahkan gambar 

dan pilih gambar. Anda juga dapat menyentuh  > Ambil gambar untuk 

mengambil gambar dan menambahkannya.  

 Tambahkan musik atau rekaman suara: sentuh  > Tambahkan musik > 

Audio atau Rekam audio dan pilih file atau rekam audio. 

 Tambahkan video: sentuh  > Tambahkan video dan pilih video. (Anda tidak 

dapat menambahkan gambar dan video, atau musik dan video pada slide yang 
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sama.) Anda juga dapat menyentuh  > Ambil video untuk merekam video dan 

menambahnya. 

 Tambahkan takarir pada gambar atau video: sentuh bidang entri teks. 

 Pratampilkan slideshow: sentuh Pratinjau. 

 Ganti gambar yang ditambahkan: sentuh Ganti gambar. 

 Hapus gambar: sentuh  > Hapus gambar. 

 Hapus slide: sentuh Hapus slide. 

 Tambahkan slide: sentuh  > Tambahkan slide. 

 Pilih durasi untuk setiap slide: sentuh  > Durasi (XX detik). 

 Pilih tata letak untuk setiap slide: sentuh  > Tata letak (atas/bawah). 

3. Setelah selesai, sentuh Kembali untuk melampirkan slideshow ke pesan Anda. 

4. Setelah selesai membuat pesan multimedia, sentuh Kirimkan. 

Menyimpan dan Melanjutkan Pesan Draf 

Ketika membuat pesan teks atau multimedia, sentuh  untuk secara otomatis menyimpan 

pesan Anda sebagai draf. 

Untuk melanjutkan pembuatan pesan: 

1. Sentuh  >  > Perpesanan . 

2. Pada layar Pengiriman Pesan, sentuh pesan untuk melanjutkan pengeditan. 

 Draf akan menampilkan kata “Draf” dengan warna merah di layar pengiriman pesan. 

3. Setelah selesai mengedit pesan, sentuh . 

Notifikasi Pesan Baru 
Bergantung pada pengaturan notifikasi, ponsel akan memainkan nada dering, bergetar, atau 

menampilkan pesan secara singkat pada bilah status ketika Anda menerima pesan teks atau 

multimedia baru. Untuk mengubah notifikasi pesan teks dan multimedia baru, lihat Opsi SMS 

dan MMS untuk perinciannya. 
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Ikon pesan baru ( ) juga ditampilkan pada area notifikasi di bilah status untuk memberi tahu 

Anda tentang adanya pesan teks atau multimedia baru. Ikon aplikasi Pesan (jika ditampilkan 

pada layar depan) juga menampilkan sejumlah pesan baru . 

Untuk membuka pesan itu, seret bilah status ke bawah untuk membuka jendela notifikasi. 

Sentuh pesan baru untuk membuka dan membacanya. Untuk informasi tentang membaca dan 

membalas pesan, lihat Mengelola Percakapan Pesan. 

Mengelola Percakapan Pesan 
Pesan teks dan multimedia yang dikirim dan diterima dari seorang kontak (atau satu nomor) 

dikelompokkan ke dalam percakapan atau utas pesan di layar Pengiriman Pesan. Pesan teks 

atau multimedia berutas memungkinkan Anda melihat pertukaran pesan (mirip dengan program 

obrolan) dengan seorang kontak di layar. 

Membaca Pesan Teks 

■ Lakukan salah satu petunjuk berikut: 

 Pada layar Pengiriman Pesan, sentuh pesan teks atau utas pesan untuk membuka 

dan membacanya. 

 Jika memiliki notifikasi pesan baru, sentuh dan tahan bilah status lalu geser bilah 

status ke bawah untuk membuka jendela notifikasi. Sentuh pesan baru untuk 

membuka dan membacanya. 

Untuk kembali ke layar Pengiriman Pesan dari suatu utas pesan teks, sentuh . 

Catatan: Untuk melihat detail pesan tertentu, pada utas pesan itu, sentuh dan tahan pesan 

untuk membuka menu opsi, lalu sentuh Lihat detail. 

Catatan: Jika suatu pesan memuat tautan ke halaman Web, sentuh pesan itu lalu sentuh 

tautan untuk membukanya di browser Web. 

Catatan: Jika suatu pesan memuat nomor telepon, sentuh pesan itu lalu sentuh nomor telepon 

untuk memanggil nomor itu. 

Membuka Pesan Multimedia (MMS) 

1. Sentuh  >  > Perpesanan . 

2. Pada layar Pengiriman Pesan, sentuh pesan multimedia atau utas pesan untuk 

membukanya. 

3. Sentuh lampiran untuk membukanya. Jika lampiran berupa kontak vCard, lampiran itu 

dapat diimpor ke daftar kontak ponsel Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Kontak. 
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4. Untuk menyimpan lampiran ke memori perangkat atau kartu memori, sentuh dan tahan 

lampiran itu, lalu sentuh Simpan lampiran. 

Catatan: Bila Pengambilan otomatis di dalam pengaturan MMS diaktifkan, hanya header pesan 

yang diunduh. Untuk mengunduh seluruh pesan, sentuh Unduh di sebelah kanan pesan. Untuk 

perinciannya, lihat Opsi SMS dan MMS. 

Catatan: Jika Anda khawatir dengan ukuran unduhan data, periksalah ukuran pesan 

multimedia sebelum mengunduhnya. 

Memanggil Nomor Telepon di dalam Pesan 

Anda dapat membuat panggilan atau mengirim pesan ke suatu nomor telepon yang ada di 

dalam badan pesan. 

1. Sentuh  >  > Perpesanan . 

2. Sentuh pesan dengan nomor telepon itu lalu sentuh nomor telepon itu. Layar papan 

angka terbuka. 

3. Sentuh  untuk melakukan panggilan. 

Membalas Pesan 

1. Sentuh  >  > Perpesanan . 

2. Pada layar Pengiriman Pesan, sentuh utas pesan teks atau multimedia untuk 

membukanya. 

3. Sentuh kotak teks di bagian bawah layar, masukkan pesan balasan, lalu sentuh . 

Catatan: Untuk membalas pesan teks dengan pesan multimedia, buka pesan teks itu, sentuh 

 lalu sentuh Tambahkan subjek, atau Lampirkan . Pesan teks itu secara otomatis 

diubah menjadi pesan multimedia. 

Melindungi (Mengunci) Pesan 

Anda dapat mengunci pesan sehingga tidak akan dihapus walaupun Anda menghapus pesan 

lain dalam percakapan itu. 

1. Sentuh  >  > Perpesanan . 

2. Pada layar Pengiriman Pesan, sentuh satu utas pesan. 

3. Sentuh dan tahan pesan yang ingin Anda hapus.  

4. Sentuh Gembok di menu opsi. Ikon kunci ditampilkan di sebelah kanan pesan. 
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Menghapus Utas Pesan 

1. Sentuh  >  > Perpesanan . 

2. Pada layar Pengiriman Pesan, sentuh utas pesan yang ingin Anda hapus. 

3. Sentuh  > Hapus untaian. 

4. Ketika diminta untuk mengonfirmasi, sentuh Hapus. Segala pesan terkunci di dalam 

utas itu tidak akan dihapus kecuali Anda memilih kotak centang Hapus pesan yang 

dikunci. 

Menghapus Banyak Utas Pesan 

1. Sentuh  >  > Perpesanan . 

2. Pada layar Pengiriman Pesan, sentuh dan tahan utas yang ingin Anda hapus lalu sentuh 

utas lain yang juga ingin Anda hapus. 

3. Sentuh Hapus  lalu sentuh Hapus untuk mengonfirmasi. Semua pesan terkunci tidak 

akan dihapus kecuali Anda memilih kotak centang Hapus pesan yang dikunci. 

Menghapus Pesan Tunggal 

1. Ketika melihat utas pesan, sentuh dan tahan pesan yang ingin Anda hapus.  

 Jika pesan itu terkunci, sentuh Buka gembok di menu opsi itu dan tahan pesan 

untuk menampilkan lagi menu opsi. 

2. Sentuh Hapus di menu opsi.  

3. Ketika diminta untuk mengonfirmasi, sentuh Hapus. 

Melihat Informasi Kontak dari Pesan 

Ketika Anda menerima pesan dari seseorang di dalam kontak yang tersimpan, Anda dapat 

menyentuh gambar atau ikon kontak di utas pesan itu untuk membuka menu opsi. Bergantung 

pada informasi kontak yang tersimpan, Anda dapat melihat rincian kontak, menelepon, atau 

mengirim pesan email ke kontak itu, dan lainnya. 

Opsi SMS dan MMS 
Menu pengaturan pesan memungkinkan Anda mengontrol opsi untuk pesan teks dan MMS 

termasuk batasan pesan pengaturan ukuran, dan notifikasi. 

1. Sentuh  >  > Perpesanan . 
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2. Pada layar Pengiriman Pesan, sentuh  > Setelan. Anda dapat mengatur yang 

berikut: 

 SMS Diaktifkan: mengatur aplikasi yang digunakan untuk mengirim dan menerima 

SMS.  

 Hapus pesan lama: secara otomatis menghapus pesan lama, kecuali untuk pesan 

terkunci, ketika batasan yang ditentukan tercapai. 

 Batasan pesan teks: memilih jumlah maksimum pesan teks yang disimpan di setiap 

utas percakapan. (Ini tidak termasuk pesan terkunci.) 

 Batasan pesan multimedia: memilih jumlah maksimum pesan MMS yang disimpan 

di setiap utas percakapan. (Ini tidak termasuk pesan terkunci.) 

 Laporan pengiriman: menerima laporan tentang status pengiriman pesan teks 

(SMS) Anda. 

 Kelola pesan kartu SIM: mengelola pesan yang tersimpan di dalam kartu SIM 

ponsel Anda. Opsi ini dapat tidak muncul tergantung pada kartu SIM Anda. 

 Prioritas Pengiriman MMS: mengatur prioritas pesan MMS yang dikirim. 

 Laporan pengiriman: menerima laporan tentang status pengiriman pesan MMS 

Anda. 

 Baca laporan: meminta laporan sudah dibaca untuk setiap pesan MMS yang Anda 

kirim. 

 Pungut otomatis: pilih opsi ini untuk secara otomatis mengambil semua pesan 

multimedia selengkapnya. Ketika dipilih, header pesan multimedia plus badan pesan 

dan lampiran akan secara otomatis diunduh ke ponsel Anda. Jika Anda 

mengosongkan kotak centang ini, hanya header pesan multimedia yang akan 

diambil dan ditampilkan pada layar Pengiriman Pesan Anda. 

 Pungut otomatis roaming: secara otomatis mengambil semua pesan 

selengkapnya ketika roaming. Ini dapat menyebabkan adanya biaya pulsa yang 

signifikan. 

 Pemberitahuan: mengatur apakah akan menerima notifikasi untuk SMS/MMS yang 

diterima. 

 Suara: mengatur nada dering untuk SMS/MMS yang diterima. 

 Getar: mengatur apakah ponsel bergetar ketika menerima SMS/MMS. 
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Siaran Sel 
Pengaturan siaran sel memungkinkan Anda mengonfigurasi pengaturan peringatan darurat 

seperti menampilkan peringatan darurat, durasi suara peringatan, dan pengingat peringatan. 

1. Sentuh  >  > Perpesanan . 

2. Pada layar Pengiriman pesan, sentuh  > Siaran Sel. 

3. Sentuh  > Setelan untuk mengatur berikut ini: 

 Aktifkan pemberitahuan: bila diaktifkan, notifikasi akan muncul ketika peringatan 

darurat diterima. 

 Durasi suara lansiran: mengubah berapa lama bunyi peringatan diputar. 

 Pengingat lansiran: atur untuk mengingatkan Anda akan peringatan darurat yang 

diterima. 

 Getar: bila diaktifkan, ponsel akan bergetar ketika peringatan darurat diterima. 

 Ucapkan pesan lansiran: bila diaktifkan, gunakan teks-ke-ucapan untuk 

membacakan pesan peringatan darurat. 

Hangouts 

Hangouts adalah layanan pengiriman pesan instan dari Google. Digunakan untuk 

berkomunikasi dengan pengguna Hangout lain, dan juga panggilan video. Masuklah ke Akun 

Google terlebih dahulu (lihat Masuk ke Akun Google Anda). 

Menggunakan Hangouts 

1. Sentuh  >  > Hangouts . 

 Jika diminta, ikuti petunjuk pada layar untuk melanjutkan. 

2. Sentuh Hangout baru  untuk memulai Hangout baru. 

3. Ketikkan nama, email, angka, atau lingkaran, atau pilih kontak dari daftar. 

4. Ketikkan pesan atau sentuh Video call  untuk memulai obrolan video. 

 Setiap kali teks dimasukkan, teman terkait ditampilkan. 

 Jika ada teman yang belum ada di Hangout, Anda akan menerima pesan. Sentuh 

Undang untuk mengundangnya bergabung di Hangout. 
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Operasi Hangouts 

● Mengakhiri Obrolan: di jendela Hangouts, sentil obrolan dari kiri ke kanan. 

● Mengakhiri Obrolan Video: di jendela obrolan video, sentuh . 

● Menonaktifkan Riwayat Obrolan: jika Anda tidak ingin menyimpan riwayat obrolan, di 

jendela obrolan, sentuh  > Nonaktifkan riwayat. 

● Menghapus Riwayat Obrolan: untuk menghapus semua riwayat obrolan, di jendela 

obrolan, sentuh  > Hapus > Hapus. 

Catatan: Anda dapat menggunakan Hangouts sebagai aplikasi pengiriman pesan default di 

ponsel Anda, atau sebagai aplikasi IM mandiri. Jika Anda mengatur Hangouts sebagai aplikasi 

pengiriman pesan default, aplikasi pengiriman pesan akan dinonaktifkan. Untuk informasi 

selengkapnya, lihat Pengaturan Apl SMS Default. 
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Aplikasi dan Hiburan 

Semua fitur ponsel Anda dapat diakses melalui daftar Apl. 

Catatan: Aplikasi dan layanan yang tersedia dapat mengalami perubahan setiap saat. 

Google Play Store 

Google Play adalah tempat untuk menemukan aplikasi Android, buku, dan musik baru untuk 

ponsel Anda. Pilih dari beraneka ragam konten gratis dan berbayar mulai dari aplikasi 

produktivitas dan game hingga buku dan musik terlaris. Setelah menemukan yang Anda 

inginkan, Anda bisa dengan mudah mengunduh dan menginstalnya di ponsel Anda. 

Untuk mengakses aplikasi toko Google Play, Anda harus terlebih dahulu terhubung dengan 

Internet menggunakan Wi-Fi atau koneksi data seluler ponsel dan masuk ke Akun Google Anda. 

Lihat Web dan Data dan Masuk ke Akun Google Anda untuk perinciannya. 

Peringatan: Berbagai jenis aplikasi yang berbeda dapat diinstal pada ponsel Anda dari Google 

Play (disediakan oleh Google Inc.). Perusahaan tidak bertanggung jawab dengan cara 

bagaimana pun atas aplikasi yang diinstal pengguna (kualitas, keandalan, kesesuaian untuk 

suatu tujuan, kredibilitas, akurasi, dll.) atau malafungsi yang diakibatkannya (virus, dll.). 

Peringatan: Segala risiko terkait pembelian aplikasi adalah tanggungan Anda sendiri. 

Perusahaan tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang diakibatkan bagi pengguna 

atau pihak ketiga. 

Penting: Aplikasi pihak ketiga dapat mengakses informasi pribadi Anda. Untuk mengetahui 

bagaimana aplikasi pihak ketiga akan mengumpulkan, mengakses, menggunakan, atau 

mengungkapkan informasi pribadi Anda, periksa kebijakan penyedia aplikasi, yang biasanya 

dapat ditemukan di situs web mereka. Jika Anda merasa kurang nyaman dengan kebijakan 

aplikasi pihak ketiga, jangan gunakan aplikasi tersebut. 

Catatan: Pengoperasian dan tampilan dapat berubah karena pembaruan aplikasi otomatis, dll. 

Mendapatkan dan Menginstal Aplikasi 
Bila Anda menginstal aplikasi dari aplikasi Google Play dan menggunakannya pada ponsel 

Anda, mereka mungkin mempersyaratkan akses ke informasi pribadi Anda (seperti lokasi Anda, 

data kontak, dan lainnya) atau akses ke fungsi atau pengaturan tertentu pada ponsel Anda. 

Unduh dan instal aplikasi yang Anda percayai saja. 

1. Sentuh  >  > Play Store . 

2. Saat Anda membuka aplikasi Google Play store untuk pertama kalinya, jendela 

Ketentuan Layanan akan muncul. Sentuh Terima untuk melanjutkan. 
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3. Jelajahi kategori yang ada (APLIKASI, GAME, dll.), temukan item yang Anda minati, 

dan sentuh namanya. 

 Jelajahi aplikasi-aplikasi yang diutamakan. Gulir melalui daftar aplikasi yang 

diutamakan saat Anda membuka Google Play. 

 Cari aplikasi. Sentuh Telusuri Google Play  pada layar depan Google Play, 

masukkan nama atau jenis aplikasi yang Anda cari, lalu sentuh  pada keyboard. 

4. Sentuh satu aplikasi untuk membaca deskripsi mengenai aplikasi itu dan ulasan 

pengguna. 

5. Sentuh PASANG (untuk aplikasi gratis) atau harga (untuk aplikasi berbayar). 

Catatan: Anda bisa menggunakan akun Google Wallet untuk membeli item di Google Play. 

Lihat Membuat Akun Google Wallet untuk membuka akun Google Wallet jika Anda belum punya. 

6. Layar berikutnya memberi tahu Anda apakah aplikasi tersebut membutuhkan akses ke 

informasi pribadi Anda atau akses ke fungsi atau pengaturan tertentu pada ponsel Anda. 

Jika Anda menyetujui persyaratannya, sentuh TERIMA untuk mulai mengunduh dan 

menginstal aplikasi. 

 Jika Anda memilih aplikasi berbayar, setelah menyentuh TERIMA, layar untuk 

memilih metode pembayaran akan muncul sebelum aplikasi diunduh ke ponsel Anda. 

Peringatan: Baca notifikasi dengan saksama! Berhati-hatilah terutama dengan aplikasi yang 

memiliki akses ke banyak fungsi atau sejumlah besar data Anda. Sekali Anda menyentuh 

TERIMA pada layar ini, Anda bertanggung jawab atas segala hasil menggunakan item ini pada 

ponsel Anda. 

Membuat Akun Google Wallet 
Anda bisa memiliki akun Google Wallet yang terkait dengan Akun Google Anda untuk membeli 

item dari aplikasi Google Play Store. 

Lakukan salah satu petunjuk berikut: 

■ Di komputer Anda, masuklah ke wallet.google.com untuk membuat akun Google Wallet. 

– atau – 

Pertama kalinya Anda menggunakan ponsel Anda untuk membeli item dari Google Play, 

Anda akan diminta untuk memasukkan informasi penagihan untuk membuka akun 

Google Wallet. 

Peringatan: Segala risiko terkait pembelian aplikasi adalah tanggungan Anda sendiri. 

Perusahaan tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang diakibatkan bagi pengguna 

atau pihak ketiga. 

https://wallet.google.com/
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Meminta Pengembalian Dana untuk Aplikasi Berbayar 
Jika Anda tidak puas dengan suatu aplikasi, Anda bisa meminta pengembalian dana dalam 

waktu 15 menit setelah pembelian. Kartu kredit Anda tidak ditagih dan aplikasi akan dihapus 

instalasinya dari ponsel Anda. 

Jika Anda berubah pikiran, Anda dapat menginstal aplikasi itu lagi, tetapi Anda tidak dapat 

meminta pengembalian dana untuk kedua kalinya. 

1. Sentuh  >  > Play Store . 

2. Sentuh  > Aplikasi saya. 

3. Sentuh aplikasi untuk menghapus instalasi guna mendapat pengembalian dana. Layar 

perincian untuk aplikasi akan terbuka. 

4. Sentuh PENGEMBALIAN DANA, lalu sentuh Ya untuk mengonfirmasi. Aplikasi dihapus 

instalasinya dan tagihan dibatalkan. 

Membuka Aplikasi Terinstal 
Ada beberapa opsi untuk membuka aplikasi terinstal. 

■ Sentuh  >  temukan aplikasi, lalu sentuh ikonnya. 

 

– atau – 

1. Sentuh  >  > Play Store . 

2. Sentuh  > Aplikasi saya > tab TERPASANG. 

3. Sentuh aplikasi lalu sentuh BUKA untuk membukanya. 

Menghapus Instalasi Aplikasi 
Anda bisa menghapus instalasi semua aplikasi yang telah Anda unduh dan instal dari Google 

Play. 

1. Sentuh  >  > Play Store . 

2. Sentuh  > Aplikasi saya. 

3. Pada layar INSTALLED, sentuh aplikasi yang ingin Anda hapus instalasinya, lalu sentuh 

COPOT PEMASANGAN. 

4. Saat diminta, sentuh Oke untuk membuang aplikasi itu dari ponsel Anda. 
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Mendapatkan Bantuan terkait Google Play 
Aplikasi Google Play store menawarkan pilihan bantuan online jika Anda ada pertanyaan atau 

ingin tahu lebih banyak tentang aplikasi tersebut. 

■ Sentuh  > Bantuan & Masukan. Browser Web akan membawa Anda ke halaman 

Web Bantuan Google Play. 

Google Maps 

Gunakan aplikasi Google Maps untuk menentukan lokasi Anda, mendapatkan petunjuk arah, 

menjelajahi usaha dan daya tarik setempat, tarif dan tempat ulasan, dan lain-lain. 

Mengaktifkan Layanan Lokasi di Ponsel Anda 
Sebelum menggunakan layanan berbasis lokasi apa pun, Anda harus mengaktifkan fitur lokasi 

GPS ponsel Anda. Untuk informasi lebih lengkap tentang layanan lokasi, lihat Layanan Lokasi. 

Menggunakan Google Maps 
Dengan menggunakan Google Maps, Anda bisa mencari lokasi dari alamat, nama fasilitas, dll. 

1. Sentuh  >  > Maps . 

 Jika diminta, ikuti petunjuk pada layar untuk menerima ketentuan penggunaan. 

2. Sentuh Telusuri , masukkan alamat, kota, nama fasilitas, dll., kemudian sentuh satu 

kandidat dalam daftar hasilnya. 

Pengoperasian Google Maps 
Anda dapat menggunakan tipe fungsi berikut ini di Google Maps. 

● Melihat Lokasi Saat Ini: sentuh . 

● Melihat Informasi Lalu Lintas, Foto Udara, Dll., dalam Peta: sentuh , lalu sentuh 

Lalu Lintas, Satelit, Google Earth, dll. 

● Memeriksa Rute menuju Tempat Tujuan: sentuh , masukkan lokasi Anda saat ini 

dan tujuan Anda, lalu sentuh metode transportasi (mobil, angkutan umum, atau jalan 

kaki). 

 Kandidat rute muncul dalam daftar. 

● Memeriksa Pengoperasian Terperinci untuk Peta: sentuh  > Bantuan. 
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Aplikasi Google Play Music 

Aplikasi Google Play Music memungkinkan Anda menjelajahi, dan memutar lagu yang dibeli 

dari Google Play dan juga lagu yang Anda muat dari pustaka musik Anda sendiri. Musik yang 

Anda pilih secara otomatis disimpan dalam pustaka Google Play Music Anda dan saat itu juga 

siap untuk diputar melalui streaming atau pengunduhan. 

Untuk informasi lebih lengkap tentang Google Play Music, kunjungi 

play.google.com/about/music. 

Catatan: Untuk informasi tentang memuat musik ke ponsel Anda, lihat Mentransfer File Antara 

Ponsel dan Komputer. 

Memutar Musik dengan Google Play 
Gunakan aplikasi Google Play Music untuk mendengarkan semua musik di ponsel Anda. 

1. Sentuh  >  > Google Play Musik . 

 Jika Anda diminta untuk memilih akun, ikuti petunjuk pada layar untuk melanjutkan. 

 Jika daftar menu muncul, sentuh Dengarkan Sekarang. 

2. Sentuh satu item dari jendela kategori lalu sentuh sebuah lagu. 

 Anda bisa memilih lagu dari kategori pustaka seperti Artis atau Album dalam 

Koleksiku. Sentuh  > Koleksiku. 

 Anda dapat memilih lagu dari daftar putar dalam Daftar Putar. Sentuh  > Daftar 

Putar. 

 Sentuh nama lagu/artis di bagian bawah layar untuk menampilkan layar pemutar 

Google Play Music. 

Mengelola Daftar Putar 
Atur musik ke dalam daftar-daftar putar yang disesuaikan dengan setiap situasi. 

1. Sentuh  >  > Google Play Musik . 

2. Tampilkan lagu atau album yang ingin Anda tambahkan lalu sentuh  di sebelahnya. 

3. Sentuh Tambahkan ke daftar putar > Daftar putar baru, dan masukkan nama dan 

deskripsi, lalu sentuh Buat daftar putar. 

4. Kembalilah ke tampilan Dengarkan Sekarang, tampilkan sebuah lagu atau album yang 

ingin Anda tambahkan, lalu sentuh  di sebelahnya. Sentuh Tambahkan ke daftar 

http://play.google.com/about/music
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putar > <nama daftar putar>. Lagu atau album ditambahkan ke daftar putar. Ulangi 

untuk menambahkan lebih banyak item ke dalam daftar putar. 

 Anda juga bisa membuat daftar putar dari jendela kategori seperti Album atau Lagu 

dalam Koleksiku. 

Menambahkan Musik yang Sedang Diputar ke Daftar Putar 

■ Dari tampilan pemutar, sentuh  > Tambahkan ke daftar putar > < Nama daftar 

putar >. 

Aplikasi Google Play Books 

Dengan Google Play Books, Anda bisa menemukan lebih dari tiga juta e-book gratis dan 

ratusan ribu lainnya untuk dibeli dalam Google Play Store. 

■ Sentuh  >  > Play Buku . 

Google™ Search 

Mencari di Web dengan Google. 

■ Sentuh  >  > Google . 

Catatan: Widget Google Search ditampilkan pada layar depan utama secara default. Anda bisa 

menyentuh widget ini untuk mencari dari layar depan. 

YouTube™ 

Melihat video yang diunggah ke YouTube dan mengunggah video Anda sendiri ke akun 

YouTube Anda. 

Melihat Video di YouTube 

Anda dapat menggunakan aplikasi YouTube untuk melihat video di YouTube walaupun Anda 

belum masuk ke akun YouTube. 

1. Sentuh  >  > YouTube . 

 Jika diminta untuk menambah atau membuat akun, ikuti petunjuk pada layar untuk 

melanjutkan. 

2. Cari di saluran YouTube dan sentuh video yang ingin Anda tonton. 

 Sentuh layar untuk menghentikan sementara atau melanjutkan pemutaran ketika 

menonton. 
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Mengirim Video ke YouTube 

Anda dapat mengirim video ke akun YouTube dari ponsel Anda. Sebelum mengirim, Anda 

harus membuka akun YouTube dan masuk ke akun itu di ponsel Anda. 

1. Sentuh  >  > YouTube . 

2. Sentuh  > Upload. 

 Jika diminta untuk membuat saluran, ikuti petunjuk pada layar untuk melanjutkan. 

3. Sentuh Upload  pada bagian atas layar lalu pilih video yang ingin Anda unggah. 

 Masukkan judul, deskripsi, dan tag, dan pilih pengaturan privasi. 

4. Sentuh . 

Keep Now 

Usap layar untuk mengambil gambar layar. URL di situs web akan diambil bersama dengan 

gambar layar. Lihat gambar layar yang diambil dengan aplikasi Keep Now. 

Catatan: Anda mungkin tidak akan bisa mengambil gambar layar tergantung pada jenis 

layarnya. 

Mengaktifkan Keep Now 
Aktifkan fitur Keep Now dan Anda akan dapat mengambil gambar layar dengan mudah. 

1. Sentuh  >  > Setelan . 

2. Sentuh Keep Now, lalu sentuh Keep Now. (Akan aktif bila tanda centang dimasukkan.) 

Mengambil Gambar Layar Menggunakan Keep Now 
Menggeser jari di sepanjang bagian atas layar akan memungkinkan Anda mengambil gambar 

layar. 

■ Geser jari Anda di sepanjang tepi atas layar. Gambar layar dari layar yang saat ini 

ditampilkan akan diambil. 

 Anda bisa menggeser jari dari arah kanan atau kiri untuk mengambil gambar layar.  

 Bila Anda mengambil gambar layar dari sebuah halaman Web, URL halaman Web 

itu juga akan disimpan.  
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Mengelola Gambar Layar yang Diambil Menggunakan Keep Now 
Anda dapat membagikan dan menghapus gambar layar yang sudah diambil, dan juga 

membuka halaman Web dari gambar layar halaman Web yang sudah diambil. 

1. Sentuh  >  > Keep Now . 

 Jika petunjuk menggunakan Keep Now muncul, ikuti petunjuk pada layar untuk 

melanjutkan.  

2. Sentuh gambar layar yang ingin Anda lihat. 

3. Sentuh  atau . 

  Share: membagikan gambar melalui email, dll. 

  Hapus: menghapus gambar. 

 Jika Anda menyentuh URL, Anda bisa membuka halaman Webnya yang tersimpan. 
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Web dan Data 

Kemampuan data ponsel memungkinkan Anda secara nirkabel mengakses Internet atau 

jaringan perusahaan Anda melalui berbagai koneksi, termasuk Wi-Fi, 4G, Layanan Data 

(Jaringan 3G), dan Virtual Private Network (VPN). 

Topik-topik berikut ini membahas koneksi data ponsel Anda dan browser Web bawaannya. Fitur 

tambahan terkait data dapat ditemukan dalam Akun dan Pengiriman Pesan, Aplikasi dan 

Hiburan, dan Alat dan Kalender. 

Wi-Fi 

Wi-Fi menyediakan akses Internet nirkabel hingga jarak sekitar 130 kaki (40 meter). Untuk 

menggunakan Wi-Fi ponsel, Anda membutuhkan akses ke titik akses nirkabel atau “hotspot”. 

Ketersediaan dan jangkauan sinyal Wi-Fi bergantung pada sejumlah faktor, termasuk 

infrastruktur dan objek lain yang dilalui sinyal. 

Menghidupkan Wi-Fi dan Menyambung ke Jaringan Nirkabel 
Gunakan menu pengaturan Nirkabel & jaringan untuk mengaktifkan radio Wi-Fi ponsel Anda 

dan tersambung ke jaringan Wi-Fi yang tersedia. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Wi-Fi. 

2. Sentuh tombol geser Wi-Fi untuk menghidupkan Wi-Fi . Anda akan melihat 

nama dan pengaturan keamanan jaringan Wi-Fi yang ada dalam jangkauan. 

 Untuk menonaktifkan Wi-Fi, sentuh tombol geser ini lagi . 

3. Sentuh satu jaringan Wi-Fi untuk menyambung dengannya, masukkan kata sandi (jika 

bukan jaringan terbuka), lalu sentuh Sambungkan. Ponsel Anda tersambung dengan 

jaringan Wi-Fi. Anda akan melihat  dalam bilah status. 

 Kata sandinya, untuk router LAN nirkabel rumahan, kadang-kadang bisa dilihat pada 

stiker pada router (WEP, WPA, KEY, dll.). Hubungi produsen router untuk 

mendapatkan informasi. Untuk kata sandi LAN nirkabel publik, tanyakan kepada 

penyedia layanan penggunanya. 

 Memasukkan kata sandi tidak perlu dilakukan jika titik akses tidak menggunakan 

perlindungan keamanan. 

  Tombol Tekan WPS: menggunakan fungsi WPS untuk tersambung ke 

perangkat berkemampuan WPS. 
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  Tambahkan Jaringan: mengatur informasi jaringan secara manual untuk 

tersambung ke sebuah jaringan. 

Catatan: Kali berikutnya ponsel Anda tersambung ke jaringan nirkabel berpengamanan yang 

sudah pernah diakses, Anda tidak akan diminta untuk memasukkan kata sandi lagi, kecuali jika 

Anda mereset ponsel ke pengaturan default pabrik atau Anda memerintahkan ponsel untuk 

melupakan jaringan itu. 

Catatan: Jaringan Wi-Fi dapat ditemukan secara otomatis, yang artinya tidak diperlukan 

langkah tambahan untuk menyambungkan ponsel Anda ke jaringan Wi-Fi. Nama pengguna dan 

kata sandi mungkin harus disediakan untuk jaringan nirkabel tertutup tertentu. 

Memeriksa Status Jaringan Nirkabel 
Periksa status jaringan nirkabel Anda saat ini, termasuk kecepatan dan kekuatan sinyalnya, 

melalui menu pengaturan Wi-Fi. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Wi-Fi. 

2. Sentuh jaringan nirkabel yang saat ini tersambung dengan ponsel. Anda akan melihat 

kotak pesan yang menampilkan nama jaringan Wi-Fi, statusnya, kekuatan sinyal, 

kecepatan tautan, dan perincian lainnya. 

Catatan: Jika Anda ingin menghapus pengaturan jaringan nirkabel ponsel, sentuh Lupakan 

Jaringan pada jendela ini. Anda perlu memasukkan pengaturan lagi jika Anda ingin 

tersambung ke jaringan nirkabel ini. 

Menyambung ke Jaringan Wi-Fi Lain 
Gunakan pengaturan Nirkabel & jaringan untuk memindai keberadaan dan menyambung ke 

jaringan Wi-Fi lain. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Wi-Fi. Jaringan Wi-Fi yang terdeteksi ditampilkan 

dalam bagian jaringan Wi-Fi. Untuk secara manual memindai keberadaan jaringan Wi-Fi 

yang tersedia, sentuh  > Pindai. 

2. Sentuh jaringan Wi-Fi lain untuk tersambung dengannya. 

Catatan: Jika jaringan nirkabel yang ingin Anda sambungi tidak ada dalam daftar jaringan yang 

terdeteksi, sentuh Tambahkan Jaringan  Masukkan pengaturan jaringan nirkabel dan 

sentuh Simpan. 

Pengaturan Tingkat Lanjut Wi-Fi 
Gunakan menu pengaturan Wi-Fi untuk secara manual mengatur pilihan koneksi Wi-Fi Anda. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Wi-Fi. 
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2. Sentuh tombol geser Wi-Fi untuk menghidupkan Wi-Fi . Anda akan melihat 

nama dan pengaturan keamanan jaringan Wi-Fi yang ada dalam jangkauan. 

 Untuk menonaktifkan Wi-Fi, sentuh tombol geser ini lagi . 

3. Sentuh  > Lanjutan. 

4. Pilih satu opsi dari berikut ini untuk mengubah pengaturannya. 

 Pemberitahuan Jaringan: bila diaktifkan, ponsel akan memberi tahu Anda ketika 

ada jaringan Wi-Fi baru yang tersedia. 

 Biarkan Wi-Fi nyala saat mode tidur: menetapkan kapan harus beralih dari Wi-Fi 

ke data seluler untuk komunikasi data, kapan perangkat tidur (kapan lampu latar 

padam). Pengaturan ini bisa mempengaruhi penggunaan data, karena koneksi data 

akan tetap aktif saat layar ponsel mati. 

 Pemindaian selalu tersedia: bila diaktifkan, ponsel Anda akan mengizinkan 

layanan lokasi Google, dan aplikasi lain untuk memindai adanya jaringan, bahkan 

saat Wi-Fi dimatikan. 

 Hindari sambungan buruk: bila diaktifkan, ponsel Anda tidak menggunakan 

jaringan Wi-Fi bila koneksi buruk. 

 Pasang sertifikat: jika ada sertifikat yang tersimpan dalam kartu memori opsional 

yang terpasang (tidak disertakan), Anda bisa menggunakan opsi ini untuk 

menginstal sertifikat. 

 Pengoptimalan Wi-Fi: memungkinkan ponsel menggunakan sesedikit mungkin 

daya baterai saat menggunakan Wi-Fi. 

 Alamat MAC: melihat alamat MAC perangkat Anda, yang diperlukan untuk 

menyambung ke jaringan tertentu yang berpengamanan. 

 Alamat IP: melihat alamat IP perangkat Anda. 

Wi-Fi Direct 
Gunakan Wi-Fi Direct untuk menyambung secara langsung ke perangkat Wi-Fi Direct lain 

cukup melalui Wi-Fi, tanpa titik akses atau melalui Internet. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Wi-Fi. 

2. Sentuh tombol geser Wi-Fi untuk menghidupkan Wi-Fi . Anda akan melihat 

nama dan pengaturan keamanan jaringan Wi-Fi yang ada dalam jangkauan. 

 Untuk menonaktifkan Wi-Fi, sentuh tombol geser ini lagi . 
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3. Sentuh  > Wi-Fi Direct. 

 Wi-Fi Direct dan Wi-Fi tidak tersedia pada saat yang bersamaan. 

4. Sentuh perangkat yang ingin disambungkan. 

 Jika Anda tidak dapat menemukan perangkat yang ingin disambungkan, sentuh 

TELUSURI PERANGKAT. 

 Jika tersambung melalui Wi-Fi, Anda akan melihat konfirmasi. Ikuti petunjuk pada 

layar. 

 Sentuh GANTI NAMA PERANGKAT untuk mengganti nama ponsel Anda 

sebagaimana terlihat pada perangkat yang lain. 

5. Terima koneksi pada perangkat yang lain. 

 Jika koneksi tidak diterima setelah jangka waktu tertentu, permintaan koneksi ini 

akan dibatalkan. 

 Untuk menghentikan koneksi, sentuh nama perangkat yang tersambung > Oke. 

Meluncurkan Koneksi Web 

Ikuti prosedur di bawah ini untuk meluncurkan koneksi Web. 

■ Sentuh  >  > Chrome . (Koneksi data Anda dimulai dan Anda akan melihat 

halaman mukanya.) 

Catatan: Koneksi internet dapat dilakukan melalui jaringan (3G atau 4G) atau melalui Wi-Fi 

(dikonfigurasi di dalam  >  > Setelan  > Wi-Fi). 

Catatan: Browser secara otomatis terbuka ketika tautan Web disentuh dari dalam pesan email 

atau SMS. 

Hotspot Seluler 

Hotspot Seluler memungkinkan Anda mengubah ponsel menjadi hotspot Wi-Fi. Bila fitur ini 

dihidupkan, Anda dapat berbagi layanan data seluler ponsel Anda melalui Wi-Fi dengan 

perangkat lain yang berkemampuan Wi-Fi. Fitur ini bekerja paling baik bila digunakan bersama 

dengan layanan data 4G (meskipun layanan 3G juga dapat digunakan). 

Catatan: Menghidupkan Hotspot Seluler akan menonaktifkan koneksi ponsel Anda ke jaringan 

Wi-Fi lainnya. 
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Menyiapkan Hotspot Seluler 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Setelan lainnya. 

2. Sentuh Setelan jaringan > Menambatkan & hotspot portabel. 

3. Sentuh Hotspot Wi-Fi portabel untuk mengaktifkannya. 

4. Sentuh Siapkan hotspot Wi-Fi, dan centang bidang isian SSID Jaringan untuk nama 

hotspot ponsel, dan bidang isian Kata sandi untuk kata sandi Anda (Tampilkan sandi 

untuk membuatnya terlihat). 

 Anda dapat mengganti nama hotspot ponsel, kata sandi, dan jenis keamanan. 

Sentuh masing-masing bidang isian dan masukkan nama atau kata sandi baru, atau 

pilih jenis keamanan. 

Catatan: Cara terbaik untuk terus menggunakan ponsel sebagai hotspot adalah dengan 

menghubungkannya ke catu daya. 

Menyambung ke Hotspot Seluler 

1. Aktifkan fungsionalitas Wi-Fi (nirkabel) pada perangkat target (laptop, perangkat media, 

dll.) 

2. Pindai keberadaan jaringan Wi-Fi dari perangkat dan pilih hotspot ponsel dari daftar 

jaringan. 

3. Pilih ponsel ini dan ikuti petunjuk pada layar untuk memasukkan kata sandi (tersedia 

pada halaman Hotspot Seluler). Perangkat tersambung melalui Hotspot Seluler ponsel. 

4. Luncurkan browser Web untuk memastikan bahwa Anda memiliki koneksi Internet. 

Penambatan 

Gunakan Penambatan untuk membagikan koneksi Internet perangkat Anda dengan komputer 

yang tersambung ke perangkat itu melalui kabel USB atau dengan Bluetooth. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Setelan lainnya. 

2. Sentuh Setelan jaringan > Menambatkan & hotspot portabel. 

3. Pilih satu opsi penambatan: Penambatan USB atau Penambatan portabel. 

 Untuk penambatan USB, hubungkan ponsel ke perangkat target dengan kabel USB 

yang disertakan. 

 Untuk penambatan Bluetooth, pasangkan ponsel Anda dengan perangkat lainnya 

melalui Bluetooth. 
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4G LTE 

Ikuti prosedur di bawah ini untuk menghidupkan 4G LTE dan menyambung ke jaringan 4G LTE. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Setelan lainnya > Setelan jaringan > Jaringan 

seluler. 

2. Sentuh Jenis jaringan yang dipilih lalu pilih GSM/WCDMA/LTE. Ponsel akan 

memindai keberadaan jaringan 4G LTE dan secara otomatis menyambung ke jaringan 

itu. 

Bila ponsel Anda terhubung melalui 4G LTE, ikon LTE ( ) muncul dalam bilah status. 

Catatan: Tergantung pada operator Anda atau program dan layanan yang Anda pilih, layanan 

4G LTE dapat tidak tersedia. 

Catatan: Ketersediaan dan jangkauan jaringan bergantung pada sejumlah faktor, termasuk 

jarak Anda ke stasiun induk, dan bangunan serta objek lain yang dilalui sinyal. 

Virtual Private Networks (VPN) 

Dari ponsel, Anda bisa menambahkan, menyiapkan, dan mengelola virtual private networks 

(VPN) yang memungkinkan Anda tersambung dan mengakses sumber daya di dalam jaringan 

lokal berpengamanan, seperti jaringan perusahaan Anda. 

Menyiapkan Ponsel untuk Koneksi VPN 
Tergantung pada jenis VPN yang Anda gunakan di tempat kerja, Anda mungkin diharuskan 

untuk memasukkan kredensial login Anda atau menginstal sertifikat keamanan sebelum Anda 

bisa menyambung ke jaringan lokal perusahaan Anda. Anda bisa memperoleh formulir ini dari 

administrator jaringan Anda. 

Sebelum bisa memulai koneksi VPN, ponsel Anda harus terlebih dahulu membuat koneksi Wi-

Fi atau data. Untuk informasi tentang memasang dan menggunakan koneksi ini pada ponsel ini, 

lihat Meluncurkan Koneksi Web dan Menghidupkan Wi-Fi dan Menyambung ke Jaringan 

Nirkabel. 

Membuat Penyimpanan Kredensial Aman 
Jika administrator jaringan Anda memerintahkan Anda untuk mengunduh dan menginstal 

sertifikat keamanan, Anda harus terlebih dahulu membuat penyimpanan kredensial aman 

ponsel Anda. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Setelan lainnya > Penguncian & Keamanan, lalu 

sentuh Gembok Layar > Sandi. 
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2. Masukkan kata sandi baru (setidaknya empat karakter termasuk huruf) untuk 

penyimpanan kredensial, lalu sentuh Lanjutkan. Masukkan kembali kata sandi lalu 

sentuh Oke. 

3. Sentuh Kredensial terpercaya lalu sentuh sistem dan kredensial pengguna utama 

Anda. 

Anda kemudian dapat mengunduh dan menginstal sertifikat yang dibutuhkan untuk mengakses 

jaringan lokal Anda. Administrator jaringan Anda dapat menunjukkan cara melakukan hal ini. 

Menambahkan Koneksi VPN 
Gunakan menu pengaturan Nirkabel & Jaringan untuk menambahkan koneksi VPN ke ponsel 

Anda. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Setelan lainnya > Setelan jaringan > Setelan VPN. 

2. Sentuh Menambahkan profil VPN , lalu masukkan informasi untuk VPN yang ingin 

Anda tambahkan. 

 Informasi dapat meliputi Nama, Alamat server, enkripsi PPP (MPPE), dan opsi 

tingkat lanjut. 

 Tetapkan semua opsi sesuai dengan perincian keamanan yang telah Anda peroleh 

dari administrator jaringan Anda. 

3. Sentuh Simpan. 

Maka VPN tersebut ditambahkan ke bagian VPNs dari layar pengaturan VPN. 

Menyambung atau Memutuskan Koneksi dari VPN 
Setelah Anda membuat koneksi VPN, menyambung dan memutuskan koneksi dari VPN itu 

mudah dilakukan. 

Menyambung ke VPN 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Setelan lainnya > Setelan jaringan > Setelan VPN. 

2. Dalam bagian VPNs, sentuh VPN yang ingin Anda sambungkan. 

3. Saat diminta, masukkan kredensial login Anda, lalu sentuh Sambungkan. Setelah 

terhubung, ikon VPN tersambung  muncul di area notifikasi. 

4. Buka browser Web untuk mengakses sumber daya seperti situs intranet di jaringan 

perusahaan Anda. (Untuk informasi lebih lengkap tentang menjelajahi Web, lihat Belajar 

Menavigasi Browser.) 
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Memutuskan koneksi dari VPN 

1. Seret bilah status ke bawah untuk membuka jendela notifikasi. 

2. Sentuh VPN diaktifkan, lalu sentuh Putuskan sambungan. 

Browser 

Browser Web ponsel memberi Anda akses penuh ke situs web seluler dan juga reguler saat 

bepergian, dengan menggunakan koneksi data 3G, 4G, atau Wi-Fi. 

Meluncurkan Browser Web 
Meluncurkan browser sangat mudah, semudah menyentuh ikon. 

■ Sentuh  >  > Chrome . 

Belajar Menavigasi Browser 
Menavigasi menu dan situs web selama sesi data mudah dilakukan setelah Anda mempelajari 

beberapa dasarnya.  

Menggulir 

Seperti halnya dengan bagian lain menu ponsel Anda, Anda harus menyeret ke atas dan ke 

bawah untuk melihat semuanya pada beberapa situs web. 

Untuk menggulir halaman-halaman situs web: 

■ Dalam satu gerakan, sentuh dan seret melintasi atau naik turun halaman. 

Memilih 

Untuk memilih item atau tautan pada layar: 

■ Seret melintasi halaman, lalu sentuh item atau sentuh tautan pada layar untuk memilih 

tautan. 

Tautan, yang ditampilkan sebagai teks bergaris bawah, memungkinkan Anda melompat ke 

halaman Web, memilih fungsi khusus, atau bahkan melakukan panggilan telepon. 

Mencubit dan Merentang 

Memperbesar dan memperkecil halaman Web kini dapat dilakukan tanpa alat pembesar pada 

layar. Cukup gunakan jari-jari Anda untuk bergerak mencubit atau merentang pada layar. 

Untuk memperbesar: 

1. Letakkan ibu jari dan jari telunjuk pada layar. 
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2. Gerakkan keduanya merentang keluar (melebar) untuk memperbesar.  

Untuk memperkecil: 

1. Letakkan ibu jari dan jari telunjuk pada layar. 

2. Sempitkan (gerakan mencubit) kedua jari untuk memperkecil.  

Mundur 

Untuk mundur satu halaman: 

■ Sentuh  pada ponsel Anda. Ulangi proses ini untuk terus mundur menelusuri 

berbagai halaman dalam riwayat halaman Web yang baru-baru ini Anda kunjungi. 

Kiat: Anda bisa menggunakan  untuk menghapus teks (seperti tombol BACKSPACE) atau 

saat Anda memasukkan teks. 

Masuk ke Halaman Web 

1. Sentuh bidang isian Alamat (bagian atas jendela browser) dan masukkan alamat Web 

baru. 

 Saat Anda memasukkan alamat, alamat-alamat yang mungkin sama ditampilkan 

dalam daftar pada layar. Sentuh satu entri untuk meluncurkan situs web yang 

diinginkan. 

2. Sentuh  untuk meluncurkan halaman baru. 

Menu Browser 
Menu browser menawarkan opsi tambahan untuk memperluas penggunaan Web di ponsel 

Anda. 

Membuka Menu Browser 

Menu browser dapat dibuka kapan saja Anda menjalankan sesi data aktif, dari halaman mana 

saja yang sedang Anda lihat.  

1. Sentuh  >  > Chrome . 

2. Dari sembarang halaman Web yang terbuka, sentuh . Anda akan melihat menu 

browser. 

Opsi-opsi yang tersedia dalam menu browser dapat meliputi: 

● : Lanjut ke halaman berikutnya. 
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●  : Memungkinkan Anda menambahkan URL ke daftar bookmark Anda. 

● : Memperbarui halaman Web yang terbuka saat ini. 

● Tab baru: menampilkan tab baru sehingga Anda dapat meramban lebih dari satu URL.  

● Tab penyamaran baru: memungkinkan Anda meramban Web tanpa meninggalkan 

informasi pengenal diri. 

● Bookmark: menampilkan halaman Web yang ditambahkan dengan . 

● Tab baru-baru ini: menampilkan halaman Web yang baru-baru ini ditutup. 

● Riwayat: menampilkan halaman Web yang telah Anda ramban. 

● Bagikan...: memungkinkan Anda membagikan halaman menggunakan Gmail atau 

sebagai pesan.  

● Cetak...: memungkinkan Anda mencetak layar atau halaman Web pada printer 

menggunakan Wi-Fi.  

● Cari di laman: memungkinkan Anda mencari di halaman yang saat ini dilihat. 

● Tambahkan ke beranda: memungkinkan Anda menambahkan pintasan ke layar depan 

Anda. 

● Minta situs desktop: memungkinkan Anda menetapkan browser untuk menampilkan 

halaman saat ini dalam tampilan desktop (agar sangat menyerupai tampilan seperti 

pada komputer Desktop).  

● Setelan: memungkinkan Anda memodifikasi pengaturan Web Anda. Untuk informasi 

lebih lengkap, lihat Menyesuaikan Pengaturan Web. 

● Bantuan & masukan: menampilkan bantuan untuk Chrome. 

Menggunakan Tab 
Anda bisa menggunakan lebih dari satu tab untuk berpindah antar-situs-web dengan cepat dan 

mudah. 

Membuka Tab Browser Baru 

Gunakan perambanan dengan tab untuk berpindah antar-situs-web dengan cepat dan mudah. 

1. Sentuh  >  > Chrome . 

2. Dari sembarang halaman Web yang terbuka, sentuh  > Tab baru. Tab baru terbuka. 
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 Jika Anda tidak melihat , seret halaman Web ke bawah untuk menampilkan bilah 

alamat. 

Catatan: Anda bisa membuka tab baru dengan menyentuh Buka tab  > . 

Membuka Tab Incognito 

Gunakan tab incognito (samaran) untuk meramban halaman Web tanpa meninggalkan 

informasi pengenal diri seperti riwayat perambanan, Cookie, dll. 

1. Sentuh  >  > Chrome . 

2. Dari sembarang halaman Web yang terbuka, sentuh  > Tab penyamaran baru. 

Sebuah tab incognito baru terbuka. 

 Jika Anda tidak melihat , seret halaman Web ke bawah untuk menampilkan bilah 

alamat. 

Berpindah Tab 

1. Seret bilah alamat ke bawah atau sentuh Buka tab . Anda bisa melihat semua tab 

yang terbuka. 

2. Sentuh tab yang diinginkan. 

Catatan: Anda dapat berpindah ke tab lain dengan mengusap bilah alamat ke kanan atau kiri. 

Menutup Tab 

1. Seret bilah alamat ke bawah atau sentuh Buka tab . Anda bisa melihat semua tab 

yang terbuka. 

2. Usap tab yang ingin Anda tutup ke kanan atau kiri. 

 Anda juga bisa menutup tab dengan menyentuh sudut kanan atas halaman. 

Menu Tab 

Anda dapat membuka tab baru atau menutup Chrome dari menu tab. 

1. Seret bilah alamat ke bawah atau sentuh Buka tab . Anda bisa melihat semua tab 

yang terbuka. 

2. Sentuh . Anda akan melihat menu tab. 
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Opsi-opsi yang tersedia dalam menu tab dapat meliputi: 

● Tab baru: menampilkan tab baru sehingga Anda bisa meramban lebih dari satu 

halaman Web. 

● Tab penyamaran baru: memungkinkan Anda meramban Web tanpa meninggalkan 

informasi pengenal diri. 

● Tutup semua tab: menutup semua tab yang terbuka dan keluar dari Chrome. 

● Tutup tab penyamaran: menutup semua tab incognito. 

● Setelan: memungkinkan Anda memodifikasi pengaturan Web Anda. Untuk informasi 

lebih lengkap, lihat Menyesuaikan Pengaturan Web. 

Memilih Teks pada Halaman Web 
Anda bisa menyorot teks pada sebuah halaman Web dan menyalinnya, mencarinya, atau 

membagikannya. 

1. Sentuh  >  > Chrome , dan bernavigasilah ke sebuah halaman Web. 

2. Sentuh dan tahan area pada halaman yang berisi teks yang diinginkan. 

3. Seret  dan  ke kiri atau kanan untuk memilih teks yang diinginkan. Teks yang dipilih 

akan terlihat disorot. 

4. Pilih satu opsi: 

 Pilih semua  : Memilih semua teks pada halaman Web yang sedang dilihat. 

 Salin  : Menyalin teks yang dipilih. 

 Bagikan  : Membagikan teks yang dipilih melalui Gmail, Drive, Hangouts, 

Perpesanan, dll. 

 Penelusuran web  : Memulai pencarian Web untuk teks yang dipilih. 

Menyesuaikan Pengaturan Web 
Anda bisa mengontrol banyak pengaturan untuk browser Anda melalui menu pengaturan 

browser, termasuk pengaturan halaman umum, privasi dan keamanan, pengaturan aksesibilitas, 

pengaturan tingkat lanjut seperti JavaScript dan plug-ins, dan manajemen bandwidth. 

1. Sentuh  >  > Chrome . 



Web dan Data 84 

2. Dari sembarang halaman Web yang terbuka, sentuh  > Setelan. Anda akan melihat 

menu pengaturan browser. 

3. Anda dapat mengakses menu pengaturan berikut ini: 

 DASAR-DASAR 

• Mesin telusur: memilih mesin pencari. 

• IsiOtomatis formulir: bila sudah ditetapkan sebelumnya, memungkinkan Anda 

mengisikan informasi di formulir Web dengan satu sentuhan. 

• Menyimpan sandi: mengizinkan Chrome mengingat kata sandi Anda untuk 

halaman Web. 

 LANJUTAN 

• Privasi: memungkinkan Anda dengan cepat menampilkan halaman Web yang 

sering Anda akses atau memprediksi halaman jika ada kesalahan akses. 

• Aksesibilitas: menyesuaikan ukuran teks; juga memungkinkan Anda 

memperbesar/memperkecil halaman Web yang tidak didesain untuk disesuaikan 

ukuran teksnya. 

• Setelan situs konten: memungkinkan Anda mengizinkan cookie, mengaktifkan 

JavaScript, atau menetapkan apakah akan memblokir pop-up, dll. 

• Kurangi penggunaan data: memungkinkan Anda mengurangi ukuran halaman 

Web yang Anda kunjungi. 

• Tentang Chrome: menampilkan informasi untuk Chrome. 

Membuat Bookmark 
Membuat perambanan lebih mudah dengan menetapkan dan menggunakan bookmark rekaan 

sendiri. 

1.  Sentuh  >  > Chrome . 

2. Bernavigasilah ke halaman Web yang ingin Anda bookmark, dan sentuh  > . 

3. Periksa atau ubah judul bookmark, URL, dll., lalu sentuh Simpan. 
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Kamera dan Video 

Anda bisa menggunakan kamera atau camcoder ponsel untuk mengambil dan membagikan 

gambar dan video. Ponsel Anda dilengkapi kamera 8 megapiksel dengan fitur autofokus yang 

memungkinkan Anda mengambil gambar dan video yang tajam. 

PERHATIAN! Jangan menyalakan lampu kilat di dekat mata. Jangan menatap langsung ke 

lampu kilat saat menghidupkan/menyalakan lampu kilat. Jangan menyalakan lampu kilat ke 

arah mata orang lain. Tindakan demikian bisa mengganggu kemampuan pandang mata, dll. 

Mengambil Gambar 

Topik-topik berikut ini mengajarkan cara mengambil gambar dengan kamera ponsel. 

Membuka atau Menutup Kamera 
Anda bisa membuka kamera melalui daftar aplikasi dan menutupnya dari menu kamera. Selain 

menggunakan daftar aplikasi untuk membuka kamera, Anda mungkin bisa meluncurkan kamera 

dari dalam aplikasi lain seperti Orang atau Perpesanan. 

Membuka Kamera 

■ Untuk membuka kamera dalam mode gambar dan mengambil gambar, sentuh  >  

> Kamera SH . 

Menutup Kamera 

■ Pada layar kamera, sentuh  atau . 

Layar Pembidik 
Layar Pembidik memungkinkan Anda melihat subjek Anda dan mengakses kontrol dan opsi 

kamera. 
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●  Pindah mode pengoperasian: berpindah antara mode mudah (mudah 

dioperasikan) dan mode detail (beragam pengaturan tersedia). 

●  Pengaturan: membuka menu pengaturan kamera dan memungkinkan Anda 

mengubah pengaturan kamera tambahan. Lihat Pengaturan Kamera. 

●  Pindah mode tampilan: berpindah antara lensa kamera belakang dan lensa 

kamera menghadap depan (untuk potret diri, obrolan video, dll.). 

●  Lampu kilat: memilih mode lampu kilat untuk kamera.  

●  Mode pengambilan gambar: mengubah pengaturan agar sesuai dengan subjek 

dan kondisi pengambilan gambar. 

●  GPS: menetapkan apakah akan memasukkan informasi lokasi. 

●  Ukuran: mengubah ukuran pengambilan gambar. 

●  GambarMalam: menangkap bagian gelap dengan cerah. 

●  HDR: dalam pemandangan dengan lampu latar dan kontras kuat lainnya, 

memungkinkan pengambilan gambar dengan pencahayaan dikurangi atau penggelapan. 

●  Pemandu Bingkai: sesuai dengan pemandangan yang diambil gambarnya, 

menampilkan garis-garis bagi atau pemandu untuk menyusun pengambilan gambar. 
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●  Ganti Pemandu Bingkai: pengaturan Ganti Pemandu Bingkai. 

●  Pratampilan mini: menampilkan gambar yang baru saja diambil. 

●  Rana: sentuh untuk mengambil gambar. 

●  Sakelar Kamera/Video: berpindah antara pengambilan gambar dan video. 

Mengambil Gambar 
Anda dapat mengambil gambar beresolusi tinggi dengan kamera ponsel Anda. 

1. Sentuh  >  > Kamera SH . 

2. Sebelum mengambil gambar, Anda dapat memperbesar subjek. 

 Untuk memperbesar, usap layar ke kanan. 

 Untuk memperkecil, usap layar ke kiri. 

3. Pada layar Pembidik, sentuh ikon lampu kilat  untuk memilih mode lampu kilat 

kamera tergantung pada kondisi pencahayaan yang ada. 

4. Bingkai subjek di layar. 

Kiat: Pegang ponsel secara vertikal bila mengambil gambar potret atau pegang secara 

horizontal bila mengambil gambar lanskap.  

5. Anda bisa membiarkan kamera secara otomatis memusatkan fokus ke tengah layar, 

atau dapat pula menyentuh area lain pada layar yang ingin Anda jadikan fokus. 

6. Sentuh  untuk mengambil gambar. 

 Anda juga bisa mengambil gambar dengan menekan Tombol Volume Naik/Turun. 

7. Pilih apa yang ingin Anda kerjakan dengan gambar yang baru saja Anda ambil. Lihat 

Layar Tinjauan untuk perinciannya. 

Layar Tinjauan 
Setelah mengambil gambar atau video, sentuh gambar thumbnail (Pratampilan mini) untuk 

melihat item dalam layar tinjauan. Dari sana, Anda dapat mengakses opsi-opsi seperti mengedit, 

mengirim, atau menghapus gambar atau video. 

●  Bagikan via untuk membagikan gambar atau video. Anda dapat memilih dari 

Perpesanan, Bluetooth, Hangouts, Photos, Google+, Email, OfficeSuite Wi-Fi Direct, 

Drive, atau Gmail. (Untuk video, YouTube juga tersedia). 



Kamera dan Video 88  

●  Menu untuk melihat opsi gambar tambahan. Opsi ini dapat meliputi: 

 Hapus: menghapus gambar. 

 Rangkai slide: menampilkan gambar sebagai pertunjukan slide. 

 Putar ke kiri: memutar gambar ke kiri. 

 Putar ke kanan: memutar gambar ke kanan. 

 Pangkas: meng-crop gambar dan menyimpannya dengan nama lain. 

 Setel gambar sebagai: menetapkan gambar sebagai gambar kontak atau wallpaper.  

 Detail: menampilkan detail gambar. 

 Cetak: mencetak gambar menggunakan printer.  

Merekam Video 

Merekam video berkualitas tinggi menggunakan kamera video ponsel. 

1. Sentuh  >  > Kamera SH . 

2. Gerakkan tombol geser pemilihan  ke kamera video. 

3. Dengan memegang ponsel dalam mode lanskap, bingkai subjek pada layar. 

4. Anda bisa membiarkan camcoder secara otomatis memusatkan fokus ke tengah layar, 

atau dapat pula menyentuh area lain pada layar yang ingin Anda jadikan fokus. 

5. Sentuh  untuk mulai mengambil video. 

 

 

6. Sentuh  untuk menghentikan perekaman. 
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7. Pilih apa yang ingin Anda kerjakan dengan video yang baru saja Anda ambil. Lihat Layar 

Tinjauan untuk perinciannya. 

Layar Pengambilan Video  
Layar pengambilan video memungkinkan Anda melihat subjek Anda dan mengakses kontrol 

dan opsi video. 

 

●  Pindah mode pengoperasian: berpindah antara mode mudah (mudah 

dioperasikan) dan mode detail (beragam pengaturan tersedia). 

●  Pengaturan: membuka menu pengaturan video dan memungkinkan Anda 

mengubah pengaturan video tambahan. Lihat Pengaturan Kamera Video. 

●  Pindah mode tampilan: berpindah antara lensa kamera belakang dan lensa 

kamera depan (untuk potret diri, obrolan video, dll.). 

●  Lampu kilat: memilih mode lampu kilat untuk kamera. 

●  Mode pengambilan gambar: mengubah pengaturan agar sesuai dengan subjek 

dan kondisi pengambilan gambar. 

●  GPS: menetapkan apakah akan memasukkan informasi lokasi. 

●  Ukuran: mengubah ukuran pengambilan gambar. 

●  GambarMalam: menangkap bagian gelap dengan cerah. 
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●  Sisa Waktu: menampilkan waktu yang tersisa untuk perekaman berdasarkan 

pengaturan saat ini. 

●  Pratampilan mini: menampilkan video yang baru saja direkam. 

●  Rekam: mulai merekam. 

●  Sakelar Kamera/Video: berpindah antara pengambilan gambar dan video. 

Pengaturan Kamera 

Anda dapat menyesuaikan pengaturan kamera menggunakan ikon pengaturan pada layar 

kamera utama dan menu pengaturan kamera penuh. 

1. Sentuh  >  > Kamera SH . 

2. Sentuh  untuk menampilkan menu Pengaturan dan mengakses semua pengaturan 

kamera. Anda dapat mengubah pengaturan berikut ini dari menu Pengaturan: 

 ISO: menetapkan kecepatan ISO. 

 Keseimbangan Putih: menetapkan keseimbangan putih sesuai dengan lingkungan 

pengambilan gambar. 

 Mode rana: menetapkan apakah akan menggunakan Smile detect atau Turn 

around detect. 

 Timer otomatis: menetapkan pengatur waktu otomatis. 

 Rana layar sentuh: memungkinkan penyentuhan layar sentuh untuk mengambil 

gambar, alih-alih menyentuh . 

 Fokus otomatis: menetapkan fokus otomatis. 

 Antigoyang: mengaktifkan penggunaan koreksi goyangan. 

 Antikedip: mengatur fitur anti-kedipan. 

 Simpan ke: memilih memori ponsel atau kartu microSD terinstal sebagai tempat 

untuk menyimpan gambar. Opsi ini ditampilkan hanya bila ada kartu microSD yang 

terinstal. 

 Bantuan: menampilkan petunjuk kamera. 

 Cara menggunakan saran bingkai: menampilkan petunjuk Pemandu Bingkai. 



Kamera dan Video 91  

Catatan: Opsi berbeda-beda tergantung pada jenis kamera yang digunakan. 

Pengaturan Kamera Video 

Anda dapat menyesuaikan pengaturan kamera video menggunakan ikon pengaturan pada layar 

kamera video utama dan menu pengaturan kamera video penuh. 

1. Sentuh  >  > Kamera SH . 

2. Gerakkan tombol geser pemilihan  ke kamera video. 

3. Sentuh  untuk menampilkan menu Pengaturan dan mengakses semua pengaturan 

kamera video. Anda dapat mengubah pengaturan berikut ini dari menu Pengaturan: 

 Keseimbangan putih: menetapkan keseimbangan putih sesuai dengan lingkungan 

pengambilan gambar. 

 Setelan mikrofon: menetapkan untuk merekam suara. 

 Timer otomatis: menetapkan pengatur waktu otomatis. 

 Setelan fokus: menetapkan pengaturan fokus. 

 Antikedip: mengatur fitur anti-kedipan. 

 Simpan ke: memilih memori ponsel atau kartu microSD terinstal sebagai tempat 

untuk menyimpan video. Opsi ini ditampilkan hanya bila ada kartu microSD yang 

terinstal. 

 Selang waktu: menetapkan untuk mengambil video time-lapse (diambil dalam 

periode beraturan). 

 Bantuan: menampilkan petunjuk video. 

Catatan: Opsi berbeda-beda tergantung pada jenis kamera yang digunakan. 

Melihat Gambar dan Video Menggunakan Galeri 

Menggunakan aplikasi Galeri, Anda dapat melihat gambar dan menonton video yang sudah 

Anda ambil dengan kamera ponsel, sudah Anda unduh, atau salin ke kartu memori atau memori 

ponsel. 

Untuk gambar yang ada dalam kartu memori atau memori ponsel, Anda bisa melakukan 

pengeditan dasar seperti memutar dan meng-crop. Anda juga dapat dengan mudah 

menetapkan sebuah gambar sebagai gambar kontak atau wallpaper dan membagikan gambar 

dengan teman-teman Anda. 
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Membuka atau Menutup Galeri 
Aplikasi Galeri terbuka dalam tab Albums tempat gambar dan video Anda disusun berdasarkan 

album untuk memudahkan Anda melihatnya. 

Membuka Aplikasi Galeri 

1. Sentuh  >  > Galeri . 

2. Sentuh satu album (seperti Camera), lalu sentuh satu gambar untuk melihatnya. 

Jika Anda menyimpan file dalam folder (direktori) pada kartu microSD atau memori ponsel, 

Galeri akan menampilkan folder-folder ini sebagai album yang terpisah.  

Folder dalam kartu memori atau memori ponsel yang berisi gambar dan video juga akan 

diperlakukan sebagai album. Nama folder sebenarnya akan digunakan sebagai nama album. 

Jika Anda sudah mengunduh gambar atau video, gambar atau video itu akan ditempatkan 

dalam album Unduhan. 

Saat melihat gambar dalam Galeri, Anda bisa menekan ikon Galeri di sudut kiri atas untuk 

kembali ke tampilan Album. Sentuh satu album untuk melihat gambar atau video dalam album 

itu. 

Catatan: Tergantung pada jumlah gambar yang disimpan, Galeri bisa membutuhkan waktu 

beberapa saat untuk memuat semua gambar pada layar. 

Menutup Aplikasi Galeri 

■ Untuk menutup aplikasi Galeri dan kembali ke layar depan, sentuh . 

Melihat Gambar 
Anda dapat mengakses dan melihat semua gambar yang Anda simpan dari Galeri ponsel Anda. 

1. Sentuh  >  > Galeri . 

2. Sentuh satu album (seperti Camera), lalu sentuh satu gambar untuk melihatnya. 

Setelah memilih album dari tab Albums, Anda bisa menjelajahi gambar dan video yang ada 

dalam album itu. Sentuh satu gambar atau video untuk menampilkannya dalam layar penuh. 

Secara default, gambar dan video dalam album ditampilkan dalam tampilan kotak-kotak. 

Catatan: Jika Anda ingin memilih album lain, sentuh  untuk kembali ke tab Albums. 

Memperbesar atau Memperkecil Gambar 
Ada dua cara Anda bisa memperbesar atau memperkecil gambar. 
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■ Sentuh layar dua kali dengan cepat untuk memperbesar, lalu sentuh layar dua kali 

dengan cepat untuk memperkecil. 

– atau – 

Gunakan mencubit dan merentang untuk memperbesar atau memperkecil. “Cubit” layar 

untuk memperkecil. (Gerakkan dua jari ke luar untuk memperbesar dan ke dalam untuk 

memperkecil). “Rentangkan” layar dengan ibu jari dan jari telunjuk untuk memperbesar 

saat melihat gambar. 

Menonton Video 
Anda dapat mengakses dan melihat semua video yang Anda simpan dari Galeri ponsel Anda. 

1. Sentuh  >  > Galeri . 

2. Sentuh album berisi video yang ingin Anda tonton, sentuh ikon Putar pada gambarnya, 

lalu pilih pemutar video untuk menonton video. 

 Gunakan ikon Putar dan Jeda pada layar, dan bilah kemajuan untuk memutar 

mundur dan memajukan cepat video. 

Menggarap Gambar 

Anda bisa memilih untuk menghapus gambar, memutar atau meng-crop-nya, dan lain-lain. 

Memutar dan Menyimpan Gambar 

1. Sentuh  >  > Galeri . 

2. Sentuh satu album. 

3. Sentuh gambar yang ingin Anda putar. 

4. Sentuh  lalu pilih Putar ke kiri atau Putar ke kanan. 

Meng-crop Gambar 

1. Sentuh  >  > Galeri . 

2. Sentuh satu album. 

3. Sentuh gambar yang ingin Anda crop. 

4. Sentuh  > Pangkas. Maka kotak crop akan muncul pada gambar. 

5. Untuk mengatur ukuran kotak crop, sentuh tepi atau sudut kotak lalu seret jari Anda ke 

arah dalam atau luar untuk mengubah ukuran kotak crop. 
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6. Untuk memindahkan kotak crop ke bagian gambar yang ingin Anda crop, seret kotak 

crop ke posisi yang diinginkan. 

7. Sentuh SIMPAN untuk menerapkan perubahan pada gambar. 

Gambar yang di-crop disimpan di dalam album sebagai salinan. Gambar aslinya tetap tidak 

diedit. 

Berbagi Gambar dan Video 

Aplikasi Galeri memungkinkan Anda mengirimkan gambar dan video menggunakan email atau 

pesan multimedia. Anda bisa membagikan gambar di jejaring sosial Anda dan membagikan 

video di YouTube. Anda juga dapat mengirimnya ke ponsel lain atau komputer Anda 

menggunakan Bluetooth. 

Mengirim Gambar atau Video dengan Email atau Gmail 
Anda bisa mengirimkan beberapa gambar, video, atau keduanya dalam email atau pesan Gmail. 

Gambar atau video itu ditambahkan sebagai lampiran file dalam email Anda. Untuk informasi 

lebih lengkap tentang menggunakan email dan Gmail, lihat Membuat dan Mengirim Email atau 

Mengirim Pesan Gmail. 

1. Sentuh  >  > Galeri . 

2. Sentuh album yang berisi gambar atau video yang ingin Anda bagikan. 

3. Sentuh gambar atau video yang ingin Anda bagikan. 

 Untuk memilih lebih dari satu item, sentuh dan tahan gambar untuk mengaktifkan 

pemilihan lebih dari satu file. Sentuh semua item yang ingin Anda sertakan. 

4. Sentuh  lalu sentuh Lihat semua > Email atau Gmail. 

5. Alamati dan tulis pesan Anda lalu sentuh Kirim . 

Catatan: Jika Anda memilih Email dan Anda memiliki lebih dari satu akun email, maka akun 

email default akan digunakan. 

Untuk informasi lebih lengkap tentang menggunakan email dan Gmail, lihat Membuat dan 

Mengirim Email atau Mengirim Pesan Gmail. 

Mengirim Gambar atau Video dengan Pesan Multimedia 
Pesan Multimedia (Multimedia Messaging (MMS)) memungkinkan Anda mengirim gambar dan 

video menggunakan aplikasi pesan ponsel Anda. Meskipun Anda bisa mengirim beberapa 

gambar atau video dalam satu pesan multimedia, mungkin akan lebih baik jika mengirim satu 

saja sekali kirim, terutama jika ukuran filenya besar. 
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1. Sentuh  >  > Galeri . 

2. Sentuh album yang berisi gambar atau video yang ingin Anda bagikan. 

3. Sentuh gambar atau video yang ingin Anda bagikan. 

 Untuk memilih lebih dari satu item, sentuh dan tahan gambar untuk mengaktifkan 

pemilihan lebih dari satu file. Sentuh semua item yang ingin Anda sertakan. 

4. Sentuh  lalu sentuh Perpesanan. 

5. Tulis pesan Anda lalu sentuh . 

Untuk informasi lebih lengkap tentang mengirimkan pesan multimedia, lihat Mengirim Pesan 

Multimedia (MMS). 

Mengirim Gambar atau Video Menggunakan Bluetooth 
Anda dapat memilih beberapa gambar, video, atau keduanya dan mengirimkannya ke ponsel 

orang lain atau ke komputer Anda menggunakan Bluetooth. 

1. Sentuh  >  > Galeri . 

2. Sentuh album yang berisi gambar atau video yang ingin Anda bagikan. 

3. Sentuh gambar atau video yang ingin Anda bagikan. 

 Untuk memilih lebih dari satu item, sentuh dan tahan gambar untuk mengaktifkan 

pemilihan lebih dari satu file. Sentuh semua item yang ingin Anda sertakan. 

4. Sentuh  lalu sentuh Bluetooth. 

5. Dalam beberapa layar berikutnya, Anda akan diminta untuk menghidupkan Bluetooth 

pada ponsel Anda dan menyambung ke perangkat Bluetooth penerima sehingga file 

bisa dikirim. Untuk informasi lebih lengkap, lihat Bluetooth. 

Berbagi Video di YouTube 
Anda bisa berbagi video dengan mengunggahnya ke YouTube. Sebelum melakukan ini, Anda 

harus membuat akun YouTube dan masuk ke akun itu pada ponsel Anda. 

1. Sentuh  >  > Galeri . 

2. Sentuh album yang berisi video yang ingin Anda bagikan. 

3. Sentuh video yang ingin Anda bagikan. 
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 Untuk memilih lebih dari satu video, sentuh dan tahan video untuk mengaktifkan 

pemilihan lebih dari satu file. Sentuh semua video yang ingin Anda sertakan. 

4. Sentuh  lalu sentuh Lihat semua > YouTube. 

5. Masukkan informasi yang diminta, seperti deskripsi dan tag, dan pilih opsi privasi. 

6. Sentuh Upload . 
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Alat dan Kalender 

Pelajari cara menggunakan banyak fitur pendongkrak produktivitas ponsel Anda. 

Kalender 

Gunakan Kalender untuk membuat dan mengelola acara, pertemuan, dan janji. Kalender 

membantu mengatur waktu Anda dan memberi tahu Anda akan acara-acara penting. 

Tergantung pada pengaturan sinkronisasi Anda, Kalender ponsel Anda akan terus sinkron 

dengan Kalender di Web, kalender Exchange ActiveSync, dan Google Calendar™. 

Masuklah ke akun Google, atau Exchange ActiveSync Anda terlebih dahulu. 

Mengakses Kalender 
Gunakan pengoperasian berikut ini untuk membuka aplikasi Kalender. 

■ Sentuh  >  > Kalender . Aplikasi Kalender terbuka. 

Menambahkan Acara ke Kalender 
Menambahkan acara ke kalender secara langsung dari aplikasi Kalender. 

1. Sentuh  >  > Kalender . 

2. Sentuh . 

3.  Jika Anda memiliki lebih dari satu kalender, pilih satu kalender yang ingin Anda tambahi 

acara: 

 Pilih Akun Google Anda untuk membuat acara Google Calendar. Jika Anda memiliki 

beberapa Google Calendar di Web, pilih satu yang ke dalamnya Anda ingin 

menambahkan acara. 

Catatan: Anda bisa membuat lebih dari satu Google Calendar hanya dalam Google Calendar di 

Web. Setelah membuatnya dalam Google Calendar di Web, Anda akan dapat melihatnya dalam 

aplikasi Kalender di ponsel Anda. Untuk informasi lebih lengkap tentang membuat dan 

mengelola lebih dari satu Google Calendar, kunjungi situs web Google: calendar.google.com. 

Catatan: Jika Anda telah menyinkronkan ponsel Anda dengan akun Exchange ActiveSync di 

komputer Anda, Anda juga dapat memilih kalender tersebut.  

4. Masukkan nama untuk acara. 

http://calendar.google.com/
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5. Jika Anda memiliki lebih dari satu kalender, sentuh bidang isian kalender (di bawah 

bidang isian nama) untuk memilih kalender yang ke dalamnya Anda ingin 

menambahkan acara tersebut. 

6. Untuk menentukan tanggal dan waktu acara, lakukan salah satu berikut ini: 

 Jika acara itu adalah peristiwa khusus seperti ulang tahun atau acara sepanjang hari, 

sentuh tombol geser Sepanjang hari untuk mengaktifkannya , lalu 

tetapkan tanggal mulai dan berakhirnya. 

 Jika ada kerangka waktu untuk acara tersebut, sentuh setiap bidang tanggal dan 

waktu untuk menetapkan tanggal dan waktu mulai dan berakhirnya. 

 Jika Anda perlu menetapkan zona waktu spesifik untuk acara tersebut, sentuh opsi 

lainnya, lalu sentuh nama zona waktu. Masukkan nama negara dan pilih satu 

negara dari daftar. Sentuh zona waktu yang ditampilkan. 

 Jika acara itu dilakukan secara rutin, sentuh opsi lainnya, lalu sentuh Tidak 

berulang. Pilih seberapa sering acara itu dilakukan. 

7. Masukkan lokasi untuk acara. 

8. Untuk menetapkan waktu pemberitahuan acara, sentuh 30 menit sebelumnya untuk 

memilih kapan kalender memberi tahu Anda perihal acara tersebut. 

9. Untuk mengundang orang ke acara itu, lihat Undang Orang ke Acara Kalender. 

10. Sentuh Tambahkan catatan untuk memasukkan deskripsi acara. 

11. Sentuh SIMPAN untuk menyimpan acara. 

Kiat: Anda juga dapat membuat acara dengan menyentuh satu waktu kosong dua kali pada 

kalender Anda. 

Undang Orang ke Acara Kalender 
Jika Anda ingin mengundang orang ke acara Anda, Anda perlu membuat dan menambahkan 

acara tersebut ke kalender Anda. 

1. Buka Kalender dan buat acara baru. Sentuh bidang isian kalender lalu pilih akun Anda. 

Lihat Menambahkan Acara ke Kalender. 

2. Menambahkan perincian tentang acara, seperti tanggal dan waktu, lokasi, dan lain-lain. 

3. Dalam bidang isian Undang orang, masukkan nama orang yang akan diundang, lalu 

pilih hasil dari kontak Anda. 

 Anda juga dapat memasukkan alamat email orang yang tidak ada dalam daftar 

kontak Anda. 
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4. Sentuh Selesai untuk menambahkan orang ke acara. 

5. Sentuh SIMPAN untuk menyimpan acara. 

Jika orang yang Anda kirimi undangan menggunakan Kalender, mereka akan menerima 

undangan dalam Kalender dan melalui email. 

Peringatan Acara Kalender 
Bila ponsel Anda sedang hidup dan Anda telah menjadwalkan alarm acara, ponsel akan 

memperingatkan Anda dan menampilkan ringkasan acara. Ada beberapa cara ponsel Anda 

bisa memperingatkan Anda perihal acara terjadwal: 

● Dengan memutar jenis dering yang ditetapkan. 

● Dengan menampilkan  ikon pada bilah status. 

● Dengan menampilkan layar Peringatan. 

Pemberitahuan Acara 

Jika Anda telah menetapkan paling tidak satu pemberitahuan untuk suatu acara, ikon acara 

yang akan datang itu ( ) akan muncul dalam area notifikasi bilah status untuk memberi tahu 

Anda akan acara yang akan datang tersebut. 

Untuk melihat atau membuang pemberitahuan: 

1. Seret bilah status ke bawah untuk menampilkan jendela notifikasi. 

2. Sentuh nama acara yang akan datang untuk menampilkan acara tersebut. 

Catatan: Jika Anda memiliki pemberitahuan acara lain yang masih aktif, acara-acara ini juga 

akan muncul pada layar. 

3. Lakukan salah satu petunjuk berikut: 

 Sentil pemberitahuan acara ke kiri atau kanan untuk membuangnya. 

 

– atau – 

 

Sentuh  untuk menjaga pemberitahuan tetap aktif di area notifikasi bilah status. 

Untuk menyetel pengaturan pemberitahuan: 

■ Dalam sembarang tampilan Kalender, sentuh  > Setelan > Umum lalu atur opsi di 

bawah bagian Pemberitahuan. 
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Melihat Acara Kalender 
Anda bisa menampilkan Kalender dalam tampilan Jadwal, Hari, atau 5 Hari. Untuk mengubah 

tampilan Kalender, sentuh Ubah tampilan  untuk memilih Jadwal, Hari, atau 5 Hari. 

Catatan: Dalam setiap tampilan, warna acara menunjukkan jenis kalender yang meliputi acara. 

Untuk mengetahui apa arti masing-masing warna, sentuh  > akun yang ingin Anda periksa. 

Tampilan Hari dan Jadwal 

Tampilan Hari menampilkan daftar acara pada satu hari. Tampilan Jadwal memperlihatkan 

daftar semua acara Anda dalam urutan kronologis.  

Saat dalam tampilan Hari, geser ke kiri atau kanan melintasi layar untuk melihat hari 

sebelumnya atau selanjutnya. 

Tampilan 5 Hari  

Tampilan 5 Hari menampilkan bagan acara dalam lima hari. 

Saat dalam tampilan 5 Hari: 

● Sentuh acara untuk melihat perinciannya. 

● Geser ke kiri atau kanan melintasi layar untuk melihat hari sebelumnya atau selanjutnya. 

Kiat: Anda dapat membuka kalender bulan dengan menyentuh nama bulan di bagian atas layar. 

Sentuh satu hari dalam kalender untuk berpindah ke tampilan kalender saat ini yang dimulai 

dari hari yang Anda pilih. 

Menghapus Acara Kalender 
Menghapus acara yang terjadwal dari kalender Anda itu mudah. 

1. Sentuh  >  > Kalender . 

2. Buka perincian acara kalender: 

 Dalam tampilan Jadwal, Hari, dan 5 Hari, sentuh acara kalender yang ingin Anda 

hapus. 

3. Sentuh , lalu sentuh HAPUS. 

4. Dalam kotak konfirmasi Delete event, sentuh Oke. 

– atau – 

Jika acara kalender berulang, pilih Acara ini atau Semua acara berikutynya lalu 

sentuh Oke. 
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Menampilkan atau Menyembunyikan Kalender 
Jika Anda memiliki lebih dari satu kalender yang tersedia, Anda bisa memilih untuk 

menampilkan atau menyembunyikan kalender dari tampilan Anda saat ini. 

1. Sentuh  >  > Kalender . 

2. Dalam sembarang tampilan Kalender, sentuh , lalu sentuh satu kalender untuk 

menampilkan atau menyembunyikannya. 

Kalender akan selalu dibuat sinkron pada ponsel Anda, entah Anda menyembunyikannya atau 

tidak. 

Memilih Google Calendar untuk Disinkronisasi dengan Ponsel 

Anda 
Anda bisa memilih Google Calendar mana yang akan terus disinkronkan pada ponsel Anda 

atau mana yang dihentikan sinkronisasinya. 

1. Untuk memeriksa apakah Google Calendar diatur untuk disinkronkan, sentuh  >  

> Setelan  > Google, lalu pilih akun. 

2. Jika Google Calendar diatur untuk sinkronisasi, Anda akan melihat tanda centang di 

sebelah Kalender. 

 Untuk menghentikan sinkronisasi, sentuh Kalender untuk membuang tanda centang. 

Menyinkronkan Kalender Exchange ActiveSync 
Jika Anda sudah membuat akun Microsoft Exchange ActiveSync di ponsel Anda, Anda juga 

bisa menyinkronkan acara Kalender Exchange ActiveSync pada ponsel Anda. Acara kalender 

dalam Exchange ActiveSync juga akan muncul dalam Kalender jika Anda memilih untuk 

menyinkronkannya dengan Server Exchange ActiveSync. 

1. Untuk memeriksa apakah item-item Exchange ActiveSync sudah ditetapkan untuk 

disinkronkan, sentuh  >  > Setelan  > Microsoft Exchange ActiveSync. 

2. Jika akun Exchange ActiveSync Anda ditetapkan untuk sinkronisasi, Anda akan melihat 

ikon sinkronisasi hijau . 

Jam 

Ponsel Anda dilengkapi dengan aplikasi Jam yang memungkinkan Anda menetapkan alarm, 

melihat waktu dalam zona waktu di seluruh dunia, menggunakan stopwatch, dan menetapkan 

pengatur waktu. 
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Alarm 
Menetapkan lebih dari satu alarm menggunakan aplikasi Jam ponsel Anda. 

1. Sentuh  >  > Jam . 

2. Sentuh tab Alarm lalu sentuh . Anda juga bisa menyentuh alarm dari daftar dan 

mengubahnya sesuai kebutuhan. 

3. Tetapkan opsi alarm, termasuk waktu, nama, pola pengulangan, suara alarm, getaran, 

tidur, dan kemudian sentuh . 

Jam Dunia 
Jam dunia memungkinkan Anda mengikuti waktu saat ini di berbagai kota di seluruh belahan 

dunia. 

1. Sentuh  >  > Jam . 

2. Sentuh tab Jam Dunia lalu sentuh . 

3. Sentuh kota yang ingin Anda tambahkan. Jika perlu, sentuh  untuk menambahkan 

kota tambahan. 

StopWatch 
Stopwatch memungkinkan Anda mengukur waktu acara hingga satuan per-seratus detik. 

1. Sentuh  >  > Jam . 

2. Sentuh tab StopWatch lalu sentuh Mulai untuk memulai pengukuran waktu. 

3. Sentuh Berhenti untuk menghentikan pengukuran waktu. 

 Opsi tambahan meliputi Putaran untuk melacak lap, Split untuk melacak waktu split, 

Mulai ulang untuk melanjutkan pengukuran waktu, dan Reset untuk mereset 

stopwatch ke nol. 

Pengatur Waktu 
Pengatur waktu menyediakan pengatur waktu mundur hingga 59 menit dan 59 detik. 

1. Sentuh  >  > Jam . 

2. Sentuh tab Timer lalu sentuh sembarang tombol waktu berulang-ulang untuk 

menetapkan lamanya pengatur waktu. 



Alat dan Kalender 103 

 Anda juga bisa menyentuh waktu yang ditampilkan untuk menetapkan pengatur 

waktu. 

3. Sentuh Mulai untuk memulai pengatur waktu. 

Calculator 

Calculator yang mudah digunakan bawaan ponsel Anda memungkinkan Anda menjalankan 

persamaan dasar matematika.  

1. Sentuh  >  > Calculator . 

2. Sentuh tombol-tombol pada layar untuk melakukan perhitungan. 

 Untuk perhitungan tingkat lanjut, sentuh  > Panel lanjutan. 

OfficeSuite 

Membuka file yang dibuat dengan Microsoft® Office (Word®, Excel®, PowerPoint®), PDF, dan 

masih banyak lagi di ponsel Anda. 

1. Sentuh  >  > OfficeSuite . 

 Jika Anda diminta untuk mengupgrade ke OfficeSuite Premium, ikuti petunjuk pada 

layar untuk melanjutkan. 

 Anda juga mungkin diminta untuk menginstal Paket Font OfficeSuite. Sentuh 

Pasang jika Anda ingin menginstal paket ini. 

2. Usap layar ke kanan lalu sentuh satu item (seperti My documents) yang berisi file yang 

ingin Anda buka. 

Penelusuran Suara 

Mengucapkan kata kunci untuk dicari di Web. 

■ Sentuh  >  > Penelusuran Suara . 

Bluetooth  

Bluetooth adalah teknologi komunikasi berjarak jangkauan pendek yang memungkinkan Anda 

terhubung secara nirkabel dengan sejumlah perangkat Bluetooth, seperti headset, perangkat 

genggam berkemampuan Bluetooth, komputer, printer, dan telepon nirkabel. FH1 menunjukkan 

modulasi FH-SS dengan radius transmisi maksimum sekitar 30 kaki (9,3 m). XX4 menunjukkan 

skema modulasi lain dengan radius transmisi maksimum sekitar 130 kaki (40 m). 
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Peringatan: Informasi dapat tidak muncul dengan benar pada perangkat yang terhubung, 

tergantung pada data yang ditransfer. 

Penting: Konektivitas nirkabel dengan semua perangkat Bluetooth tidak dijamin untuk ponsel 

ini. Dalam percakapan nirkabel dan bebas genggam, kebisingan dapat terdengar, tergantung 

pada kondisi. 

Menghidupkan atau Mematikan Bluetooth 
Gunakan menu pengaturan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan kemampuan Bluetooth 

ponsel Anda. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Bluetooth. 

2. Sentuh tombol geser hidup/mati untuk menghidupkan Bluetooth . Sentuh lagi 

tombol ini untuk mematikan Bluetooth . 

Kiat: Anda juga dapat menghidupkan atau mematikan Bluetooth dengan menu pemindah 

(toggle) dalam jendela notifikasi. Seret bilah status ke bawah untuk menampilkan jendela 

notifikasi, lalu sentuh  > BLUETOOTH ( / )/BLUETOOTH MATI , dan gerakkan 

tombol geser hidup/mati pada jendela pengaturan Bluetooth yang ditampilkan. 

Catatan: Matikan Bluetooth saat tidak digunakan untuk menghemat daya baterai, atau di 

tempat-tempat di mana penggunaan telepon nirkabel dilarang, seperti di dalam pesawat dan 

rumah sakit. 

Menu Pengaturan Bluetooth 
Menu pengaturan Bluetooth memberi Anda akses ke informasi dan kontrol untuk fitur Bluetooth 

ponsel Anda. 

■ Sentuh  >  > Setelan  > Bluetooth. 

 Sentuh TELUSURI PERANGKAT untuk mencari perangkat Bluetooth lain dalam 

jangkauan yang terlihat. 

 Sentuh  > Ganti nama ponsel untuk mengubah nama ponsel Anda untuk akses 

Bluetooth. 

 Sentuh  > Batas waktu keterlihatan untuk menetapkan habis waktu visibilitas 

Anda untuk Bluetooth. 

 Sentuh  > Tampilkan file yang diterima untuk melihat semua file yang telah 

Anda terima melalui Bluetooth. 
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Menghubungkan Headset Bluetooth 
Anda bisa mendengarkan musik melalui headset stereo Bluetooth, atau melakukan percakapan 

bebas genggam menggunakan headset Bluetooth yang kompatibel. Prosedur yang sama 

digunakan untuk menyiapkan perangkat audio stereo dan bebas genggam. 

Untuk mendengarkan musik dengan headset, headset harus mendukung profil Bluetooth A2DP. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Bluetooth. 

2. Jika Bluetooth tidak dihidupkan, sentuh tombol geser hidup/mati untuk menghidupkan 

Bluetooth . 

3. Pastikan bahwa headset bisa ditemukan, sehingga ponsel Anda bisa menemukan 

headset tersebut. Bacalah petunjuk yang disertakan bersama headset untuk mengetahui 

cara mengaturnya ke mode dapat ditemukan. 

4. Sentuh TELUSURI PERANGKAT. Ponsel Anda akan mulai memindai keberadaan 

perangkat Bluetooth dalam jangkauannya. 

5. Bila Anda melihat nama headset Anda ditampilkan dalam bagian “PERANGKAT YANG 

TERSEDIA”, sentuh namanya. Ponsel Anda kemudian akan secara otomatis mencoba 

berpasangan dengan headset tersebut. 

6. Jika pemasangan otomatis gagal, masukkan kode sandi yang disertakan bersama 

headset. 

Status pemasangan dan koneksi ditampilkan di bawah nama headset bebas genggam dalam 

bagian “PERANGKAT DIPASANGKAN”. Bila headset Bluetooth tersambung ke ponsel Anda, 

ikon terpasangkan Bluetooth  ditampilkan pada bilah status. Tergantung pada jenis headset 

yang telah Anda sambungkan, Anda kemudian dapat mulai menggunakan headset untuk 

mendengarkan musik atau melakukan dan menerima panggilan telepon. 

Catatan: Karena perbedaan spesifikasi dan fitur perangkat kompatibel-Bluetooth lain, tampilan 

dan pengoperasian dapat berbeda, dan fungsi seperti transfer atau pertukaran dapat tidak 

berjalan dengan semua perangkat yang kompatibel Bluetooth. 

Menghubungkan Kembali Headset 
Setelah Anda memperpasangkan headset dengan ponsel Anda, Anda seharusnya bisa 

menghubungkannya kembali secara otomatis dengan menghidupkan Bluetooth pada ponsel 

dan menghidupkan headset. Namun, kadang-kadang Anda harus menghubungkannya kembali 

secara manual, misalnya jika Anda telah menggunakan headset dengan perangkat Bluetooth 

lain. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Bluetooth. 
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2. Jika Bluetooth tidak dihidupkan, sentuh tombol geser hidup/mati untuk menghidupkan 

Bluetooth . 

3. Pastikan bahwa headset dapat ditemukan. 

4. Sentuh nama headset dalam bagian “PERANGKAT DIPASANGKAN”. 

5. Jika diminta untuk memasukkan kode sandi, cobalah 0000 atau 1234, atau baca 

dokumentasi headset untuk menemukan kode sandinya. 

6. Jika Anda masih belum bisa menyambungkan kembali headset, ikuti petunjuk dalam 

Memutuskan atau Menghapus Pemasangan dari Perangkat Bluetooth, lalu ikuti petunjuk 

dalam Menghubungkan Headset Bluetooth. 

Memutuskan atau Menghapus Pemasangan dari Perangkat 

Bluetooth 
Anda dapat secara manual memutuskan atau menghapus pemasangan dari perangkat 

Bluetooth melalui menu pengaturan Bluetooth. 

Memutuskan Perangkat Bluetooth 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Bluetooth. 

2. Dalam bagian “PERANGKAT DIPASANGKAN”, sentuh nama perangkat yang akan 

diputuskan. 

3. Sentuh Oke. 

Menghapus pemasangan dari Perangkat Bluetooth 

Anda bisa membuat ponsel Anda melupakan koneksi pasangannya dengan perangkat 

Bluetooth lain. Untuk menyambungkan ke perangkat yang lain itu lagi, Anda mungkin perlu 

memasukkan atau mengonfirmasi kode sandi lagi. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Bluetooth. 

2. Dalam bagian “PERANGKAT DIPASANGKAN”, sentuh  di sebelah perangkat 

terpasangkan yang ingin Anda diputuskan. 

3. Sentuh Menghapus penyandingan. 

Mengirim dan Menerima Informasi Menggunakan Bluetooth
 
  

Anda bisa menggunakan Bluetooth untuk mentransfer informasi antara ponsel Anda dan 

perangkat berkemampuan Bluetooth lain seperti ponsel atau komputer notebook. Pertama 

kalinya Anda mentransfer informasi antara ponsel Anda dan perangkat lain, Anda perlu 

memasukkan atau mengonfirmasi kode sandi keamanan. Setelah itu, ponsel Anda dan 
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perangkat yang lain itu menjadi berpasangan (dipasangkan), dan Anda tidak akan perlu lagi 

bertukar kode sandi untuk mentransfer informasi di masa mendatang. 

Mengirim Informasi dari Ponsel ke Perangkat Lain 

Anda bisa mengirimkan jenis informasi berikut ini, tergantung pada perangkat yang Anda kirimi: 

● Gambar dan video 

● Kontak 

● File audio 

1. Atur perangkat penerima ke mode dapat ditemukan (discoverable). Anda mungkin juga 

perlu mengaturnya ke “Terima Beam” atau “Terima File”. Bacalah dokumentasi 

perangkat untuk mendapatkan petunjuk mengenai cara menerima informasi melalui 

Bluetooth. 

2. Pada ponsel, buka aplikasi yang berisi informasi atau file yang ingin Anda kirimkan. 

Misalnya, jika Anda ingin mengirimkan gambar, sentuh  >  > Galeri . 

3. Ikuti langkah-langkah untuk jenis item yang ingin Anda kirimkan: 

 Gambar dan video: dari Galeri, sentuh satu album. Sentuh item yang ingin Anda 

bagikan lalu sentuh  > Bluetooth. 

 Kontak: tampilkan kontak lalu sentuh  > Bagikan > Bluetooth. 

4. Sentuh perangkat yang terpasangkan untuk menerima data. 

 Jika Anda melihat pesan untuk mengonfirmasi, ikuti petunjuk pada layar. 

Menerima Informasi dari Perangkat Lain 

Ponsel Anda dapat menerima beraneka ragam jenis file dengan Bluetooth, termasuk gambar, 

trek musik, dan dokumen seperti PDF. 

1. Saat perangkat lain mencoba mengirim file ke ponsel Anda melalui Bluetooth, Anda 

akan melihat permintaan untuk menerima file itu dalam jendela notifikasi. 

2. Sentuh Berbagi-pakai bluetooth: File masuk, lalu sentuh Terima. 

 Saat ada file yang ditransfer, notifikasi akan ditampilkan. Untuk langsung membuka 

file tersebut, seret bilah status ke bawah untuk menampilkan jendela notifikasi, lalu 

sentuh notifikasi yang sesuai. 

 Saat Anda membuka file yang diterima, apa yang terjadi berikutnya tergantung pada 

jenis filenya: 
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• File media dan dokumen biasanya langsung dibuka dalam aplikasi yang 

kompatibel. Misalnya, jika Anda membuka trek musik, trek itu akan langsung 

diputar dalam aplikasi Musik. 

Mentransfer File Antara Ponsel dan Komputer 

Anda dapat menggunakan konektor USB yang disertakan untuk menyambungkan ponsel Anda 

langsung ke komputer dan mentransfer musik, gambar, dan file konten lain. Misalnya, jika Anda 

memiliki album musik yang tersimpan pada komputer dan ingin Anda dengarkan pada tablet 

Anda dengan pemutar musik, Google Play Music, atau aplikasi lain, cukup sambungkan ponsel 

Anda ke komputer dan salin file-filenya ke folder musik. 

1. Sambungkan ponsel ke komputer menggunakan kabel mikro-USB yang disertakan. 

 Masukkan ujung kabel yang lebih kecil ke colokan pengisi daya/aksesori di bagian 

bawah ponsel. 

 Masukkan ujung kabel USB ke dalam port USB yang tersedia pada komputer. Anda 

mungkin perlu melepaskan kabel USB dari badan pengisi daya untuk mengaksesnya. 

2. Bila  muncul di area notifikasi, seret bilah status ke bawah untuk menampilkan 

jendela notifikasi. 

3. Anda akan melihat Sambungkan dengan modus MTP atau Sambungkan dengan 

modus PTP.  

 Untuk kebanyakan transfer, Anda lebih baik menggunakan Sambungkan dengan 

modus MTP. 

 Untuk mengganti opsi ini, sentuh opsi ini dalam jendela notifikasi untuk membuka 

jendela Koneksi komputer USB , lalu sentuh opsi yang diinginkan. 

 Jika Anda melihat Mode pembaca kartu  dalam jendela notifikasi, sentuh 

Sambungkan dengan modus pembaca kartu, lalu Sambungkan dengan modus 

MTP atau Sambungkan dengan modus PTP. 

4. Pada komputer Anda, bernavigasilah ke perangkat yang terdeteksi (seperti melalui 

menu My Computer) dan buka perangkat itu. 

5. Jika tersedia, pilih satu drive (microSD untuk kartu microSD, Penyimpanan internal 

untuk memori ponsel internal). 

6. Pilih satu folder (misalnya, Music untuk lagu dan album) dan salin file ke folder itu dari 

komputer Anda. 

7. Setelah selesai, lepaskan ponsel dari komputer Anda. 
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Menggunakan Kartu microSD Ponsel sebagai Drive USB 
Anda perlu menetapkan kartu microSD ponsel sebagai drive USB. Untuk perincian lebih 

lengkap tentang mentransfer konten antara ponsel dan komputer, lihat Mentransfer File Antara 

Ponsel dan Komputer. 

1. Sambungkan ponsel ke komputer menggunakan kabel mikro-USB yang disertakan. 

 Masukkan ujung kabel yang lebih kecil ke colokan pengisi daya/aksesori di bagian 

bawah ponsel. 

 Masukkan ujung kabel USB ke dalam port USB yang tersedia pada komputer. Anda 

mungkin perlu melepaskan kabel USB dari badan pengisi daya untuk mengaksesnya. 

2. Bila  muncul di area notifikasi, seret bilah status ke bawah untuk menampilkan 

jendela notifikasi. Anda akan melihat USB terhubung dan Sambungkan dengan 

modus pembaca kartu. 

 Jika ada opsi selain di atas yang dipilih, sentuh Sambungkan dengan modus MTP 

atau Sambungkan dengan modus PTP lalu Mode pembaca kartu. 

3. Setelah menutup jendela notifikasi, sentuh Hidupkan penyimpanan USB. 

4. Lakukan salah satu petunjuk berikut: 

 Salin file dari komputer ke folder teratas (root) pada kartu memori ponsel. 

 Salin file dari kartu memori ponsel ke folder pada komputer atau desktop Anda. 

5. Setelah menyalin file, unmount disk yang dapat dilepas (yaitu, ponsel yang tersambung) 

sebagaimana dipersyaratkan oleh sistem operasi komputer Anda untuk melepaskan 

ponsel dengan aman, lalu sentuh Matikan penyimpanan USB. 

6. Lepaskan ponsel dari komputer.  

Memperbarui Ponsel 

Dari waktu ke waktu, pembaruan dapat tersedia untuk ponsel Anda. Anda bisa mengunduh dan 

menerapkan pembaruan melalui menu Setelan > Info perangkat > Pembaruan perangkat 

lunak. 

Penting: Perbarui ponsel saat penerimaan sinyal bagus, dan jangan berpindah lokasi selama 

proses pembaruan. Pastikan bahwa daya baterai cukup sebelum memulai pembaruan. Sinyal 

yang lemah atau baterai lemah selama pembaruan bisa menyebabkan pembaruan gagal. 

Kegagalan pembaruan bisa membuat ponsel tidak berfungsi. 

Catatan: Selama pembaruan, ponsel tidak dapat digunakan sampai pembaruan perangkat 

lunak selesai. Bisa dibutuhkan waktu beberapa saat untuk memperbarui ponsel Anda. 
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Catatan: Fungsi ponsel lain tidak dapat digunakan selama pembaruan perangkat lunak. 

Memperbarui Perangkat Lunak Ponsel 
Anda bisa memperbarui perangkat lunak ponsel Anda menggunakan opsi Pembaharuan 

perangkat lunak. 

Sebelum Memperbarui Ponsel 

Anda harus mencadangkan semua informasi penting sebelum memperbarui ponsel. 

Perusahaan tidak bertanggung jawab atas ganti kerugian untuk berubah/hilangnya informasi 

atau pengaturan yang tersimpan akibat malafungsi, reparasi, atau penanganan lain. 

Cadangkan Seluruh Data Sebelum Memperbarui 

Untuk mencadangkan informasi Gmail: 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Google. 

 Jika Google tidak ditampilkan pada layar, tambahkan Akun Google. Lihat Membuat 

Akun Google untuk perinciannya. 

2. Sentuh akun, lalu sentuh untuk mencentang item sinkronisasi dan mengaktifkan fitur ini. 

3. Sentuh  > Sinkronkan sekarang untuk menyinkronkan informasi Akun Google Anda. 

Untuk mencadangkan informasi Exchange Mail: 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Microsoft Exchange ActiveSync. 

 Jika Microsoft Exchange ActiveSync tidak ditampilkan pada layar, tambahkan akun 

email. Lihat Menambahkan Akun Exchange ActiveSync untuk perinciannya. 

2. Sentuh akun, lalu sentuh untuk mencentang item sinkronisasi dan mengaktifkan fitur ini. 

3. Sentuh  > Batalkan sinkronisasi untuk menyinkronkan informasi Akun Exchange 

Mail Anda. 

Untuk mencadangkan pesan teks yang tersimpan: 

1. Sentuh  >  > Perpesanan . 

2. Pilih pesan teks dari daftar untuk melihat utas pesan. 

3. Sentuh dan tahan satu bagian pesan teks dari string. Menu konteks opsi Pesan muncul. 

Catatan: Anda bisa mencadangkan pesan teks yang tersimpan dengan meneruskannya ke 

nomor ponsel Anda sendiri. Buka pesan setelah Anda memperbarui ponsel Anda. 
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4. Sentuh Teruskan. 

5. Masukan nomor telepon Anda dan sentuh . 

Untuk mencadangkan aplikasi Google: 

Pembelian aplikasi Google Anda dimuat ulang dari jarak jauh dan dapat diinstal ulang setelah 

pembaruan diterapkan.  

1. Sentuh  >  > Play Store . 

2. Sentuh  > Aplikasi saya > tab SEMUA. 

3. Gulir daftar aplikasi Google yang sebelumnya telah diunduh dan pilih yang ingin Anda 

instal ulang. 

4. Ikuti petunjuk pada layar. 

Sebagai langkah pencegahan tambahan, untuk mengamankan data pada kartu microSD Anda, 

unmount kartu dari ponsel Anda sebelum memulai proses pembaruan. Sentuh  >  > 

Setelan  > Memori > Lepas microSD. 

Memperbarui Perangkat Lunak Ponsel 

Setelah Anda mencadangkan semua data Anda, gunakan opsi pembaruan Sistem untuk 

memperbarui perangkat lunak internal ponsel Anda. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Info perangkat > Pembaruan perangkat lunak. 

2. Sentuh Pembaruan perangkat lunak lalu Ya untuk memeriksa pembaruan. 

3. Sentuh Pembaruan perangkat lunak (jika tersedia) untuk membuka pembaruan 

perangkat lunak Sharp. 

4. Sentuh Ya. 

5. Sentuh Ya dan instal untuk menyelesaikan prosesnya. 

6. Sentuh Perbarui sekarang. 

 Agar ponsel Anda bisa memeriksa pembaruan perangkat lunak secara berkala, 

sentuh Info perangkat > Pembaruan perangkat lunak > Setelan pemeriksaan 

otomatis. 

Jika ikon Pembaruan Sistem Tersedia ( ) muncul pada bilah status, lakukan berikut ini: 
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1. Temukan ikon Pembaruan Sistem Tersedia ( ) dalam notifikasi. 

2. Seret bilah status ke bawah. 

3. Sentuh Pembaruan perangkat lunak untuk membuka pembaruan perangkat lunak 

Sharp. 

4. Sentuh Ya. 

5. Sentuh Ya dan instal untuk menyelesaikan prosesnya. 

6. Sentuh Perbarui sekarang. 

Mengonfirmasi Perangkat Lunak Ponsel Anda Saat Ini 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Info perangkat. 

2. Temukan bidang hanya-baca nomor Binaan. 
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Pengaturan 

Topik-topik berikut ini menyediakan gambaran umum mengenai item yang dapat Anda ubah 

dengan menu Setelan ponsel. 

Pengaturan Suara 

Menu Pengaturan suara memungkinkan Anda mengontrol audio ponsel, mulai dari nada dering 

dan peringatan sampai nada sentuh dan notifikasi. 

Mode Hening 
Mengkonfigurasi pengaturan mode hening ponsel Anda. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Suara > Setelan mode. 

2. Sentuh Mode diam untuk mengaktifkannya. 

 Sentuh TIDAK AKTIF untuk menonaktifkan mode hening. 

Volume 
Mengkonfigurasi pengaturan volume ponsel Anda. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Suara. 

2. Sentuh Volume dan gunakan tombol geser untuk menetapkan level volume untuk 

“Musik, video, game, & media lainnya”, “Panggilan masuk, email, informasi”, dan 

“Alarm, timer”. 

3. Sentuh Oke untuk menyimpan pengaturan Anda. 

Panggilan Masuk 
Mengkonfigurasi pengaturan panggilan masuk pada ponsel Anda. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Suara. 

2. Sentuh Panggilan masuk untuk menetapkan opsi. 

 Sentuh Nada dering untuk memilih satu, lalu sentuh Oke. Setelah Anda menyentuh 

satu nada dering, sampelnya akan diputar. 

 Sentuh Getaran untuk menghidupkannya lalu sentuh AKTIF untuk mengaktifkannya. 

Notifikasi 
Mengkonfigurasi pengaturan notifikasi ponsel Anda. 
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1. Sentuh  >  > Setelan  > Suara. 

2. Sentuh Pemberitahuan untuk menetapkan opsi. 

 Sentuh Suara pemberitahuan untuk memilih satu. Setelah Anda menyentuh satu 

nada dering, sampelnya akan diputar. 

 Sentuh Durasi nada dering untuk mengubah seberapa lama suara diputar. Jika 

Anda menyentuh Durasi kustom, Anda dapat mengatur waktu yang Anda inginkan. 

3. Bila perlu, sentuh Oke untuk menyimpan pengaturan Anda. 

 Getaran saat disentuh 
Bila Getaran saat disentuh diaktifkan, ponsel bergetar saat Anda menyentuh layar. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Suara. 

2. Sentuh Getar saat disentuh untuk mengaktifkannya. 

Nada sentuh 
Bila Nada sentuh diaktifkan, nada akan berbunyi saat Anda menyentuh layar untuk melakukan 

pemilihan. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Suara. 

2. Sentuh Nada sentuh untuk mengaktifkannya. 

Nada Sentuh Papan Tombol 
Bila Nada sentuh papan tombol diaktifkan, nada akan berbunyi saat Anda menyentuh tombol 

pada papan angka ponsel. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Suara. 

2. Sentuh Nada sentuh panel panggilan untuk mengaktifkannya. 

Bunyi Kunci Layar 
Bila Bunyi kunci layar diaktifkan, nada akan berbunyi saat Anda mengunci atau membuka kunci 

layar. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Suara. 

2. Sentuh Suara penguncian layar untuk mengaktifkannya. 
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Pengaturan Wallpaper & Layar 

Menyesuaikan menu pengaturan Wallpaper & layar ponsel Anda tidak hanya membantu Anda 

melihat apa yang Anda inginkan, namun juga dapat membantu memperpanjang umur baterai. 

Wallpaper 
Pengaturan Wallpaper memungkinkan Anda mengatur sendiri wallpaper latar belakang ponsel 

Anda. Pilih dari antara wallpaper yang sudah dimuat sebelumnya atau pilih foto yang diunduh 

atau diambil dengan Kamera.  

1. Sentuh  >  > Setelan  > Tampilan & wallpaper > Wallpaper. 

2. Pilih wallpaper yang akan Anda pasang dan sentuh Setel wallpaper/SETEL 

WALLPAPER. Untuk perinciannya, lihat Mengganti Wallpaper. 

Efek Tanpa Bingkai 
Pengaturan Efek tanpa bingkai ini memungkinkan Anda menetapkan efek yang muncul pada 

tepi layar saat layar dihidupkan. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Tampilan & wallpaper. 

2. Sentuh Efek tanpa bingkai dan tetapkan konfigurasi pengaturan Anda. 

 Lampu Layar menyala: pilih satu efek tepi layar dari Alur, Ambient, Difusi, atau 

TIDAK AKTIF. 

 Lampu kedip alarm: saat dihidupkan, efek tepi layar aktif selama alarm aktif. 

 Saat memulai pengisian daya: bila dihidupkan, efek tepi layar akan aktif saat 

pengisian daya dimulai. 

Kecerahan 
Pengaturan Kecerahan menyesuaikan kecerahan layar agar sesuai dengan lingkungan sekitar.  

1. Sentuh  >  > Setelan  > Tampilan & wallpaper. 

2. Sentuh Kecerahan dan tetapkan konfigurasi opsi Anda. 

 Sentuh kotak centang di sebelah Kecerahan otomatis agar ponsel bisa 

menyesuaikan kecerahan secara otomatis. 

 Untuk menetapkan level kecerahan Anda sendiri, kosongkan kotak centang 

Kecerahan otomatis lalu sentuh dan seret bilah geser untuk menyesuaikan 

kecerahan. 

3. Sentuh Oke untuk menyimpan pengaturan. 
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 Batas waktu layar 
Pengaturan Batas waktu layar memungkinkan Anda mengubah waktu sampai waktu layar habis. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Tampilan & wallpaper. 

2. Sentuh Batas waktu layar dan pilih waktu sampai waktu layar habis. 

Mode Layar 
Opsi Mode layar memungkinkan Anda menetapkan warna atau nada layar. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Tampilan & wallpaper. 

2. Sentuh Mode tampilan dan pilih opsi. 

 Standar: mode cantik dengan warna-warna yang harmonis. 

 Dinamis: mode warna-tajam yang menyajikan gambar yang cemerlang dan video 

yang dahsyat. 

 Natural: mode warna-autentik yang disesuaikan untuk belanja internet. 

Otomatis rotasikan layar 
Bila Otomatis rotasikan layar diaktifkan, layar akan berubah orientasi secara otomatis saat Anda 

memutar ponsel. Lihat “Putar” dalam Navigasi Layar Sentuh. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Tampilan & wallpaper. 

2. Sentuh Oto rotasikan layar untuk mengaktifkannya. 

Penguncian Layar Selama Dalam Panggilan 
Bila Kunci layar selama panggilan diaktifkan, layar akan terkunci selama panggilan. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Tampilan & wallpaper. 

2. Sentuh Kunci layar selama panggilan untuk mengaktifkannya. 

Layar hidup/mati dengan Gerakan 
Pengaturan Lyr akt/nonakt dg grkn memungkinkan Anda menetapkan layar untuk hidup/mati 

menurut gerakan atau pengoperasian ponsel. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Tampilan & wallpaper. 

2. Sentuh Lyr akt/nonakt dg grkn dan tetapkan opsi. 
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 Tetap AKTIF: untuk mengaktifkan fungsi ini, sentuh Tetap AKTIF > Tetap AKTIF 

dan pilih AKTIF (Dengan pemberitahuan) atau AKTIF (Tanpa pemberitahuan). 

Bila dihidupkan, layar tidak akan mati selagi Anda memegang ponsel. Untuk AKTIF 

(Dengan pemberitahuan), ikon  muncul pada bilah status untuk menandakan 

bahwa fungsi ini diaktifkan. Ikon tersebut tidak muncul untuk AKTIF (Tanpa 

pemberitahuan). Bila Matikan bila diletakkan di meja dipilih, layar akan mati saat 

ponsel diletakkan mendatar. 

 Sapuan AKTIF: bila diaktifkan, Anda dapat mengusap layar saat layar mati untuk 

menghidupkannya. 

 Goyang TIDAK AKTIF: bila diaktifkan, Anda dapat menggoyangkan ponsel ke kiri 

dan ke kanan dua kali untuk mematikan layar. 

Ukuran Font 
Pengaturan Ukuran font memungkinkan Anda menetapkan ukuran font untuk semua teks yang 

ditampilkan pada layar. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Tampilan & wallpaper. 

2. Sentuh Ukuran font, lalu pilih ukuran font. 

Penyiaran Layar 
Anda dapat menampilkan isi layar ponsel Anda pada layar perangkat lain (fungsi pencerminan). 

Ini memungkinkan Anda menikmati berbagai gambar dan video yang ada pada ponsel di layar 

TV atau perangkat serupa lainnya yang lebih besar. Ponsel Anda menyambung ke perangkat 

berkemampuan-Wi-Fi Direct di dekatnya melalui Wi-Fi tanpa perlu dirutekan melalui titik akses. 

Tergantung pada apl, Anda mungkin tidak bisa menampilkan layarnya pada perangkat yang 

tersambung. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Tampilan & wallpaper. 

2. Sentuh Layar Transmisi. Menu Perangkat yang dekat terbuka. 

3. Sentuh  > Aktifkan layar nirkabel. (Akan aktif bila tanda centang dimasukkan.) 

4. Pilih dan sentuh nama perangkat yang Anda ingin sambungkan. Ponsel Anda 

menyambung ke perangkat yang dipilih. 

Lamunan 
Pengaturan Lamunan mengontrol apa yang ditampilkan layar saat ponsel di-dock, atau ketika 

sedang mengisi daya. Anda dapat memilih untuk menampilkan Layar berwarna, atau 

menampilkan foto yang disimpan pada ponsel. 
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1. Sentuh  >  > Setelan  > Tampilan & wallpaper > Lamunan. 

2. Sentuh tombol geser di sebelah Lamunan supaya opsi ini AKTIF atau MATI. Ketika 

sudah dihidupkan, opsi-opsi berikut dapat Anda konfigurasi. 

 Warna: sentuh pemilih untuk mengaktifkan tampilan layar yang berwarna. 

 Google Foto: menampilkan gambar-gambar dari Google Photos. Setelah 

mengaktifkan opsi ini, sentuh  untuk memilih gambar yang akan ditampilkan. 

 Bingkai Foto: menampilkan gambar dalam bingkai foto. Setelah mengaktifkan opsi 

ini, sentuh  untuk memilih gambar yang akan ditampilkan. 

 Tabel Foto: menampilkan gambar dalam tabel foto. Setelah mengaktifkan opsi ini, 

sentuh  untuk memilih gambar yang akan ditampilkan. 

 Sentuh MULAI SEKARANG untuk berpindah ke tampilan lamunan. 

Pengaturan Keep Now 

Menu pengaturan Keep Now memungkinkan Anda mengaktifkan Keep Now dan memeriksa 

petunjuk penggunaan. Untuk informasi selengkapnya mengenai Keep Now, lihat Keep Now. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Keep Now. 

2. Sentuh Keep Now untuk mengaktifkannya. 

 Sentuh Bantuan untuk memeriksa petunjuk untuk Keep Now. 

Pengaturan Baterai 

Anda dapat memantau penggunaan baterai ponsel melalui menu pengaturan ini. Anda juga 

dapat melihat fungsi mana yang mengonsumsi daya baterai dan berapa persentasenya. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Baterai. 

2. Melihat statistik penggunaan baterai ponsel Anda. 

3. Untuk perincian tambahan dan opsi pengaturan, sentuh kategori penggunaan. 

Info Perangkat 

Menu Info perangkat memungkinkan Anda mengakses informasi penting ponsel, mencari dan 

meminta pembaruan, serta melihat informasi hukum dan keamanan. 
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1. Sentuh  >  > Setelan . 

2. Sentuh Info perangkat dan tetapkan konfigurasi pengaturan Anda.  

 Nomor Binaan 

 Status 

 Diagnosis mandiri 

 Menyesuaikan panel sentuh 

 Menyesuaikan sensitivitas sensor 

 Pembaruan perangkat lunak 

 Informasi legal 

 Nomor model 

 Versi Android 

 Versi baseband 

 Versi kernel 

Diagnosis mandiri 
Pengaturan Diagnosis mandiri memungkinkan Anda mendiagnosis apakah fungsi-fungsi ponsel 

berjalan normal atau memulai ulang ponsel dalam mode aman.  

1. Sentuh  >  > Setelan  > Info perangkat.  

2. Sentuh Diagnosis mandiri dan pilih satu fungsi.  

 Aktifkan ulang dalam Mode aman: memulai ulang ponsel dalam mode aman.  

 Mulai diagnosis: pilih dan diagnosis sebuah fungsi. Anda dapat melihat hasil 

diagnosis kemudian.  

 Riwayat diagnosis: sentuh  > Hapus riwayat untuk menghapus riwayat hasil 

diagnosis.  

 Info aplikasi: sentuh  > Info aplikasi untuk melihat informasi pada aplikasi 

Device check. 

Menyesuaikan panel sentuh 
Pengaturan Menyesuaikan panel sentuh memungkinkan Anda menyesuaikan keakuratan layar 

sentuh. 
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1. Sentuh  >  > Setelan  > Info perangkat. 

2. Sentuh Menyesuaikan panel sentuh. 

3. Sentuh bagian tengah enam lingkaran dengan jari yang biasa Anda gunakan. 

Penyesuaian sebaiknya dilakukan oleh pengguna ponsel. 

Pembaruan Perangkat Lunak 
Menu Pembaruan perangkat lunak memungkinkan Anda memperbarui PRL (daftar jelajah 

pilihan), profil PRL, dan perangkat lunak ponsel Anda. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Info perangkat. 

2. Sentuh Pembaruan perangkat lunak dan pilih opsi: 

 Pembaruan perangkat lunak: memeriksa pembaruan perangkat lunak dan 

menjalankan pembaruan perangkat lunak (jika tersedia). Untuk selengkapnya, lihat 

Memperbarui Ponsel. 

 Setelan pemeriksaan otomatis: sentuh Pemeriksaan otomatis untuk memeriksa 

pembaruan perangkat lunak secara berkala. 

Akun 

Menu pengaturan Akun memungkinkan Anda menambah dan mengelola semua email, jejaring 

sosial, serta akun berbagi gambar dan video. 

Membuka Akun Baru 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Tambahkan akun. 

2. Sentuh jenis akun. 

 Email, Google, dan Microsoft Exchange ActiveSync. 

3. Ikuti petunjuk pada layar untuk menambahkan informasi akun yang diperlukan. 

 Tergantung pada jenis akunnya, Anda mungkin perlu memasukkan alamat email 

atau alamat pengguna, kata sandi, nama domain, atau informasi lainnya. Untuk akun 

Corporate Sync, hubungi administrator server Anda untuk menentukan informasi apa 

saja yang diperlukan. 

Mengelola Akun yang Sudah Ada 

1. Sentuh  >  > Setelan  > [jenis akun]. 

2. Pilih pengaturan akun, kemudian perbarui pengaturan yang ingin Anda ubah. 
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 Sentuh nama akun dan sentuh  > Hapus akun untuk menghapus akun dari 

ponsel. 

Pengaturan Wi-Fi 

Menu pengaturan Wi-Fi memungkinkan Anda menghidupkan atau mematikan Wi-Fi, 

menyiapkan dan menyambung ke jaringan Wi-Fi yang tersedia, serta mengkonfigurasi opsi Wi-

Fi tingkat lanjut. 

Untuk informasi lebih lanjut mengenai pengaturan Wi-Fi, lihat Wi-Fi. 

Mengakses Menu Pengaturan Wi-Fi 

■ Sentuh  >  > Setelan  > Wi-Fi. 

Opsi-opsi Pengaturan Wi-Fi 

Opsi pengaturan Wi-Fi memungkinkan Anda menyiapkan dan mengelola titik-titik akses nirkabel. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Wi-Fi. 

 Jika Wi-Fi dimatikan, maka hidupkan terlebih dahulu. 

2. Sentuh  dan pilih opsi untuk mengubah pengaturannya. 

 Pindai: mencari jaringan Wi-Fi yang tersedia. 

 Entri Pin WPS: melihat PIN yang digunakan perangkat Anda untuk menyiapkan 

koneksi berpengaman PIN ke router Wi-Fi atau peralatan lain. 

 Wi-Fi Direct: menyambung ke perangkat Wi-Fi Direct. Lihat Wi-Fi Direct untuk 

perinciannya. 

 Lanjutan: mengkonfigurasi pengaturan Wi-Fi terperinci. Lihat Pengaturan Tingkat 

Lanjut Wi-Fi untuk perinciannya. 

Pengaturan Bluetooth 

Kemampuan Bluetooth ponsel memungkinkan Anda menggunakan headset nirkabel, mengirim 

dan menerima gambar serta file, dan masih banyak lagi. Mengenai perincian pengaturan 

Bluetooth ponsel, lihat Menu Pengaturan Bluetooth. 

Mengakses Menu Pengaturan Bluetooth 

■ Sentuh  >  > Setelan  > Bluetooth. 
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Pengaturan Panggilan 

Menu pengaturan Panggilan di ponsel Anda memungkinkan Anda mengkonfigurasi sejumlah 

pengaturan untuk aplikasi Telepon. 

Nada Dering Telepon 
Nada dering telepon memungkinkan Anda menetapkan nada dering untuk panggilan yang 

masuk. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Panggilan. 

2. Sentuh Nada dering ponsel. 

3. Sentuh satu nada dering lalu Oke. 

 Setelah Anda menyentuh satu nada dering, sampelnya akan diputar. 

Bergetar Saat Berdering 
Bila Bergetar saat berdering diaktifkan, ponsel akan bergetar saat Anda menerima panggilan 

masuk. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Panggilan. 

2. Sentuh kotak centang Bergetar saat berdering. (Akan aktif bila tanda centang 

dimasukkan.) 

Voicemail 
Voicemail memungkinkan Anda mengkonfigurasi pengaturan voicemail. 

Untuk menyiapkan voicemail: 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Panggilan. 

2. Sentuh Kotak Pesan. 

3. Sentuh Layanan untuk memilih satu layanan. Normalnya, pilih Operator Anda. 

4. Sentuh Penyiapan dan pastikan nomor voicemail operator Anda ditampilkan. 

5. Sentuh Suara lalu Oke untuk memilih nada dering bagi notifikasi voicemail. Setelah 

Anda menyentuh satu nada dering, sampelnya akan diputar. 

6. Sentuh kotak centang Getar untuk memungkinkan ponsel Anda bergetar saat Anda 

menerima notifikasi voicemail. (Akan aktif bila tanda centang dimasukkan.) 
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Nada Sentuh Papan Tombol 
Bila Nada sentuh papan tombol diaktifkan, nada akan berbunyi saat Anda menyentuh tombol 

pada papan angka ponsel. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Panggilan. 

2. Sentuh kotak centang Nada sentuh dial pad. (Akan aktif bila tanda centang 

dimasukkan.) 

Respons Cepat 
Respons cepat memungkinkan Anda mengedit pesan yang diputar saat Anda tidak dapat 

menjawab suatu panggilan. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Panggilan. 

2. Sentuh Tanggapan cepat. 

 Sentuh  > Kembalikan ke default untuk memulihkan pesan ke pengaturan 

defaultnya.  

3. Sentuh pesan yang ingin Anda gunakan. 

 Masukkan pesan baru jika Anda ingin mengeditnya. 

4. Sentuh Oke untuk menyimpan pengaturan Anda. 

Nomor Panggilan Tetap 
Nomor Panggilan Tetap (Fixed Dialing Numbers - FDN) memungkinkan Anda membatasi 

panggilan keluar hanya ke nomor telepon tertentu. 

Untuk mengaktifkan FDN: 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Panggilan. 

2. Sentuh Nomor Panggilan Tetap lalu Aktivasi FDN. 

 Jika diminta, masukkan PIN2, lalu sentuh Oke. 

Untuk mengganti PIN2 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Panggilan. 

2. Sentuh Nomor Panggilan Tetap lalu Ubah PIN2. 

3. Masukkan PIN2 Anda saat ini lalu sentuh Oke. 
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4. Masukkan PIN2 baru, sentuh Oke, masukkan kembali PIN2 yang baru, lalu sentuh Oke. 

Untuk mengelola daftar FDN 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Panggilan. 

2. Sentuh Nomor Panggilan Tetap lalu Daftar FDN. 

3. Ikuti petunjuk pada layar. 

Peredam Kebisingan 
Peredam Kebisingan menekan kebisingan latar belakang di sekitar Anda selama panggilan. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Panggilan. 

2. Sentuh Pembatalan Noise untuk mengaktifkannya. 

Nada DTMF 
Nada DTMF memungkinkan Anda mengatur panjang nada Dual-tone Multi-frequency (DTMF). 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Panggilan. 

2. Sentuh Nada DTMF dan pilih panjang yang ingin Anda tetapkan. 

Pengaturan Panggilan GSM 
Pengaturan panggilan GSM memungkinkan Anda mengatur Penerusan Panggilan, Nomor 

Penelepon, atau Panggilan Tunggu. 

Untuk mengatur setelan Penerusan Panggilan: 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Panggilan. 

2. Sentuh Setelan panggilan GSM > Penerusan panggilan, lalu pilih setelan dari Selalu 

teruskan, Teruskan ketika sibuk, Teruskan ketika tidak dijawab, atau Teruskan 

ketika tidak dapat dihubungi. 

3. Masukkan nomor ponsel ke mana Anda ingin panggilan diteruskan, lalu sentuh 

Aktifkan/Perbarui. 

Untuk Mengaktifkan Panggilan Tunggu: 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Panggilan. 

2. Sentuh Setelan panggilan GSM > Setelan tambahan. 
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3. Sentuh Nomor Penelepon, lalu pilih setelan Nomor Penelepon dari Setelan default 

jaringan, Sembunyikan nomor, atau Tampilkan nomor. 

Untuk Mengaktifkan Panggilan Tunggu: 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Panggilan. 

2. Sentuh Setelan panggilan GSM > Setelan tambahan. 

3. Sentuh kotak centang di sebelah Panggilan Tunggu untuk mendapat pemberitahuan 

bila ada panggilan masuk saat Anda sedang melakukan atau menerima panggilan. 

Akun SIP 
Akun SIP memungkinkan Anda membuat akun SIP untuk melakukan panggilan melalui Internet. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Panggilan. 

2. Sentuh Akun. 

3. Sentuh TAMBAHKAN AKUN lalu ikuti petunjuk pada layar. 

 Sentuh Setelan opsional untuk melakukan pengaturan terperinci seperti mengganti 

nama tampilan.  

4. Sentuh SIMPAN untuk menyimpan akun. 

 Sentuh kotak centang Terima panggilan masuk untuk menerima panggilan masuk 

melalui Internet. 

Menggunakan Panggilan Internet 
Menggunakan panggilan Internet memungkinkan Anda mengatur preferensi panggilan keluar 

Anda. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Panggilan. 

2. Sentuh Gunakan panggilan internet dan pilih Untuk semua panggilan, Hanya untuk 

panggilan internet, atau Tanyakan pada setiap panggilan. 

Pengaturan Aplikasi Home 

Menu pengaturan aplikasi Home memungkinkan Anda memilih aplikasi home Anda. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Aplikasi beranda. 

2. Sentuh aplikasi home yang ingin Anda gunakan. 
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Pengaturan Penggunaan Data 

Menu Penggunaan data memungkinkan Anda melihat penggunaan data seluler dan Wi-Fi 

ponsel Anda, menetapkan batas data, membatasi penggunaan hotspot, dan masih banyak lagi. 

■ Sentuh  >  > Setelan  > Penggunaan data. 

Pengoperasian Pengaturan Penggunaan Data 

● Mengaktifkan Data Seluler: pada jendela Penggunaan data, sentuh tombol geser 

 untuk Data seluler guna mengaktifkan layanan ini. 

● Mengaktifkan Pembatasan Penggunaan Data Seluler: dari jendela Penggunaan data, 

sentuh tetapkan batas data seluler > Oke untuk mengaktifkan pembatasan. 

 Tanda centang akan muncul. 

 Dengan pembatasan dihidupkan, seret tombol geser Batas horizontal ke atas atau 

ke bawah untuk mengatur batas penggunaan data. 

 Pengaturan ini tersedia bila Data seluler diaktifkan. 

● Mengatur Tanggal untuk Mereset Penggunaan Data: untuk menetapkan siklus 

pengukuran penggunaan data, dari jendela Penggunaan data, sentuh bidang isian 

tanggal di sebelah Daur penggunaan data, sentuh Ubah daur..., tetapkan tanggal 

reset, dan sentuh Setel. 

 Pengaturan ini tersedia bila Data seluler diaktifkan. 

● Memeriksa Penggunaan Data untuk Setiap Aplikasi: untuk melihat bagaimana data 

Anda digunakan, geser bilah abu-abu vertikal dalam grafik untuk mengatur periode 

penggunaan, lalu sentuh nama apl untuk melihat penggunaannya selama periode 

tersebut. 

● Mengaktifkan Roaming Data: dari jendela Penggunaan data, sentuh  > Roaming 

data. 

 Masukkan tanda centang  untuk mengaktifkan, hapus tanda centang untuk 

menonaktifkan. 

 Jika muncul konfirmasi, ikuti petunjuk pada layar. 

● Mengaktifkan Pembatasan Penggunaan Data Seluler di Latar Belakang: dari 

jendela Penggunaan data, sentuh  > Pembatasan latar belakang. 



Pengaturan 127  

 Masukkan tanda centang  untuk mengaktifkan, hapus tanda centang untuk 

menonaktifkan. 

 Jika muncul konfirmasi, ikuti petunjuk pada layar. 

● Mengaktifkan izin untuk sinkronisasi apl otomatis: dari jendela Penggunaan data, 

sentuh  > Sinkronisasi data otomatis. 

 Masukkan tanda centang  untuk mengaktifkan, hapus tanda centang untuk 

menonaktifkan. 

● Mengaktifkan Tampilan Penggunaan Data Seluler dengan Wi-Fi: dari jendela 

Penggunaan data, sentuh  > Status penggunaan Wi-Fi. 

 Masukkan tanda centang  untuk mengaktifkan, hapus tanda centang untuk 

menonaktifkan. 

 Tab Wi-Fi muncul bila Status penggunaan Wi-Fi diaktifkan. Sentuh tab ini untuk 

melihat penggunaan data seluler untuk Wi-Fi. 

● Mengaktifkan Pembatasan penggunaan data seluler dengan Wi-Fi: dari jendela 

Penggunaan data, sentuh  > Hotspot seluler. 

 Saat memasukkan tanda centang di sebelah jaringan Wi-Fi yang tersedia untuk 

mengaktifkannya, Anda dapat membatasi apl dari menggunakan jaringan ini saat 

berada di latar belakang, dan Anda dapat mengkonfigurasi apl untuk 

memperingatkan Anda sebelum menggunakan jaringan ini untuk pengunduhan 

besar. 

Pengaturan Penyimpanan 

Menu Pengaturan penyimpanan memungkinkan Anda mengelola memori internal pada ponsel 

dan menyediakan opsi-opsi untuk kartu microSD. 

Memori Ponsel 
Menu memori internal memungkinkan Anda melihat kapabilitas dan ruang memori internal 

ponsel yang tersedia. 

■ Sentuh  >  > Setelan  > Memori. 

 Melihat ruang total penyimpanan memori ponsel dan ruang yang digunakan oleh fitur 

khusus. 

 Sentuh kategori yang dibuat dalam butir-butir untuk melihat perincian tambahan. 
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Kartu microSD 
Opsi kartu microSD memungkinkan Anda melihat ukuran dan ruang kartu yang tersedia, meng-

unmount kartu untuk pelepasan yang aman dari ponsel, dan memformat (menghapus) kartu 

microSD. Untuk perinciannya, lihat Memformat Kartu microSD dan Meng-unmount Kartu 

microSD. 

Mengenkripsi microSD 
Pengaturan Mengenkripsi microSD memungkinkan Anda mengenkripsi semua data pada kartu 

microSD. Anda perlu menetapkan PIN atau kata sandi sebelumnya. Hingga selesai enkripsi 

bisa memerlukan waktu satu jam atau lebih. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Memori. 

2. Sentuh Enkripsikan microSD. 

3. Setelah muncul peringatan bahwa semua data akan dihapus, sentuh Oke. 

4. Sentuh Hapus kartu SD, masukkan PIN atau kata sandi yang telah ditetapkan, lalu 

sentuh Selanjutnya. 

5. Sentuh Hapus semua. Data yang disimpan pada kartu microSD kemudian dienkripsi, 

dan isi kartu microSD tidak dapat diperiksa pada perangkat lain. 

Koneksi Komputer USB 
Opsi koneksi komputer USB memungkinkan Anda memilih dengan metode mana ponsel akan 

bertukar data saat Anda menghubungkan ponsel Anda ke komputer. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Memori. 

2. Sentuh  > Koneksi komputer USB dan pilih opsi. 

 Perangkat media (MTP): mentransfer file antara ponsel dengan komputer seperti 

gambar, video, dan musik. 

 Kamera (PTP): mentransfer file gambar dan video antara ponsel dan komputer. 

 Mode pembaca kartu: bertukar data dengan komputer dengan menggunakan kartu 

microSD ponsel Anda sebagai perangkat penyimpanan eksternal. 

Pengaturan Aplikasi 

Anda dapat memeriksa aplikasi yang diinstal dan aplikasi yang berjalan. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Aplikasi. 
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2. Sentuh item untuk melihat perincian: TERUNDUH, MENJALANKAN, atau SEMUA. 

 Tergantung pada apl dan lokasinya, Anda mungkin bisa memaksa apl menutup, 

menghapus instalasi atau menonaktifkan apl, menghapus cache dan data, dan 

masih banyak lagi. 

 Anda dapat mengubah bagaimana apl diurutkan dengan menyentuh  > Sortir 

menurut ukuran / Sortir menurut nama. 

 Anda dapat menghapus penonaktifan apl, pembatasan izin, dll. sekaligus untuk 

semua apl dengan menyentuh  > Setel ulang pref aplikasi > Setel ulang 

aplikasi. 

Pengaturan Lain 

Menu Pengaturan lain memungkinkan Anda mengkonfigurasi berbagai pengaturan termasuk 

lokasi, jaringan, keamanan, bahasa, dll. 

Layanan Lokasi 
Menu pengaturan Layanan lokasi memungkinkan Anda memilih bagaimana ponsel Anda 

menentukan lokasinya (menggunakan jaringan nirkabel, satelit GPS, keduanya, atau tidak satu 

pun). 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Setelan lainnya > Layanan lokasi. 

2. Sentuh tombol geser di sebelah Layanan lokasi untuk menghidupkannya dan 

mengkonfigurasi pengaturan Anda. 

 Sentuh Mode untuk memilih metode penentuan lokasi: Akurasi tinggi, Hemat 

baterai, atau Khusus perangkat.  

 PERMINTAAN LOKASI TERBARU menampilkan apl yang belum lama ini meminta 

lokasi ponsel Anda. 

 LAYANAN LOKASI memungkinkan Anda mengizinkan Google menggunakan 

informasi lokasi dan riwayat lokasi ponsel Anda. 

Pengaturan Jaringan 
Menu pengaturan Jaringan menyediakan akses ke opsi-opsi nirkabel dan jaringan tambahan, 

seperti apl pengiriman pesan default, VPN, jaringan Seluler, dan lainnya. 

Mode Pesawat 

Mode Pesawat memungkinkan Anda menggunakan banyak fitur ponsel, seperti Galeri, Kamera, 

dan Musik, saat Anda sedang berada di pesawat atau di tempat lain di mana melakukan atau 



Pengaturan 130  

menerima panggilan atau data dilarang. Bila Anda menetapkan ponsel ke Mode Pesawat, 

ponsel tidak dapat mengirim atau menerima panggilan atau pun mengakses informasi online. 

Untuk menghidupkan atau mematikan Mode Pesawat secara cepat: 

■ Tekan dan tahan Tombol Daya/Kunci, lalu sentuh Mode pesawat dalam menu opsi 

Perangkat. Sewaktu dalam Mode Pesawat, bilah status akan menampilkan . 

Untuk menghidupkan atau mematikan Mode Pesawat dalam Pengaturan: 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Setelan lainnya > Setelan jaringan. 

2. Sentuh kotak centang Mode pesawat. Sewaktu dalam Mode Pesawat, bilah status akan 

menampilkan . 

Pengaturan Apl SMS Default 

Jika ada beberapa apl pengiriman pesan yang terinstal pada ponsel, Anda dapat memilih apl 

mana yang digunakan ponsel untuk menangani pesan SMS. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Setelan lainnya > Setelan jaringan > Aplikasi SMS 

default. 

2. Pilih apl pengiriman pesan. 

Setelan Menambatkan & hotspot portabel 

Setelan Menambatkan & hotspot portabel memungkinkan Anda menyelesaikan pengaturan 

untuk penambatan dan fitur-fitur hotspot. Setelan penambatan membuat ponsel bisa terhubung 

ke perangkat lain untuk mendapatkan akses Internet melalui USB atau Bluetooth. Setelan 

hotspot memungkinkan ponsel Anda berfungsi sebagai hotspot Wi-Fi. Lihat Hotspot Seluler dan 

Penambatan untuk informasi selengkapnya tentang Menambatkan & hotspot portabel. 

Akses Menu Setelan Menambatkan & Hotspot Portabel 

■ Sentuh  >  > Setelan  > Setelan lainnya > Setelan jaringan > Menambatkan 

& hotspot portabel. 

Pengaturan VPN 

Dari ponsel, Anda bisa menambahkan, menyiapkan, dan mengelola virtual private networks 

(VPN) yang memungkinkan Anda tersambung dan mengakses sumber daya di dalam jaringan 

lokal berpengamanan, seperti jaringan perusahaan Anda.  Untuk perincian mengenai VPN, lihat 

Virtual Private Networks (VPN). 
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Mengakses Menu Pengaturan VPN 

■ Sentuh  >  > Setelan  > Setelan lainnya > Setelan jaringan > Setelan VPN. 

Pengaturan Jaringan Seluler 

Opsi Jaringan seluler memungkinkan Anda mengaktifkan akses data seluler ponsel, 

menetapkan mode jaringan yang diutamakan, mengkonfigurasi Optimalisator Koneksi, dan 

lainnya. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Setelan lainnya > Setelan jaringan. 

2. Sentuh Jaringan seluler dan tetapkan konfigurasi opsi Anda. 

 Data diaktifkan: bila diaktifkan, komunikasi data dapat digunakan melalui jaringan 

seluler. 

 Roaming data: bila diaktifkan, komunikasi data dapat digunakan saat roaming. 

 Jenis jaringan yang dipilih: pilih jenis jaringan Anda dari daftar. 

 Access Point Names (Nama Titik Akses): sentuh  untuk membuat titik akses 

baru. 

Pengaturan Kunci & Keamanan 
Menu pengaturan Kunci & Keamanan memungkinkan Anda menetapkan opsi keamanan layar, 

opsi enkripsi, visibilitas kata sandi, pengaturan administrator, dan opsi penyimpanan kredensial. 

Kunci Layar 

Pengaturan Kunci layar memungkinkan Anda mengatur kunci layar. Anda dapat memilih PIN, 

pola, atau metode lain untuk mengunci layar. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Setelan lainnya > Penguncian & Keamanan. 

2. Sentuh Gembok layar dan tetapkan pengaturan kunci layar. Untuk perincian tentang 

kunci layar, lihat Pengaturan Kunci Layar. 

Menyempurnakan Pencocokan Wajah 

Anda dapat mengambil gambar wajah Anda dalam kondisi yang berbeda untuk meningkatkan 

kemampuan pencocokan wajah. Opsi ini tersedia bila kunci layar pembukaan dengan wajah 

diaktifkan. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Setelan lainnya > Penguncian & Keamanan. 
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2. Sentuh Menyempurnakan pencocokan wajah. 

3. Ikuti petunjuk pada layar. 

Pemeriksaan Keaktifan 

Anda perlu berkedip saat membuka kunci layar bila pembukaan dengan wajah diaktifkan. Opsi 

ini tersedia bila kunci layar pembukaan dengan wajah diaktifkan. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Setelan lainnya > Penguncian & Keamanan. 

2. Sentuh Pemeriksaan keaktifan untuk mengaktifkannya. 

3. Kedipkan mata Anda saat membuka kunci layar yang mengaktifkan pembukaan dengan 

wajah. 

Membuat Pola Dapat Dilihat 

Bila Anda sudah menetapkan kunci layar Pola, Anda dapat memilih apakah pola tersebut dapat 

dilihat sekilas atau tidak saat Anda menggambarnya pada layar yang terkunci. Opsi ini tersedia 

bila kunci layar Pola diaktifkan. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Setelan lainnya > Penguncian & Keamanan. 

2. Sentuh Perlihatkan pola untuk mengaktifkannya. 

Secara Otomatis Mengunci 

Bila kunci layar sudah diaktifkan, Anda dapat memilih periode waktu untuk secara otomatis 

mengunci layar setelah layar mati, atau memilih layar segera terkunci ketika mati. Opsi ini 

tersedia bila kunci layar pembukaan dengan Pola, PIN/Kata Sandi atau Wajah diaktifkan. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Setelan lainnya > Penguncian & Keamanan. 

2. Sentuh Menggembok secara otomatis dan pilih periode waktu. 

Tombol Daya untuk Penguncian Cepat 

Menekan tombol Daya akan langsung mengunci layar. Opsi ini tersedia bila kunci layar 

pembukaan dengan Pola, PIN/Kata Sandi atau Wajah diaktifkan. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Setelan lainnya > Penguncian & Keamanan. 

2. Sentuh Tombol daya untuk penguncian cepat untuk mengaktifkannya. 
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Mengaktifkan Widget 

Mengaktifkan beberapa widget pada layar kunci Anda. Opsi ini tersedia bila kunci layar 

pembukaan dengan Geser, Pola, PIN/Kata Sandi, atau Wajah diaktifkan. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Setelan lainnya > Penguncian & Keamanan. 

2. Sentuh Aktifkan widget untuk mengaktifkannya. 

Info Pemilik 

Info pemilik memungkinkan Anda memperlihatkan informasi Anda pada layar kunci. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Setelan lainnya > Penguncian & Keamanan. 

2. Sentuh Info pemilik. 

3. Sentuh kotak centang di sebelah Tampilkan info pemilik pada layar pengunci. 

4. Masukkan teks yang akan ditampilkan pada layar kunci. 

Pengaturan kunci kartu USIM 

Pengaturan kunci kartu USIM memungkinkan Anda mengunci ponsel menggunakan PIN saat 

Anda menghidupkan ponsel. 

Untuk mengunci kartu SIM: 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Setelan lainnya > Penguncian & Keamanan. 

2. Sentuh Setelan kunci kartu USIM > Kunci kartu USIM. 

3. Masukkan PIN, lalu sentuh Oke. 

Untuk mengganti PIN: 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Setelan lainnya > Penguncian & Keamanan. 

2. Sentuh Setelan kunci kartu USIM > Ubah PIN USIM. 

3. Masukkan PIN saat ini, sentuh Oke, masukkan PIN baru, sentuh Oke, masukkan 

kembali PIN baru, lalu sentuh Oke. 

Enkripsi Ponsel 

Pengaturan Enkripsi ponsel memungkinkan Anda mengenkripsi semua data pada ponsel, 

seperti akun, pengaturan, apl yang diunduh, dll. Anda perlu menetapkan PIN atau kata sandi 

sebelumnya. Hingga selesai enkripsi bisa memerlukan waktu satu jam atau lebih. 
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1. Sentuh  >  > Setelan  > Setelan lainnya > Penguncian & Keamanan > 

Enkripsi ponsel. 

2. Sentuh Enkripsi ponsel, masukkan PIN atau kata sandi yang sudah Anda tetapkan, 

lalu sentuh Selanjutnya > Enkripsi ponsel. 

 Enkripsi ponsel akan diredupkan jika ponsel tidak ditancapkan ke pengisi daya. 

3. Enkripsi dimulai dan kemudian ponsel restart. 

Membuat Kata Sandi Dapat Dilihat 

Gunakan pengaturan membuat kata sandi dapat dilihat untuk menampilkan sekilas karakter 

kata sandi saat Anda memasukkannya ke bidang isian kata sandi. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Setelan lainnya > Penguncian & Keamanan. 

2. Sentuh buat sandi agar terlihat untuk memperlihatkan atau menyembunyikan kata 

sandi saat memasukkannya. 

Administrator Perangkat 

Pengaturan Administrator perangkat memungkinkan Anda melihat atau menonaktifkan 

administrator perangkat. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Setelan lainnya > Penguncian & Keamanan. 

2. Sentuh Administrator perangkat lalu sentuh opsi untuk mengaktifkan atau 

menonaktifkannya. 

Sumber-sumber yang Tidak Diketahui 

Pengaturan Sumber Tidak Diketahui mengizinkan atau menolak instalasi apl dari sumber-

sumber selain apl Google Play Store. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Setelan lainnya > Penguncian & Keamanan. 

2. Sentuh Sumber tidak dikenal untuk mengaktifkannya. 

Verifikasi Apl 

Pengaturan Verifikasi apl akan mengaktifkan atau menonaktifkan peringatan sebelum 

menginstal apl yang dapat membahayakan. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Setelan lainnya > Penguncian & Keamanan. 

2. Sentuh Verifikasi aplikasi untuk mengaktifkannya. 
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Jenis Penyimpanan 

Anda dapat memeriksa jenis kredensial yang disimpan. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Setelan lainnya > Penguncian & Keamanan. 

2. Periksa jenis penyimpanan yang ditampilkan di bawah Jenis penyimpanan. 

Kredensial Tepercaya 

Anda dapat memeriksa sertifikat CA tepercaya yang Anda instal. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Setelan lainnya > Penguncian & Keamanan. 

2. Sentuh Kredensial terpercaya untuk melihat sertifikat tepercaya. 

Menginstal Sertifikat 

Anda dapat menginstal sertifikat terenkripsi dari kartu microSD yang terinstal. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Setelan lainnya > Penguncian & Keamanan. 

2. Sentuh Instal sertifikat untuk menginstal sertifikat. 

Menghapus Kredensial 

Anda dapat menghapus semua kredensial yang disimpan dan mereset kata sandi penyimpanan 

kredensial. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Setelan lainnya > Penguncian & Keamanan. 

2. Sentuh Hapus kredensial untuk menghapus semua sertifikat yang tersimpan. 

Pengaturan Kunci Layar 

Menu pengaturan kunci layar memungkinkan Anda menetapkan metode untuk membuka kunci 

ponsel, mengatur sendiri opsi kunci layar, menentukan apakah akan memperlihatkan atau tidak 

kiat pop-up untuk membuka kunci ponsel, dan memasukkan informasi pemilik yang akan 

ditampilkan pada layar kunci. 

Penting: Perhatikan bahwa jika Anda sampai lupa pola/PIN/kata sandi untuk membuka kunci 

layar, Anda tidak akan dapat membuka kunci layar. 

Kunci Layar 

Anda dapat meningkatkan keamanan ponsel dengan membuat kunci layar. Bila diaktifkan, Anda 

harus menggambar pola buka kunci yang benar pada layar, memasukkan PIN yang benar, atau 
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memasukkan kata sandi yang benar untuk membuka kunci tombol kontrol dan layar sentuh 

ponsel. 

Dalam urutan dari yang kurang aman sampai yang paling aman, opsi kunci layar yang tersedia 

adalah: 

● Tidak ada 

● Geser 

● Buka Kunci Wajah 

● Pola 

● PIN 

● Sandi 

Penting: Untuk melindungi ponsel dan data Anda dari akses tanpa otorisasi, disarankan agar 

Anda menggunakan level keamanan tertinggi yang tersedia (perlindungan Kata sandi). Juga 

disarankan agar Anda sering mengganti kata sandi untuk memastikan keamanan ponsel dan 

data pribadi Anda. 

Untuk menggunakan geser untuk membuka kunci layar: 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Setelan lainnya > Penguncian & Keamanan > 

Gembok layar. 

2. Sentuh Geser untuk menyimpan pengaturan. 

Untuk menggunakan Buka Kunci dengan Wajah: 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Setelan lainnya > Penguncian & Keamanan > 

Gembok layar. 

2. Sentuh Buka Kunci Wajah. 

3. Sentuh Siapkan setelah memeriksa langkah pencegahan yang ditampilkan pada layar. 

4. Sentuh Lanjutkan. 

5. Paskan wajah Anda dalam bingkai. 

6. Setelah “Wajah direkam.” ditampilkan, sentuh Lanjutkan. 

7. Sentuh metode buka kunci cadangan apabila ponsel tidak dapat mengenali wajah Anda. 

 Untuk Pola, ikuti petunjuk yang diuraikan dalam “Menggunakan Pola Buka Kunci 

Layar” di bawah ini. 
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 Untuk PIN, ikuti petunjuk yang diuraikan dalam “Menggunakan PIN Buka Kunci 

Layar” di bawah ini. 

8. Sentuh Oke. 

Untuk menggunakan pola buka kunci layar: 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Setelan lainnya > Penguncian & Keamanan > 

Gembok layar. 

2. Sentuh Pola. 

3. Gambar pola buka kunci layar dengan menghubungkan sedikitnya empat titik dalam 

arah tegak, mendatar, atau diagonal. Angkat jari Anda dari layar ketika selesai. 

4. Ponsel merekam pola tersebut. Sentuh Lanjutkan. 

5. Saat diminta, gambar lagi pola buka kunci layar, lalu sentuh Konfirmasi. 

Catatan: Kosongkan kotak centang buat sandi agar terlihat jika Anda tidak menghendaki pola 

buka kunci ditampilkan pada layar saat Anda membukanya. 

Catatan: Untuk mengganti pola buka kunci layar, sentuh  >  > Setelan  > Setelan 

lainnya > Penguncian & Keamanan > Gembok layar. 

Catatan: Jika Anda menggambar pola yang salah sebanyak lima kali berturut-turut untuk 

membuka kunci layar sewaktu Akun Google diaktifkan, ponsel Anda menentukan bahwa pola 

tersebut dilupakan dan muncul permintaan. Sentuh permintaan tersebut dan login ke Akun 

Google untuk membuka kunci layar. 

Untuk menggunakan PIN buka kunci layar: 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Setelan lainnya > Penguncian & Keamanan > 

Setelan lainnya > Gembok layar. 

2. Sentuh PIN. 

3. Masukkan PIN, sentuh Lanjutkan, masukkan kembali PIN, dan sentuh Oke untuk 

menyimpan pengaturan. 

Jika Anda gagal memasukkan PIN yang benar setelah lima kali mencoba, Anda akan diminta 

untuk menunggu 30 detik sebelum Anda dapat mencobanya lagi. 

Untuk menggunakan kata sandi buka kunci layar: 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Setelan lainnya > Penguncian & Keamanan > 

Gembok layar. 
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2. Sentuh Sandi. 

3. Masukkan kata sandi, sentuh Lanjutkan, masukkan kembali kata sandi, lalu sentuh Oke 

untuk menyimpan pengaturan. 

Jika Anda gagal memasukkan kata sandi yang benar setelah lima kali mencoba, Anda akan 

diminta untuk menunggu 30 detik sebelum Anda dapat mencobanya lagi. 

Penting: Untuk melindungi ponsel dan data Anda dari akses tanpa otorisasi, disarankan agar 

Anda menggunakan kata sandi buka kunci layar (keamanan paling tinggi). Juga disarankan 

agar Anda sering mengganti kata sandi untuk memastikan keamanan ponsel dan data pribadi 

Anda. 

Menonaktifkan Kunci Layar 

Ikuti petunjuk di bawah ini untuk mematikan kunci layar Anda saat ini. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Setelan lainnya > Penguncian & Keamanan > 

Gembok layar. 

2. Gambar pola buka kunci layar, masukkan PIN, atau masukkan kata sandi Anda. 

3. Sentuh Tidak ada. 

Pengaturan Bahasa & Input 
Menu pengaturan bahasa dan input ponsel memungkinkan Anda memilih bahasa menu dan 

keyboard ponsel, memilih dan mengkonfigurasi pengaturan keyboard, mengkonfigurasi 

pengaturan input ucapan, dan menetapkan opsi-opsi mouse/trackpad ponsel. 

Keyboard yang Saat Ini Dipilih 

Pengaturan Current selected keyboard memungkinkan Anda untuk memilih dan menetapkan 

metode input default yang akan Anda gunakan ketika mengakses keyboard. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Setelan lainnya > Bahasa & Input. 

2. Sentuh Default untuk memilih metode input default. 

Pengaturan Google Keyboard 

Pengaturan Google Keyboard memungkinkan Anda mengaktifkan atau menonaktifkan Google 

Keyboard dan menetapkan berbagai opsi keyboard termasuk Bahasa input, Kapitalisasi-

otomatis, Koreksi-otomatis, dll. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Setelan lainnya > Bahasa & Input. 

2. Sentuh Google Keyboard untuk mengaktifkan Google keyboard. 
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3. Sentuh  untuk mengkonfigurasi opsi Google keyboard. 

 Bahasa masukan: kosongkan kotak centang di sebelah Gunakan bahasa sistem 

untuk memilih bahasa lain untuk menu dan keyboard ponsel Anda. 

 UMUM 

• Kapitalisasi otomatis: bila diaktifkan, secara otomatis akan mengkapitalkan 

kata pertama dalam kalimat. 

• Getar jika tombol ditekan: bila diaktifkan, ponsel akan bergetar ketika keyboard 

disentuh. 

• Berbunyi jika tombol ditekan: bila diaktifkan, ponsel akan membunyikan suara 

ketika keyboard disentuh. 

• Muncul saat tombol ditekan: menampilkan karakter di atas tombol saat sedang 

mengetik. 

• Tombol masukan suara: bila diaktifkan, tombol Input suara akan muncul pada 

keyboard. 

 KOREKSI TEKS 

• Kamus pribadi: Anda dapat menambah kata baru dalam Kamus pribadi. 

• Kamus pengaya: Anda dapat menambah kamus untuk bahasa lain dengan 

menginstalnya. 

• Blokir kata tak pantas: bila diaktifkan, kata-kata yang bagi banyak orang 

menyinggung tidak akan ditampilkan. 

• Koreksi otomatis: bila diaktifkan, ponsel secara otomatis mengoreksi kesalahan 

ejaan ketika Anda menekan tombol spasi atau tanda baca. 

• Tampilkan saran koreksi: memilih apakah pratampilan untuk huruf yang dipilih 

akan muncul atau tidak. Pilih Selalu tampilkan, Tampilkan dalam mode potret, 

atau Selalu sembunyikan. 

• Saran hasil personalisasi: menggunakan data dari apl dan layanan Google 

lainnya untuk meningkatkan saran keyboard. 

• Tingkatkan Google Keyboard: bila diaktifkan, mengirimkan statistik 

penggunaan ke Google. 

 PENGETIKAN ISYARAT 
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• Aktifkan pengetikan isyarat: bila diaktifkan, masukkan kata dengan 

menggambar jalur dari huruf ke huruf dalam satu gerakan yang 

berkesinambungan. 

• Pratinjau mengambang dinamis: bila diaktifkan, akan menyarankan kata 

sewaktu jari digerakkan. 

• Tampilkan jalur isyarat: menampilkan jejak setiap kata sampai Anda memulai 

kata berikutnya. 

• Isyarat frasa: menyisipkan spasi dengan menggeser jari Anda di atas bilah 

spasi. 

 OPSI LAIN 

• Saran kata berikutnya: menggunakan kata sebelumnya dalam memberi saran. 

• Setelan lanjutan: mengkonfigurasi pengaturan yang lebih terperinci. 

• Kirim masukan: mengirimkan umpan balik Anda ke Google. 

• Tentang Google Keyboard: memeriksa versi Google Keyboard. 

Pengaturan Swype 

Pengaturan Swype Keyboard memungkinkan Anda mengaktifkan atau menonaktifkan keyboard 

Swype dan menetapkan berbagai opsi termasuk Tema, Bahasa, Gerakan, dll. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Setelan lainnya > Bahasa & Input. 

2. Sentuh Swype untuk mengaktifkan Swype. 

3. Sentuh  untuk mengkonfigurasi opsi Swype. 

 Pengaturan: menetapkan opsi-opsi Swype 

• Getar tombol: bila diaktifkan, ponsel akan bergetar saat ada sentuhan Swype. 

• Suara saat tombol ditekan: bila diaktifkan, ponsel akan mengeluarkan bunyi 

saat ada sentuhan Swype. 

• Menyembul saat menekan tombol: bila diaktifkan, karakter akan muncul 

sekilas selagi Anda menyentuh tombol. 

• Penundaan tekan lama: menyesuaikan waktu yang Anda perlukan untuk 

memilih karakter alternatif selama penekanan panjang. 

• Tampilkan jejak lengkap: bila diaktifkan, Swype akan menampilkan jejak setiap 

kata sampai Anda memulai kata berikutnya. 
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• Koreksi otomatis: bila diaktifkan, ponsel secara otomatis mengoreksi kesalahan 

ejaan ketika Anda menekan tombol spasi atau tanda baca. 

• Kapitalisasi otomatis: bila diaktifkan, Swype akan secara otomatis 

mengkapitalkan kata pertama dalam kalimat. 

• Spasi Otomatis: bila diaktifkan, Swype akan secara otomatis menyisipkan spasi 

di antara kata saat Anda menyelesaikannya. 

• Prediksi Kata Berikutnya: bila diaktifkan, Swype akan memprediksi kata 

berikutnya berdasarkan kata sebelumnya. 

• Aktifkan suara: bila diaktifkan, tombol Input suara akan muncul pada keyboard 

Swype. 

• Aktifkan tulisan tangan: bila diaktifkan, gerakan yang Anda buat dikenali 

sebagai karakter. Untuk menggunakan tulisan tangan, pada keyboard Swype, 

sentuh dan tahan  kemudian sentuh . 

 Tema: 

• [Nama tema]: memilih tema keyboard. Tema default adalah Klasik. 

• Keyboard lanskap: memilih ukuran dan lokasi layar keyboard. Pilih Layar 

penuh, Mini kiri, Mini kanan, atau Pisahkan. 

• Tinggi keyboard: memilih ketinggian keyboard dalam orientasi Potret dan 

Lanskap. 

• Ukuran font daftar pilihan kata: menambah atau mengurangi ukuran font teks 

dalam Daftar Pilihan Kata. 

 Kata Saya: memilih opsi untuk mengatur sendiri Swype berdasarkan entri teks Anda. 

• Backup & Sinkronisasi: menggunakan Swype Connect untuk mencadangkan 

kata-kata. 

• Kamus Dinamis: bila diaktifkan, Swype akan secara otomatis diperbarui dengan 

kata-kata baru yang populer. 

• Integrasi Sosial: login ke situs jejaring sosial favorit Anda untuk menggunakan 

entri Anda di sana guna memperbarui Swype. 

• Ubah perilaku kamus: memilih apakah akan secara otomatis menambahkan 

kata ke kamus atau akan mengkonfirmasinya sebelum menambahkan kata ke 

kamus. 

• Sunting kamus saya: memodifikasi kata yang ditambahkan ke Swype. 
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• Kosongkan data bahasa: menghapus semua kata yang telah Anda tambahkan 

ke kamus Swype. 

• Kontribusi data penggunaan: mengizinkan Nuance mengumpulkan data 

penggunaan agar dapat memberikan prediksi teks yang lebih baik. 

• Data seluler: bila diaktifkan, Swype dapat menggunakan koneksi ponsel ke 

jaringan data nirkabel untuk pembaruan, pengunduhan bahasa, dan fitur Swype 

Connect lainnya. 

 Bahasa: memilih bahasa saat ini untuk Swype, dan mengunduh bahasa baru untuk 

digunakan dengan Swype. 

 Isyarat: mempelajari pintasan yang dapat Anda gunakan pada keyboard untuk 

secara cepat menyelesaikan tugas-tugas umum. 

 Bantuan: mempelajari bagaimana menggunakan Swype. 

• Cara Men-Swype: mempelajari bagaimana menggunakan Swype. 

• Tampilkan kiat penting: bila diaktifkan, kiat-kiat akan ditampilkan pada layar 

saat Anda memasukkan teks. 

• Versi: memeriksa versi Swype saat ini. 

 Pembaruan: memeriksa setiap pembaruan Swype. 

Pengaturan Pengetikan Google voice  

Pengaturan Pengetikan Google voice memungkinkan Anda mengaktifkan atau menonaktifkan 

pengetikan suara Google dan mengatur berbagai opsi. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Setelan lainnya > Bahasa & Input. 

2. Sentuh Pengetikan Google voice untuk mengaktifkan pengetikan suara Google. 

3. Sentuh  untuk mengkonfigurasi opsi pengetikan suara Google. 

 Bahasa: pilih bahasa untuk pencarian suara. 

 Keluaran suara: memilih opsi untuk hasil ucapan. 

 Deteksi "Ok Google": bila diaktifkan, Anda dapat mengatakan “OK Google” untuk 

memulai pencarian suara. 

 Pengenalan ucapan offline: memeriksa dan mengelola bahasa yang diunduh. 

 Cekal kata tak pantas: bila diaktifkan, kata-kata yang bagi banyak orang 

menyinggung tidak akan ditampilkan pada hasil pencarian suara Google.  
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 Headset Bluetooth: merekam audio melalui headset Bluetooth opsional (tidak 

disertakan) yang dipasangkan dengan ponsel Anda. 

Pengaturan Pilih Bahasa 

Menu pengaturan Pilih bahasa memungkinkan Anda memilih bahasa pada layar. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Setelan lainnya > Bahasa & Input. 

2. Sentuh Pilih bahasa, lalu sentuh bahasa yang tersedia (Bahasa Indonesia atau 

English). 

Pengaturan Input Suara 

Pengaturan Input suara memungkinkan Anda mengatakan pada ponsel apa yang harus dicari, 

dan sesudah itu ponsel akan memulai pencarian Google berdasarkan perkataan Anda itu. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Setelan lainnya > Bahasa & Input. 

2. Sentuh Penelusuran suara untuk mengkonfigurasi opsi ini. 

 Bahasa: pilih bahasa untuk pencarian suara. 

 Keluaran suara: memilih opsi untuk hasil ucapan. 

 Deteksi "Ok Google": bila diaktifkan, Anda dapat mengatakan “OK Google” untuk 

memulai pencarian suara. 

 Pengenalan ucapan offline: memeriksa dan mengelola bahasa yang diunduh. 

 Cekal kata tak pantas: bila diaktifkan, kata-kata yang bagi banyak orang 

menyinggung tidak akan ditampilkan pada hasil pencarian suara Google.  

 Headset Bluetooth: merekam audio melalui headset Bluetooth opsional (tidak 

disertakan) yang dipasangkan dengan ponsel Anda. 

Pengaturan Hasil Teks-ke-Ucapan 

Pengaturan hasil Teks-ke-ucapan menyediakan pembacaan teks yang bisa didengar, misalnya, 

isi pesan SMS dan ID Pemanggil untuk panggilan masuk. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Setelan lainnya > Bahasa & Input. 

2. Sentuh Keluaran text-to-speech untuk mengkonfigurasi opsi. 

 MESIN YANG DIPILIH: sentuh  di sebelah Mesin Google Text-to-speech untuk 

mengkonfigurasi opsi. 
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 Laju bicara: memilih kecepatan pembacaan teks.  

 Dengarkan contoh: memutar contoh ucapan yang digunakan untuk pembacaan. 

 Status bahasa default: memeriksa status bahasa yang dipilih saat ini. 

Pengaturan Pemeriksa Ejaan 

Pengaturan Pemeriksa ejaan memungkinkan Anda mengaktifkan pemeriksaan ejaan ketika 

sedang mengetikkan kata. Anda dapat memilih bahasa untuk pemeriksaan ejaan. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Setelan lainnya > Bahasa & Input. 

2. Sentuh Pemeriksa ejaan untuk mengaktifkan pemeriksa ejaan. 

3. Sentuh  untuk mengkonfigurasi opsi pemeriksa ejaan. 

Kamus Pribadi 

Pengaturan Kamus pribadi memungkinkan Anda menambahkan kata dalam Kamus pribadi. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Setelan lainnya > Bahasa & Input. 

2. Sentuh Kamus pribadi lalu sentuh  untuk memasukkan kata. 

Kecepatan Pointer 

Pengaturan Kecepatan Pointer memungkinkan penyesuaian kecepatan pointer, saat Anda 

menggunakan jari untuk memasukkan teks. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Setelan lainnya > Bahasa & Input > Kecepatan 

penunjuk. 

2. Seret tombol geser untuk menetapkan kecepatan pointer, lalu sentuh Oke. 

Pengaturan Tanggal & Waktu 
Gunakan menu pengaturan Tanggal & Waktu untuk secara otomatis menggunakan tanggal dan 

waktu yang disediakan jaringan atau menetapkan secara manual nilai-nilai ini, dan juga memilih 

opsi format waktu dan tanggal. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Setelan lainnya. 

2. Sentuh Tanggal & Waktu dan tetapkan konfigurasi pengaturan Anda. 

 Tanggal & waktu otomatis: menetapkan tanggal dan waktu secara otomatis 

melalui jaringan nirkabel yang tersambung. 
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 Zona waktu otomatis: menetapkan zona waktu secara otomatis melalui jaringan 

nirkabel yang tersambung. 

 Setel tanggal: menetapkan tanggal secara manual (hanya tersedia ketika opsi 

Tanggal & waktu otomatis dinonaktifkan). 

 Setel waktu: menetapkan waktu secara manual (hanya tersedia ketika opsi Tanggal 

& waktu otomatis dinonaktifkan). 

 Pilih zona waktu: menetapkan zona waktu secara manual (hanya tersedia ketika 

opsi Zona waktu otomatis dinonaktifkan). 

 Gunakan format 24-jam: mengaktifkan atau menonaktifkan format 24-jam. 

 Pilih format tanggal: mengatur format tampilan tanggal. 

Pengaturan Aksesibilitas 
Menu Aksesibilitas memungkinkan Anda mengaktifkan dan mengelola aplikasi terkait 

aksesibilitas. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Setelan lainnya. 

2. Sentuh Aksesibilitas dan tetapkan konfigurasi pengaturan Anda. 

 TalkBack: sentuh tombol geser di sebelah TalkBack untuk menentukan apakah 

opsi ini AKTIF atau MATI. Bila dihidupkan, ponsel akan mengumumkan hasil 

tindakan seperti peluncuran apl, dan kejadian seperti notifikasi. 

 Teks: sentuh tombol geser di sebelah Teks untuk menentukan apakah opsi ini 

AKTIF atau MATI. Bila dihidupkan, Anda dapat menetapkan takarir dan menentukan 

opsi (bahasa, teks, dan model) untuk takarir tertutup. 

 Isyarat pembesaran: sentuh tombol geser di sebelah Isyarat pembesaran untuk 

menetapkan apakah opsi ini AKTIF atau MATI. Bila dihidupkan, Anda dapat 

mengontrol apakah ponsel akan mengenali gerakan pan, dan memperbesar atau 

memperkecil dengan tiga ketukan pada layar atau tidak. 

 Teks besar: bila diaktifkan, teks ditetapkan ke ukuran besar. 

 Tombol daya utk akhiri pgln: bila diaktifkan, Anda dapat menggunakan Tombol 

Daya/Kunci untuk mengakhiri panggilan. 

 Rotasi layar otomatis: bila diaktifkan, layar akan secara otomatis berubah orientasi 

saat Anda memutar ponsel. 

 Ucapkan sandi: bila diaktifkan, ponsel membacakan kata sandi sewaktu kata sandi 

dimasukkan. 
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 Pintasan aksesibilitas: sentuh tombol geser di sebelah Pintasan aksesibilitas 

untuk menentukan apakah opsi ini AKTIF atau MATI. Bila dihidupkan, Anda dapat 

mengontrol apakah ponsel mengenali atau tidak gerakan untuk mengaktifkan 

dengan cepat fitur aksesibilitas. Untuk menggunakan gerakan, tekan dan tahan 

Tombol Daya/Kunci sampai Anda mendengar bunyi atau merasakan getaran, 

kemudian sentuh dan tahan dua jari pada layar sampai Anda mendengar konfirmasi 

audio. 

 Keluaran text-to-speech: Anda dapat mengkonfigurasi opsi untuk mengubah teks 

menjadi ucapan. Untuk informasi lebih lengkap, lihat Pengaturan Hasil Teks-ke-

Ucapan. 

 Penundaan sentuh & tahan: Anda dapat memilih berapa lama ponsel menunggu 

saat Anda menahan jari pada layar, sebelum melanjutkan tindakan sentuh dan tahan. 

Sentuh Penundaan sentuh & tahan dan pilih Singkat, Sedang, atau Lama. 

Pencetakan 
Jendela Pencetakan mengkonfigurasi pengaturan untuk pencetakan awan, dll. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Setelan lainnya. 

2. Sentuh Pencetakan. Jendela Pencetakan muncul. 

3. Ikuti petunjuk pada layar. 

Mencadangkan dan Mereset Ponsel 
Menu Back up & reset ponsel memungkinkan Anda mencadangkan data dan pengaturan 

ponsel ke server Google sebelum mereset ponsel ke pengaturan asal pabrik. Mereset data 

Pabrik akan menghapus semua data dari penyimpanan aplikasi ponsel, termasuk: 

● Akun Google Anda 

● Data serta setelan sistem dan aplikasi 

● Aplikasi yang di-download 

● Aplikasi prainstal tertentu 

● Musik 

● Foto 

● Data pengguna lain 

Mencadangkan dan Mereset 

Untuk menetapkan opsi mencadangkan dan mereset: 
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1. Sentuh  >  > Setelan  > Setelan lainnya > Buat cadangan & setel ulang. 

2. Pilih opsi mencadangkan dan mereset. 

 Mencadangkan dataku: opsi ini memungkinkan Anda mencadangkan data apl, kata 

sandi Wi-Fi, dan pengaturan lain ke server Google. 

 Akun cadangan: memilih Akun Google untuk pencadangan ponsel Anda. 

 Pemulihan otomatis: opsi ini memungkinkan Anda memulihkan kembali pengaturan 

dan data yang dicadangkan ketika menginstal ulang aplikasi setelah reset data 

pabrik. 

Reset Data Pabrik 

Kiat: Sebelum menjalankan reset data pabrik pada ponsel, Anda sebaiknya meng-unmount 

kartu microSD untuk menghindari kehilangan data yang tersimpan di dalamnya. Sentuh  > 

 > Setelan  > Memori > Lepas microSD > Oke untuk melepas kartu memori. 

1. Sentuh  >  > Setelan  > Setelan lainnya > Buat cadangan & setel ulang. 

2. Sentuh Atur ulang semua. 

3. Bacalah halaman informasi reset semua dan sentuh Setel ulang telepon. 

4. Sentuh Hapus semua. Ponsel akan mati dan mereset sendiri, yang dapat memerlukan 

waktu hingga 10 menit. 

Setelah direset, ponsel akan menjalankan Aktivasi Bebas Genggam dan memperbarui proses 

lagi. Setelah selesai, Anda akan melihat layar Selamat datang dan layar Penyiapan. Lihat Ikuti 

Petunjuk pada Layar Penyiapan untuk memulai lagi. 

 



Informasi Hak cipta 148 

Informasi Hak Cipta 

Dilisensikan oleh InterDigital Technology Corporation di bawah paten tertentu yang terkait 

dengan telefoni nirkabel digital berbasis TDMA atau CDMA. 

PRODUK INI DILISENSIKAN DI BAWAH LISENSI PORTOFOLIO PATEN AVC UNTUK 

PENGGUNAAN PRIBADI DAN NONKOMERSIAL OLEH SEORANG KONSUMEN UNTUK (i) 

MENGENKODE VIDEO SESUAI DENGAN STANDAR AVC (“VIDEO AVC”) DAN/ATAU (ii) 

MENDEKODE VIDEO AVC YANG TELAH DIENKODE OLEH SEORANG KONSUMEN YANG 

MELAKUKAN KEGIATAN PRIBADI DAN NONKOMERSIAL DAN/ATAU DIPEROLEH DARI 

PENYEDIA VIDEO YANG MEMILIKI LISENSI UNTUK MENYEDIAKAN VIDEO AVC. LISENSI 

TIDAK DIBERIKAN ATAU AKAN DINYATAKAN SECARA IMPLISIT UNTUK PENGGUNAAN 

LAIN APA PUN. INFORMASI TAMBAHAN DAPAT DIPEROLEH DARI MPEG LA, L.L.C. LIHAT 

HTTP://WWW.MPEGLA.COM. 

Produk ini dilisensikan di bawah Lisensi Portofolio Paten Visual MPEG-4 untuk penggunaan 

pribadi dan non-komersial oleh seorang konsumen untuk (i) mengenkode video sesuai dengan 

Standar Video MPEG-4 (“Video MPEG-4”) dan/atau (ii) mendekode Video MPEG-4 yang telah 

dienkode oleh seorang konsumen yang melakukan kegiatan pribadi dan non-komersial 

dan/atau diperoleh dari penyedia video yang berlisensi. Lisensi tidak diberikan atau dinyatakan 

secara implisit untuk penggunaan lain apa pun. Informasi tambahan dapat diperoleh dari MPEG 

LA. Lihat http://www.mpegla.com. 

Produk ini dilisensikan di bawah Lisensi Portofolio Paten Sistem MPEG-4 untuk pengenkodean 

sesuai dengan Standar Sistem MPEG-4, kecuali bahwa lisensi tambahan dan pembayaran 

royalti diperlukan untuk pengenkodean terkait dengan (i) data yang disimpan atau direplikasi 

dalam media fisik yang dibayar secara judul per judul dan/atau (ii) data yang dibayar secara 

judul per judul dan dikirimkan kepada pengguna akhir untuk penyimpanan permanen dan/atau 

penggunaan. Lisensi tambahan demikian dapat diperoleh dari MPEG LA, LLC. Lihat 

http://www.mpegla.com untuk perincian tambahan. 

PRODUK INI DILISENSIKAN DI BAWAH LISENSI PORTOFOLIO PATEN VC-1 UNTUK 

PENGGUNAAN PRIBADI DAN NON-KOMERSIAL OLEH SEORANG KONSUMEN UNTUK (i) 

MENGENKODE VIDEO SESUAI DENGAN STANDAR VC-1 (“VIDEO VC-1”). 

DAN/ATAU (ii) MENDEKODE VIDEO VC-1 YANG TELAH DIENKODE OLEH SEORANG 

KONSUMEN YANG MELAKUKAN KEGIATAN PRIBADI DAN NON-KOMERSIAL DAN/ATAU 

DIPEROLEH DARI PENYEDIA VIDEO YANG MEMILIKI LISENSI UNTUK MENYEDIAKAN 

VIDEO VC-1. LISENSI TIDAK DIBERIKAN ATAU AKAN DINYATAKAN SECARA IMPLISIT 

UNTUK PENGGUNAAN LAIN APA PUN. INFORMASI TAMBAHAN DAPAT DIPEROLEH DARI 

MPEG LA, L.L.C. LIHAT HTTP://WWW.MPEGLA.COM. 

Microsoft®, Excel®, PowerPoint®, dan Exchange® adalah merek dagang atau merek dagang 

terdaftar milik Microsoft Corporation di Amerika Serikat dan negara lain. 

http://www.mpegla.com/
http://www.mpegla.com/
http://www.mpegla.com/
http://www.mpegla.com/
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Microsoft® Excel® dan Microsoft® Word® adalah nama-nama produk Microsoft Corporation di 

Amerika Serikat. 

Bluetooth® adalah merek dagang milik Bluetooth SIG, Inc. 

 

Merek kata dan logo Bluetooth dimiliki oleh Bluetooth SIG, Inc. dan penggunaan merek tersebut 

oleh Sharp adalah di bawah lisensi. Merek dagang dan nama dagang yang lain merupakan hak 

milik masing-masing pemiliknya. 

Oracle dan Java merupakan merek dagang terdaftar milik Oracle dan/atau afiliasinya. Nama-

nama lain dapat merupakan merek dagang masing-masing pemiliknya. 

 

Logo microSD, Logo microSDHC, dan Logo microSDXC adalah merek dagang milik SD-3C, 

LLC. 

Produk ini telah lolos uji sertifikasi sebagaimana ditetapkan oleh Wi-Fi Alliance® untuk menjamin 

interkonektivitas perangkat LAN nirkabel berdasarkan spesifikasi LAN nirkabel IEEE 802.11, 

dan telah disertifikasi sebagai “Wi-Fi CERTIFIED™”. Mendukung* IEEE 802.11a/b/g/n (2,4 

GHz/5 GHz)/ac. * Lihat situs web masing-masing produsen untuk informasi mengenai produk-

produk pendukung. 

 

Fungsionalitas yang disediakan untuk menyelesaikan pengaturan koneksi LAN nirkabel (SSID, 

metode autentikasi, kunci enkripsi, dll.) dengan metode tombol tekan atau metode pemasukan 

PIN menggunakan Wi-Fi Protected Setup™ (WPS). 

 

Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, Wi-Fi Protected Access® (WPA), logo Wi-Fi CERTIFIED, dan logo Wi-Fi 

Protected Setup adalah merek dagang terdaftar milik Wi-Fi Alliance®. 

Wi-Fi CERTIFIED™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi Protected Setup™, WPA2™, dan Miracast™ adalah 

merek dagang milik Wi-Fi Alliance®.  

Google™, logo Google, Android™, logo Android, Google Play™, logo Google Play, Google+™, 

logo Google+, Google Settings™, logo Google Settings, Gmail™, logo Gmail, Google 

Calendar™, logo Google Calendar, Google Maps™, logo Google Maps, Google Chrome™, 
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logo Google Chrome, Google Voice Search™, logo Google Voice Search, YouTube™, logo 

YouTube, Google Drive™, logo Google Drive, Google™ search, logo Google Search, Google 

Now™, dan Hangouts™ adalah merek dagang milik Google Inc. 

QUALCOMM® 3G/4G 

Merek lain adalah merek dagang masing-masing pemiliknya. 

Lisensi OpenSSL  

Lisensi OpenSSL 

Hak Cipta © 1998-2009 The OpenSSL Project. Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. 

Produk ini meliputi perangkat lunak yang dikembangkan oleh OpenSSL Project untuk 

digunakan dalam OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/) 

PERANGKAT LUNAK INI DISEDIAKAN OLEH OpenSSL PROJECT “SEBAGAIMANA ADANYA” 

DAN SEGALA JAMINAN TERSURAT ATAU TERSIRAT, TERMASUK, TETAPI TIDAK 

TERBATAS PADA, JAMINAN TERSIRAT ATAS KELAYAKJUALANNYA DAN 

KESESUAIANNYA UNTUK TUJUAN TERTENTU DITOLAK. DALAM KEADAAN BAGAIMANA 
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