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TIDAK ADA JAMINAN
Aplikasi dari pihak ketiga yang disertakan dalam perangkat ini mungkin dibuat 
oleh dan mungkin milik orang atau lembaga yang tidak berafiliasi atau terkait 
dengan Nokia. Nokia tidak memiliki hak cipta atau hak atas kekayaan intelektual 
terhadap aplikasi dari pihak ketiga tersebut. Artinya, Nokia tidak bertanggung 
jawab untuk dukungan pengguna akhir, fungsionalitas perangkat, atau informasi 
dalam aplikasi atau materi tersebut. Nokia tidak memberikan jaminan apa pun 
untuk aplikasi pihak ketiga ini. DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI INI, ANDA 
MENGAKUI BAHWA APLIKASI YANG ANDA TERIMA INI ADALAH SEBAGAIMANA 
MESTINYA, TANPA JAMINAN APA PUN, BAIK TERSIRAT MAUPUN TERSURAT, 
SEJAUH YANG DIPERBOLEHKAN PERATURAN HUKUM YANG BERLAKU. ANDA 
SELANJUTNYA MENGAKUI BAHWA NOKIA DAN PERUSAHAAN AFISILIASINYA 
TIDAK MEREKOMENDASIKAN ATAU MEMBERI JAMINAN TERSIRAT MAUPUN 
TERSURAT APA PUN, TERMASUK TETAPI TIDAK TERBATAS PADA JAMINAN 
KEPEMILIKAN, KEADAAN YANG DAPAT DIPERJUALBELIKAN ATAU KESESUAIAN 
UNTUK TUJUAN TERTENTU ATAU BAHWA APLIKASI TERSEBUT TIDAK AKAN 
MELANGGAR PATEN, HAK CIPTA, MEREK DAGANG ATAU HAK-HAK LAIN DARI 
PIHAK KETIGA MANAPUN.
© 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang. 
Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, dan N76 adalah merek dagang atau 
merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Produk dan nama perusahaan lain 
yang disebutkan di sini adalah merek dagang atau nama dagang dari masing-
masing pemilik.
Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. Oleh 
karena itu, Nokia berhak melakukan perubahan dan perbaikan atas produk yang 
diuraikan dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.
SEJAUH YANG DIPERBOLEHKAN OLEH PERATURAN HUKUM YANG BERLAKU, 
DALAM KEADAAN APA PUN NOKIA ATAU PEMBERI LISENSINYA TIDAK 
BERTANGGUNG JAWAB ATAS HILANGNYA DATA ATAU PENGHASILAN ATAU 
KERUGIAN KHUSUS, KEBETULAN, SEBAGAI AKIBAT DARINYA ATAU TIDAK 
LANGSUNG APA PUN PENYEBABNYA.
Penanda dan link untuk situs internet pihak ketiga mungkin sudah terpasang di 
perangkat Anda. Anda juga dapat mengakses situs pihak ketiga yang lainnya 
melalui perangkat Anda. Situs pihak ketiga tidak berhubungan dengan Nokia, dan 
Nokia tidak merekomendasikan atau bertanggung jawab atas situs tersebut. Jika 
Anda memilih untuk mengakses situs tersebut, Anda harus berhati-hati mengenai 
keamanan atau kontennya.
ISI DOKUMEN INI DIBERIKAN SECARA “APA ADANYA”. KECUALI JIKA DITENTUKAN 
LAIN DALAM PERATURAN HUKUM YANG BERLAKU, TIDAK ADA JAMINAN APA 

PUN, BAIK YANG TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK, NAMUN TIDAK 
TERBATAS PADA, JAMINAN TERSIRAT MENGENAI KEADAAN YANG DAPAT 
DIPERJUALBELIKAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, YANG DIBUAT 
SEHUBUNGAN DENGAN AKURASI DAN KEHANDALAN ATAU ISI DOKUMEN INI. 
NOKIA BERHAK MENGUBAH DOKUMEN INI ATAU MENARIKNYA SETIAP SAAT 
TANPA PEMBERITAHUAN TERLEBIH DAHULU.
Ketersediaan produk dan aplikasi tertentu dan layanan untuk produk tersebut 
mungkin berbeda-beda menurut wilayah. Silakan tanyakan kepada penyalur Nokia 
Anda untuk memperoleh informasi lengkap serta ketersediaan pilihan bahasa.
Sebagian pengoperasian dan fitur tergantung pada kartu SIM dan/atau jaringan, 
MMS, atau tergantung pada kompatibilitas perangkat dan format konten yang 
didukung. Sebagian layanan dapat dikenakan biaya tambahan.
Untuk informasi penting lain tentang perangkat Anda, lihat buku petunjuk.
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IM—pesan cepat
Tekan , lalu pilih Aplikasi > Media > IM.

Pesan cepat (layanan jaringan) berguna untuk 
berkomunikasi dengan orang lain menggunakan pesan 
cepat dan bergabung dalam forum diskusi (grup IM) 
dengan berbagai topik tertentu. Beberapa operator selular 
memiliki server IM kompatibel yang dapat diakses setelah 
Anda terdaftar ke layanan IM. Dukungan fitur operator 
selular dapat berbeda.

Pilih Percakapan untuk memulai atau melanjutkan 
percakapan dengan pengguna IM; Kontak IM untuk 
membuat, mengedit atau melihat status online kontak IM 
Anda; Grup IM untuk memulai atau melanjutkan 
percakapan grup dengan beberapa pengguna IM atau 
Obrol direkam untuk melihat sesi pesan cepat sebelumnya 
yang telah disimpan.

Menerima pengaturan IM
Anda harus menyimpan pengaturan tersebut untuk 
mengakses layanan yang akan digunakan. Anda mungkin 
menerima pengaturan dalam pesan teks khusus dari 
operator jaringan yang menawarkan layanan IM. Anda 
juga dapat memasukkan pengaturan tersebut secara 
manual. Lihat “Pengaturan server pesan cepat”, hal. 5.

Menyambung ke server IM
1 Untuk tersambung ke server IM yang digunakan, buka 

IM, lalu pilih Pilihan > Login. Untuk mengubah server 
IM yang digunakan dan menyimpan server IM baru, 
lihat “Pengaturan server pesan cepat”, hal. 5.

2 Masukkan ID pengguna dan kata sandi Anda, 
kemudian tekan  untuk login. ID pengguna dan 
kata sandi untuk server IM bisa Anda dapatkan dari 
operator selular.

3 Untuk log out, pilih Pilihan > Keluar.

Mengubah pengaturan IM
Pilih Pilihan > Pengaturan > Pengaturan IM lalu 
tentukan pilihan berikut:

Gunakan nama layar (hanya ditampilkan jika server 
mendukung grup IM) — Untuk memasukkan nama 
panggilan, pilih Ya.

Tunjuk. kt'sediaan saya — Untuk membiarkan yang lain 
melihat Anda online, pilih Ke siapa saja.

Perbolehkan pesan dari — Untuk membiarkan pesan dari 
semuanya, pilih Semua.
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P'boleh undangan dari — Untuk membiarkan undangan 
hanya berasal dari kontak IM Anda, pilih Hanya kontak 
IM. Undangan IM dikirim oleh kontak IM yang ingin agar 
Anda bergabung dengan grup mereka.

Kecptn. p'guliran psn. — Memilih kecepatan yang akan 
digunakan dalam menampilkan pesan baru.

Urutkan kontak IM — Memilih bagaimana kontak IM 
Anda disortir: Secara abjad atau M'nurut stat onlin.

Refresh ketersediaan — Untuk memilih cara 
memperbarui informasi tentang status kontak IM Anda 
(online atau offline), pilih Otomatis atau Manual.

Kontak offline — Memilih apakah kontak IM dengan 
status offline ditampilkan di daftar kontak IM.

Warna pesan sendiri — Memilih warna pesan cepat yang 
Anda kirimkan.

Warna pesan diterima — Memilih warna pesan cepat 
yang Anda terima.

Nada tanda IM — Mengubah nada yang diputar saat 
Anda menerima pesan cepat baru.

Mencari grup dan pengguna IM
Untuk mencari grup, dalam tampilan Grup IM, pilih 
Pilihan > Cari. Anda dapat mencarinya melalui Nama 
grup, Topik, dan Anggota (ID pengguna).

Untuk mencari pengguna, pada tampilan Kontak IM, pilih 
Pilihan > Kontak IM baru > Cari dari server. Anda dapat 
mencari melalui Nama pengguna, ID pengguna, Nomor 
telepon, dan Alamat e-mail.

Bergabung ke grup IM
Tampilan Grup IM untuk melihat daftar grup IM yang 
disimpan atau sedang diikuti.

Untuk bergabung dengan grup IM yang sudah disimpan, 
tekan .

Untuk meninggalkan grup IM, pilih Pilihan > Tinggalkan 
grup IM.

Pesan cepat
Setelah bergabung dengan grup IM, Anda dapat melihat 
berbagai pesan komunikasi dalam grup tersebut, dan 
mengirim pesan Anda sendiri.

Untuk mengirim pesan, tulis pesan dalam kolom editor 
pesan, kemudian tekan .

Untuk mengirim pesan pribadi kepada peserta, pilih 
Pilihan > Kirim pesan pribadi.

Untuk membalas pesan pribadi yang dikirim kepada Anda, 
pilih pesan tersebut, lalu pilih Pilihan > Balas.
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Untuk mengundang kontak IM yang sedang online agar 
bergabung dengan grup IM, pilih Pilihan > Kirim 
undangan.

Untuk mencegah penerimaan pesan dari beberapa peserta 
tertentu, pilih Pilihan > Pilihan blokir.

Merekam obrolan
Untuk merekam berbagai pesan yang berlangsung selama 
percakapan atau saat Anda bergabung dalam grup IM, pilih 
Pilihan > Rekam obrolan. Untuk berhenti merekam, 
Pilihan > Berhenti merekam. Untuk melihat rekaman 
obrolan di tampilan utama, pilih Obrol direkam.

Melihat dan memulai percakapan
Tampilan Percakapan menunjukkan daftar setiap peserta 
percakapan yang mengobrol dengan Anda. Percakapan 
yang sedang berlangsung akan diakhiri secara otomatis 
bila Anda keluar dari IM.

Untuk melihat percakapan, gulir ke peserta, kemudian 
tekan .

Untuk melanjutkan percakapan, tulis pesan Anda, 
kemudian tekan .

Untuk kembali ke daftar percakapan tanpa menutup 
percakapan tersebut, pilih Kembali. Untuk menutup 
percakapan, pilih Pilihan > Akhiri percakapan.

Untuk membuat percakapan baru, pilih Pilihan > 
Percakapan baru.

Untuk menyimpan peserta percakapan ke kontak IM Anda, 
pilih Pilihan > Tbh. ke kontak IM.

Untuk mengirim balasan otomatis ke pesan masuk, pilih 
Pilihan > Set balas auto aktif. Anda masih dapat 
menerima pesan.

Kontak IM
Pada tampilan Kontak IM, Anda dapat mengambil daftar 
kontak obrolan dari server atau menambah kontak obrolan 
baru ke daftar kontak. Bila Anda mengakses server, daftar 
kontak obrolan yang sudah digunakan sebelumnya akan 
diambil dari server secara otomatis.

Pengaturan server pesan cepat
Pilih Pilihan > Pengaturan > Pengaturan server. Anda 
mungkin menerima pengaturan dalam pesan teks khusus 
dari operator jaringan yang menawarkan layanan obrolan. 
ID pengguna dan kata sandi diperoleh dari operator selular 
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saat Anda mendaftar layanan tersebut. Jika Anda tidak 
mengetahui ID pengguna atau kata sandi, hubungi 
operator selular.

Server — Melihat daftar seluruh server IM yang 
ditentukan.

Server default — Mengubah server IM dimana Anda ingin 
tersambung.

Jenis login IM — Untuk login secara otomatis saat Anda 
memulai IM, pilih Di permulaan apl..

Untuk menambah server baru ke daftar server IM Anda, 
pilih Server > Pilihan > Server baru. Masukkan 
pengaturan berikut:

Nama server — nama server obrolan

Jlr. Akses digunakan — jalur akses yang akan digunakan 
untuk server

Alamat Web — alamat URL server IM

ID pengguna — ID pengguna Anda

Sandi — kata sandi Anda untuk login
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