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pemberi lisensinya tidak bertanggung jawab atas hilangnya data, penghasilan, atau kerugian 
khusus, insidental, konsekuensial, maupun tidak langsung, apapun penyebabnya.
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1. Pendahuluan

Dengan aplikasi manajer sambungan, Anda dapat mengakses berbagai 
layanan Internet dan menentukan pengaturan sambungan Internet bila 
Nokia Internet Stick tersambung ke komputer.

Aplikasi tersebut diinstal di komputer saat Anda menggunakan Nokia 
Internet Stick untuk pertama kalinya. Untuk informasi rinci, lihat 
panduan ringkas Nokia Internet Stick.

Baca buku petunjuk ini dengan cermat. Baca juga panduan ringkas 
Nokia Internet Stick serta buku petunjuk komputer, sistem operasi, dan 
perangkat lunak apapun yang digunakan dengan sambungan Internet 
yang dibuat melalui Nokia Internet Stick.

Untuk informasi tambahan, kunjungi www.nokia.com/support atau 
situs Web Nokia lokal.

Sebelum menggunakan layanan Internet yang dijelaskan dalam buku 
petunjuk ini, hubungi penyedia layanan Anda untuk mendapatkan 
informasi tentang biaya transmisi data.

www.nokia.com/support 
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2. Persiapan

Untuk membuka aplikasi manajer sambungan, sambungkan Nokia 
Internet Stick ke port USB di komputer, atau jalankan aplikasi secara 
normal melalui sistem operasi (misalnya, di Microsoft Windows XP, pilih 
Start > Programs > Nokia > Nokia Internet Modem > Nokia Internet 
Modem). Tampilan utama aplikasi akan ditampilkan.

■ Tampilan utama
Tampilan utama menunjukkan nama penyedia layanan yang digunakan, 
jenis jaringan selular (misalnya 3,5G), dan kekuatan sinyal aktif 
penyedia layanan di lokasi Anda (semakin banyak titik hijau yang 
ditampilkan, semakin kuat sinyal). Tampilan tersebut juga dapat berisi 
ikon situs Web lainnya.

Berikut adalah fitur yang terdapat pada tampilan utama:

• Untuk kembali ke tampilan utama dari tampilan lain, pilih .

• Untuk tersambung ke Internet melalui jaringan selular menggunakan 
profil sambungan aktif, pilih Sambungan Internet > . Bila 
sambungan telah aktif,  akan ditampilkan di bagian atas. Untuk 
mengakhiri sambungan, pilih .

Untuk tersambung ke Internet melalui WLAN (jaringan area lokal 
nirkabel), pilih Lihat daftar jaringan, lalu pilih jaringan yang 
dikehendaki. Indikator di sebelah nama jaringan menunjukkan 
kekuatan sinyal jaringan tersebut. Jika ikon gembok ditampilkan di 
sebelah nama jaringan, berarti jaringan dilindungi dan Anda harus 
memasukkan sandi untuk menggunakannya.

• Untuk mengelola kontak yang disimpan di Kartu SIM, pilih . Untuk 
informasi rinci, lihat “Kontak”, hal. 7.

• Untuk mengirim dan melihat pesan teks, pilih . Untuk informasi 
rinci, lihat “Pesan”, hal. 8.

• Untuk memperbarui perangkat lunak (firmware perangkat dan 
aplikasi manajer sambungan) dari Internet, pilih . 
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Men-download pembaruan perangkat lunak mungkin memerlukan 
transmisi data dalam jumlah besar melalui jaringan penyedia 
layanan. Untuk informasi tentang biaya transmisi data, hubungi 
penyedia layanan Anda.

• Untuk menentukan pengaturan, pilih . Untuk kembali ke tampilan 
sebelumnya, pilih Kembali. Untuk informasi rinci, lihat “Peralatan 
dan pengaturan”, hal. 10.

• Untuk membuka buku petunjuk ini, pilih tanda tanya (Bantuan). 
Buku petunjuk akan ditampilkan dalam aplikasi pembaca PDF yang 
diinstal di komputer.

• Untuk memperkecil tampilan aplikasi tanpa mengakhiri sambungan 
aktif, pilih . Untuk menampilkan kembali jendela aplikasi, pilih 
ikon aplikasi yang telah diperkecil.

• Untuk keluar dari aplikasi manajer sambungan, pilih X. Tindakan ini 
juga akan mengakhiri sambungan Internet.
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3. Kontak dan Pesan

■ Kontak
Untuk mengelola kontak yang disimpan di Kartu SIM, pada tampilan 
utama, pilih .

Untuk menghapus kontak, pilih X di sebelah kontak, lalu pilih Ya.

Untuk mengirim pesan teks ke kontak, pilih kontak, lalu pilih  di 
sebelahnya.

Untuk mencari kontak, masukkan nama di kolom .

Untuk menambah kontak, pilih Baru, masukkan nama dan nomor 
telepon, lalu pilih OK.
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4. Pesan

Untuk mengirim pesan teks dan melihat pesan yang diterima, pada 
tampilan utama, pilih . Pesan yang disimpan di Kartu SIM akan 
ditampilkan dalam daftar.

Bila Anda menerima pesan baru, nama pengirim akan ditampilkan 
dalam daftar pesan dan jumlah pesan dari pengirim tersebut 
ditampilkan di sebelah nama.

Menulis dan mengirim pesan
Perangkat Anda mendukung pengiriman pesan teks melebihi batas karakter 
untuk satu pesan. Pesan yang lebih panjang akan dikirim sebagai rangkaian dua 
pesan atau lebih. Penyedia layanan akan membebankan biaya untuk pengiriman 
pesan. Karakter yang menggunakan aksen atau tanda lainnya serta karakter dari 
beberapa pilihan bahasa memerlukan ruang lebih banyak, sehingga membatasi 
jumlah karakter yang dapat dikirim dalam satu pesan.

1. Pada tampilan utama, pilih > Baru.

2. Di kolom Penerima, masukkan nomor telepon penerima. Pisahkan 
penerima dengan tanda koma.

Untuk memilih penerima atau beberapa penerima dari daftar kontak, 
pilih , kontak, lalu pilih Tambah. Untuk mencari kontak, masukkan 
nama di kolom .

Untuk menghapus kontak dari kolom Penerima, pilih kontak, lalu 
tekan tombol delete di keyboard komputer.

3. Di kolom Pesan, tulis pesan.

Untuk menggunakan fungsi pengeditan, klik kanan kolom.

4. Untuk mengirim pesan, pilih Kirim.

Melihat pesan dan mengirim balasan
Untuk melihat pesan, pada tampilan utama, pilih , lalu pilih pesan. 
Pesan terbaru dari pengirim pesan akan ditampilkan di bagian atas 
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daftar dan pesan sebelumnya ditampilkan di bagian bawah. Untuk 
mengirim balasan, tulis balasan di kolom Pesan, lalu pilih Kirim.

Menghapus pesan
Untuk menghapus semua pesan dari pengirim tertentu, pada tampilan 
utama, pilih , X di sebelah nama pengirim, lalu pilih Ya.

Untuk menghapus satu pesan, pada tampilan utama, pilih , pengirim, 
X di sebelah pesan, lalu pilih Ya.
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5. Peralatan dan pengaturan

■ Melihat informasi bulanan tentang sambungan
Untuk melihat durasi total sambungan data dan jumlah total data yang 
ditransmisi dalam bulan aktif, pada tampilan utama, pilih Sambungan 
Internet saat tidak ada sambungan yang aktif.

Untuk melihat rincian tentang sambungan data setiap bulan, pilih . 
Jumlah sambungan, jumlah data yang dikirim serta diterima, dan rata-
rata biaya transmisi akan ditampilkan. Baris Durasi dan Volume 
menunjukkan bagian yang telah digunakan dari durasi dan volume 
maksimum yang Anda tetapkan sebelumnya. Untuk memilih bulan 
berikutnya atau sebelumnya, pilih tanda panah kiri atau kanan.

■ Pengaturan sambungan
Untuk menentukan pengaturan sambungan, pada tampilan utama, pilih 

> Sambungan Internet. Untuk kembali ke tampilan sebelumnya, 
pilih Kembali.

Nokia Internet Stick memiliki pengaturan standar untuk beberapa 
penyedia layanan. Pengaturan tersebut dikelompokkan dalam profil 
sambungan.

Jika Nokia Internet Stick tidak dapat mendeteksi penyedia layanan atau 
sambungan tidak berfungsi dengan benar pada jaringan penyedia yang 
telah dipilih, Anda dapat mengedit profil sambungan standar atau 
membuat yang baru.

Mengelola profil sambungan
Untuk menentukan pengaturan sambungan, pada tampilan utama, pilih 

> Sambungan Internet > Profil sambungan. Profil aktif akan 
ditampilkan dalam daftar. Lakukan salah satu tindakan berikut:

• Untuk menggunakan profil standar, pilih dari daftar.

• Untuk menambahkan profil standar ke daftar, pilih Baru, lalu pilih 
negara serta nama penyedia layanan.
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• Untuk mengedit profil standar, pilih  di sebelah profil yang 
dikehendaki.

Masukkan nama jalur akses di kolom APN dan nama pengguna serta 
sandi di kolom yang sesuai. Untuk pengaturan yang benar, hubungi 
penyedia layanan Anda.

Untuk menentukan DNS (domain name server), pilih DNS primer atau 
DNS sekunder, lalu masukkan nama server.

Untuk menyimpan pengaturan, pilih OK.

• Untuk menghapus profil dari daftar, pilih X di sebelah profil.

• Untuk membuat profil baru, pilih Baru > Baru. Masukkan nama 
profil, APN (access point name), nama pengguna, dan sandi, lalu 
tetapkan pengaturan untuk server nama domain. Untuk pengaturan 
yang benar, hubungi penyedia layanan Anda.

Pengaturan sambungan data
Untuk menentukan pengaturan sambungan, pada tampilan utama, pilih 

> Sambungan Internet > Parameter langganan. 

Agar dapat menetapkan batas bulanan untuk jumlah total data yang 
ditransfer dan durasi total sambungan data di jaringan 3G, masukkan 
nilai (dalam megabyte atau menit), atau pilih tanda panah kiri atau 
kanan untuk menggulir nilai.

Untuk mengatur agar aplikasi memberitahukan jika volume yang 
ditetapkan atau batas durasi terlampaui, centang kotak yang sesuai.

Sambungan otomatis
Untuk mengatur agar aplikasi tersambung secara otomatis ke Internet 
menggunakan profil sambungan aktif, pada tampilan utama, pilih > 
Sambungan Internet > Sambungan otomatis.

Sambungan otomatis berfungsi dengan baik bila permintaan kode PIN 
dinonaktifkan. Dalam hal ini, Kartu SIM tidak terlindung dari 
penggunaan yang tidak sah.

Untuk mencegah sambungan otomatis, pastikan kotak tidak dicentang.
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Membolehkan sambungan sewaktu roaming
Agar Nokia Internet Stick juga dapat tersambung ke Internet di luar 
jaringan rumah (misalnya, bila sedang bepergian), pada tampilan 
utama, pilih > Sambungan Internet > Bolehkan sambungan saat 
roaming. Bila menggunakan perangkat di luar jaringan rumah,  akan 
ditampilkan. Untuk informasi lebih lanjut dan biaya roaming, hubungi 
penyedia layanan Anda.

Untuk mencegah sambungan di luar jaringan rumah, pastikan kotak 
tidak dicentang.

Profil WLAN/Wi-Fi
Nokia Internet Stick akan secara otomatis membuat profil sambungan 
untuk LAN nirkabel (WLAN atau Wi-Fi) yang Anda pilih di Sambungan 
Internet > Lihat daftar jaringan.

Untuk mengedit atau menghapus profil WLAN, pada tampilan utama, 
pilih > Sambungan Internet > Profil Wi-Fi. Untuk mengedit profil, 
pilih nama profil. Untuk menghapus profil, pilih X di sebelah nama 
profil.

Catatan: Negara tertentu mungkin melarang penggunaan 
WLAN. Misalnya di Perancis, Anda hanya boleh menggunakan 
WLAN di dalam ruangan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 

pihak berwenang setempat.

■ Pengaturan pembaruan perangkat lunak
Untuk menentukan pengaturan pembaruan perangkat lunak, pada 
tampilan utama, pilih > Pengaturan pembaruan.

Untuk mengatur agar aplikasi mencari pembaruan yang tersedia secara 
otomatis, pilih Check for update availability.

Untuk menentukan frekuensi aplikasi mencari pembaruan, pilih 
Frekuensi dan interval dalam hari.
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■ Pengaturan jaringan
Untuk menentukan pengaturan jaringan, pada tampilan utama, pilih 

> Pengaturan jaringan.

Untuk memilih penyedia layanan yang akan digunakan, pilih Operator, 
penyedia, lalu pilih OK. Jika memilih Otomatis, Nokia Internet Stick akan 
memilih penyedia secara otomatis, berdasarkan parameter jaringan dan 
kesepakatan roaming antara penyedia layanan.

Untuk memilih jenis jaringan yang akan digunakan perangkat untuk 
sambungan, pilih Jenis jaringan dan jenis jaringan. Jika memilih 
Otomatis, Nokia Internet Stick akan terlebih dulu mencoba 
menggunakan jaringan 3G, dan jika gagal, jaringan GSM. Jika memilih 
Hanya 2G (untuk GSM) atau Hanya 3G, Nokia Internet Stick hanya akan 
mencoba menggunakan jenis jaringan yang dipilih.

Agar Nokia Internet Stick tidak tersambung ke Internet dalam 
lingkungan yang peka terhadap radio (seperti pesawat), pilih Modus 
penerbangan. Bila perangkat berada dalam modus penerbangan,  
akan ditampilkan, dan Anda dapat menggunakan aplikasi, namun tidak 
dapat tersambung ke Internet atau mengirim maupun menerima pesan 
teks. Untuk membolehkan perangkat tersambung ke Internet, pastikan 
kotak tidak dicentang.

■ Pengaturan kode PIN
Kode PIN (personal identification number) akan membantu melindungi 
Kartu SIM dari penggunaan yang tidak sah. Kode tersebut biasanya 
diberikan bersama Kartu SIM.

Untuk menentukan pengaturan kode PIN, pada tampilan utama, pilih 
> Manajemen SIM.

Untuk menetapkan agar aplikasi meminta kode PIN setiap kali Nokia 
Internet Stick tersambung ke komputer, pilih Kontrol kode PIN. Untuk 
menonaktifkan permintaan tersebut, pastikan kotak tidak dicentang.

Untuk mengubah kode PIN pada Kartu SIM, pilih Ubah kode PIN.
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■ Mengubah bahasa atau informasi tampilan
Untuk mengubah bahasa bagi aplikasi di Windows atau Linux, pada 
tampilan utama, pilih > Bahasa, bahasa, lalu pilih OK.

Untuk melihat informasi tentang aplikasi, pada tampilan utama, pilih 
> Tentang.
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