
BlackBerry Torch 9800
Smartphone
Panduan Pengguna
Versi: 6.0

Untuk mendapatkan panduan pengguna terbaru, kunjungi
www.blackberry.com/docs/smartphones.



SWDT643442-941426-0126071255-039



Daftar Isi
Bantuan Cepat................................................................................................................................................................................ 9
10 hal terbanyak............................................................................................................................................................................. 9
Mengenal ponsel cerdas Anda....................................................................................................................................................... 13
Tip................................................................................................................................................................................................... 30
Menjadikannya milik Anda.............................................................................................................................................................. 37

Pintasan.......................................................................................................................................................................................... 44
Pintasan telepon............................................................................................................................................................................. 44
Pintasan pesan............................................................................................................................................................................... 44
Pintasan file dan lampiran.............................................................................................................................................................. 46
Pintasan pengetikan untuk keyboard geser keluar........................................................................................................................ 46
Pintasan media............................................................................................................................................................................... 47
Pintasan browser............................................................................................................................................................................ 48
Pintasan kalender........................................................................................................................................................................... 49
Pintasan pencarian......................................................................................................................................................................... 50
Pintasan peta.................................................................................................................................................................................. 50
Memecahkan masalah: Pintasan................................................................................................................................................... 51

Telepon........................................................................................................................................................................................... 52
Dasar-dasar telepon....................................................................................................................................................................... 52
Panggilan darurat........................................................................................................................................................................... 55
Volume........................................................................................................................................................................................... 55
Pesan suara................................................................................................................................................................................... 57
Panggil cepat.................................................................................................................................................................................. 58
Panggilan tunggu, penerusan panggilan, dan pemblokiran panggilan........................................................................................... 59
Panggilan tetap dan panggilan cerdas........................................................................................................................................... 61
Panggilan konferensi...................................................................................................................................................................... 63
Log panggilan................................................................................................................................................................................. 65
Beberapa nomor telepon sekaligus................................................................................................................................................ 66
Opsi telepon................................................................................................................................................................................... 67
Pintasan telepon............................................................................................................................................................................. 70
Memecahkan masalah: Telepon.................................................................................................................................................... 70

Perintah suara................................................................................................................................................................................ 73
Melakukan tindakan dengan menggunakan perintah suara........................................................................................................... 73
Perintah suara yang ada................................................................................................................................................................ 73
Mengganti bahasa untuk perintah suara........................................................................................................................................ 74
Mematikan daftar pilihan untuk perintah suara............................................................................................................................... 74
Mengganti opsi untuk konfirmasi suara.......................................................................................................................................... 74
Meningkatkan pengenalan suara................................................................................................................................................... 75



Memecahkan masalah: Pemanggilan suara.................................................................................................................................. 75

Pesan............................................................................................................................................................................................. 76
Email............................................................................................................................................................................................... 76
Pesan PIN...................................................................................................................................................................................... 92
Pesan teks...................................................................................................................................................................................... 97
Opsi keamanan untuk pesan.......................................................................................................................................................... 106
Lampiran......................................................................................................................................................................................... 107
Pesan yang dilindungi S/MIME....................................................................................................................................................... 109
Pesan dengan enkripsi asli IBM Lotus Notes................................................................................................................................. 116
PGP pesan yang dilindungi............................................................................................................................................................ 116
Pintasan pesan............................................................................................................................................................................... 122
Pintasan file dan lampiran.............................................................................................................................................................. 124
Memecahkan masalah: Pesan....................................................................................................................................................... 124

File.................................................................................................................................................................................................. 131
Dasar-dasar file.............................................................................................................................................................................. 131
Mengelola file dan lampiran............................................................................................................................................................ 134
Pintasan file dan lampiran.............................................................................................................................................................. 136
Pemecahan masalah: Lampiran..................................................................................................................................................... 137

Media.............................................................................................................................................................................................. 139
Musik.............................................................................................................................................................................................. 139
Podcast........................................................................................................................................................................................... 142
Video.............................................................................................................................................................................................. 144
Kamera video................................................................................................................................................................................. 145
Kamera........................................................................................................................................................................................... 147
Gambar........................................................................................................................................................................................... 149
Catatan suara................................................................................................................................................................................. 151
Nada Dering................................................................................................................................................................................... 153
Penyimpanan media....................................................................................................................................................................... 154
Mentransfer dan mengunduh file media......................................................................................................................................... 157
Format file audio dan video yang didukung.................................................................................................................................... 159
Pintasan media............................................................................................................................................................................... 160
Memecahkan masalah: Media........................................................................................................................................................ 161

Nada dering, suara, dan tanda....................................................................................................................................................... 164
Tentang nada dering, suara, dan tanda......................................................................................................................................... 164
Mengganti nada dering, pemberi tahu, atau pengingat Anda........................................................................................................ 164
Menambah profil khusus................................................................................................................................................................ 165
Menambahkan tanda kontak.......................................................................................................................................................... 165
Membungkam perangkat................................................................................................................................................................ 165



LED berkedip.................................................................................................................................................................................. 166
Mengganti opsi pemberitahuan alarm............................................................................................................................................ 166
Menghidupkan suara aktivitas........................................................................................................................................................ 167
Memecahkan masalah: Nada dering, suara, dan tanda................................................................................................................. 167

Browser.......................................................................................................................................................................................... 168
Dasar-dasar browser...................................................................................................................................................................... 168
Penanda browser........................................................................................................................................................................... 171
Umpan RSS.................................................................................................................................................................................... 173
Opsi browser.................................................................................................................................................................................. 173
Keamanan browser........................................................................................................................................................................ 176
Browser push.................................................................................................................................................................................. 177
Pintasan browser............................................................................................................................................................................ 178
Memecahkan masalah: Browser.................................................................................................................................................... 180

Kalender......................................................................................................................................................................................... 181
Dasar-dasar kalender..................................................................................................................................................................... 181
Rapat.............................................................................................................................................................................................. 182
Rapat melalui panggilan konferensi............................................................................................................................................... 185
Menyinkronkan kalender................................................................................................................................................................ 186
Opsi kalender................................................................................................................................................................................. 188
Pintasan kalender........................................................................................................................................................................... 190
Memecahkan masalah: Kalender................................................................................................................................................... 190

Kontak............................................................................................................................................................................................ 193
Dasar-dasar kontak........................................................................................................................................................................ 193
Menyesuaikan kontak..................................................................................................................................................................... 194
Menyinkronkan kontak.................................................................................................................................................................... 196
Daftar distribusi pribadi................................................................................................................................................................... 198
Beberapa daftar kontak sekaligus.................................................................................................................................................. 199
Opsi daftar kontak.......................................................................................................................................................................... 199
Memecahkan masalah: Kontak...................................................................................................................................................... 200

Jam................................................................................................................................................................................................. 202
Menyetel tanggal dan waktu........................................................................................................................................................... 202
Mengganti apa yang tampak pada layar saat perangkat Anda sedang diisi.................................................................................. 202
Mengganti tampilan jam................................................................................................................................................................. 202
Menampilkan zona waktu kedua pada jam.................................................................................................................................... 203
Menghidupkan alarm...................................................................................................................................................................... 203
Membungkam alarm....................................................................................................................................................................... 203
Mengganti opsi pemberitahuan alarm............................................................................................................................................ 203
Menghidupkan mode jam tempat tidur........................................................................................................................................... 204



Menyetel opsi untuk mode jam tempat tidur................................................................................................................................... 204
Menggunakan stopwatch................................................................................................................................................................ 204
Menggunakan timer........................................................................................................................................................................ 204
Mengganti opsi pemberitahuan timer............................................................................................................................................. 205
Memecahkan masalah: Jam........................................................................................................................................................... 205

Tugas dan memo............................................................................................................................................................................ 206
Membuat tugas atau memo............................................................................................................................................................ 206
Mengirim tugas atau memo............................................................................................................................................................ 206
Mengganti atau menghapus tugas atau memo.............................................................................................................................. 206
Mengganti status tugas.................................................................................................................................................................. 206
Menyembunyikan tugas yang selesai............................................................................................................................................. 207
Menampilkan tugas dalam kalender............................................................................................................................................... 207
Menyinkronkan tugas dan memo................................................................................................................................................... 207
Tentang kategori............................................................................................................................................................................. 209
Mengkategorikan kontak, tugas, atau memo.................................................................................................................................. 209
Membuat kategori untuk kontak, tugas, atau memo....................................................................................................................... 210
Mematikan konfirmasi yang muncul sebelum Anda menghapus item........................................................................................... 210

Pengetikan...................................................................................................................................................................................... 211
Dasar-dasar pengetikan................................................................................................................................................................. 211
Metode input pengetikan................................................................................................................................................................ 212
Opsi pengetikan.............................................................................................................................................................................. 214
Pemeriksa ejaan............................................................................................................................................................................. 215
Kamus khusus................................................................................................................................................................................ 216
OtoTeks.......................................................................................................................................................................................... 217
Pintasan pengetikan untuk keyboard geser keluar........................................................................................................................ 218
Memecahkan masalah: Pengetikan............................................................................................................................................... 219

Keyboard........................................................................................................................................................................................ 221
Menetapkan aplikasi ke tombol Praktis.......................................................................................................................................... 221
Mengganti simbol mata uang default.............................................................................................................................................. 221
Menyetel kecepatan kursor............................................................................................................................................................ 221
Menghidupkan nada tombol........................................................................................................................................................... 221
Menyetel sensitivitas kotak jejak.................................................................................................................................................... 222
Mematikan suara kotak jejak.......................................................................................................................................................... 222
Memecahkan masalah: Keyboard.................................................................................................................................................. 222

Bahasa........................................................................................................................................................................................... 223
Tentang bahasa input pengetikan.................................................................................................................................................. 223
Mengganti bahasa.......................................................................................................................................................................... 223
Menggunakan pintasan untuk memindah bahasa input pengetikan saat Anda sedang mengetik................................................. 223



Menambahkan bahasa tampilan.................................................................................................................................................... 224
Menghapus sebuah bahasa........................................................................................................................................................... 224
Memecahkan masalah: Bahasa..................................................................................................................................................... 224

Tampilan layar................................................................................................................................................................................ 225
Menyetel opsi untuk cahaya latar................................................................................................................................................... 225
Menggunakan gambar sebagai wallpaper perangkat Anda........................................................................................................... 225
Mengganti font tampilan................................................................................................................................................................. 225
Mengelola aplikasi pada layar Awal............................................................................................................................................... 226
Menambahkan pesan yang muncul saat perangkat Anda terkunci................................................................................................ 227
Menyetel sensitivitas layar sentuh.................................................................................................................................................. 227
Menggunakan abu-abu atau membalik kontras untuk tampilan layar............................................................................................ 227
Menghidupkan pemberitahuan LED berkedip untuk jangkauan nirkabel....................................................................................... 228
Tema.............................................................................................................................................................................................. 228
Memecahkan masalah: Tampilan................................................................................................................................................... 229

Teknologi GPS............................................................................................................................................................................... 230
Tentang teknologi GPS.................................................................................................................................................................. 230
Menghidupkan teknologi GPS........................................................................................................................................................ 230
Menyetel penerima GPS yang Anda gunakan untuk melacak perpindahan Anda......................................................................... 231
Mendapatkan lokasi GPS Anda...................................................................................................................................................... 231
Mencegah orang lain melacak lokasi Anda.................................................................................................................................... 231
Mematikan pembantu lokasi........................................................................................................................................................... 231
Memecahkan masalah: Teknologi GPS......................................................................................................................................... 232

Peta................................................................................................................................................................................................ 233
Dasar-dasar peta............................................................................................................................................................................ 233
Opsi peta........................................................................................................................................................................................ 236
Pintasan peta.................................................................................................................................................................................. 236
Memecahkan masalah: Peta.......................................................................................................................................................... 237

Aplikasi........................................................................................................................................................................................... 238
Tentang multi-tugas........................................................................................................................................................................ 238
Menjalankan aplikasi di latar belakang dan berpindah ke aplikasi lain.......................................................................................... 238
Menutup aplikasi agar tidak berjalan di latar belakang.................................................................................................................. 239
Tentang menambah aplikasi.......................................................................................................................................................... 239
Tentang aplikasi jaringan sosial..................................................................................................................................................... 240
Tentang aplikasi pengiriman pesan instan..................................................................................................................................... 240
Mengharuskan kata sandi perangkat Anda sebelum menambahkan aplikasi............................................................................... 241
Menghapus sebuah aplikasi........................................................................................................................................................... 241
Melihat properti aplikasi.................................................................................................................................................................. 241
Melihat ukuran database aplikasi................................................................................................................................................... 241



Memecahkan masalah: Aplikasi..................................................................................................................................................... 242

BlackBerry Device Software........................................................................................................................................................... 243
Tentang memperbarui BlackBerry Device Software....................................................................................................................... 243
Memperbarui BlackBerry Device Software melalui jaringan nirkabel............................................................................................. 244
Menghapus atau mengembalikan ke BlackBerry Device Software versi sebelumnya................................................................... 244
Memperbarui BlackBerry Device Software dari situs Web............................................................................................................. 244
Memperbarui BlackBerry Device Software menggunakan BlackBerry Desktop Software............................................................. 245
Memecahkan masalah: BlackBerry Device Software..................................................................................................................... 245

Mengelola Koneksi......................................................................................................................................................................... 247
Dasar-dasar Mengelola Koneksi.................................................................................................................................................... 247
Jaringan seluler.............................................................................................................................................................................. 249
Teknologi Wi-Fi............................................................................................................................................................................... 253
Teknologi Bluetooth........................................................................................................................................................................ 260

Daya dan baterai............................................................................................................................................................................ 269
Mematikan perangkat Anda............................................................................................................................................................ 269
Menyetel perangkat Anda agar dihidupkan dan dimatikan secara otomatis.................................................................................. 269
Menyetel ulang perangkat.............................................................................................................................................................. 269
Memeriksa tingkat daya baterai...................................................................................................................................................... 269
Tip: Memperpanjang daya tahan baterai........................................................................................................................................ 270

Memori dan kartu media................................................................................................................................................................. 272
Tentang kartu media....................................................................................................................................................................... 272
Kartu media yang didukung............................................................................................................................................................ 272
Melihat jumlah ruang penyimpanan yang ada pada perangkat Anda............................................................................................ 272
Mematikan dukungan kartu media................................................................................................................................................. 272
Memperbaiki file yang tersimpan pada kartu media atau pada perangkat Anda........................................................................... 273
Tentang kompresi........................................................................................................................................................................... 273
Tentang penyandian file................................................................................................................................................................. 273
Menghidupkan enkripsi................................................................................................................................................................... 274
Tip: Membebaskan dan menjaga ruang penyimpanan.................................................................................................................. 274
Memecahkan masalah: Penyimpanan dan kartu media................................................................................................................ 275

Pencarian....................................................................................................................................................................................... 277
Mencari item................................................................................................................................................................................... 277
Menyetel jenis item yang disertakan dalam pencarian................................................................................................................... 277
Mencari pesan................................................................................................................................................................................ 277
Kriteria pencarian pesan................................................................................................................................................................. 278
Berbuat banyak dengan hasil pencarian pesan Anda.................................................................................................................... 278
Mencari teks dalam sebuah pesan, dalam file, atau pada halaman Web...................................................................................... 279



Melihat, mengganti, atau menghapus pencarian tersimpan........................................................................................................... 279
Mencari kontak dalam buku alamat organisasi atau perusahaan Anda......................................................................................... 279
Pintasan pencarian......................................................................................................................................................................... 280

Kartu SIM........................................................................................................................................................................................ 281
Tentang buku telepon kartu SIM.................................................................................................................................................... 281
Menambahkan kontak ke kartu SIM............................................................................................................................................... 281
Menyalin kontak dari kartu SIM ke daftar kontak Anda.................................................................................................................. 281
Menyalin kontak dari daftar kontak Anda ke kartu SIM.................................................................................................................. 281
Mengganti atau menghapus kontak kartu SIM............................................................................................................................... 282
Menyimpan pesan teks pada kartu SIM Anda................................................................................................................................ 282
Mengganti nama tampilan untuk nomor telepon............................................................................................................................ 282
Tentang keamanan kartu SIM........................................................................................................................................................ 283
Melindungi kartu SIM dengan kode PIN......................................................................................................................................... 283
Mengganti kode PIN kartu SIM....................................................................................................................................................... 283

Keamanan...................................................................................................................................................................................... 284
Dasar-dasar keamanan.................................................................................................................................................................. 284
Penyimpan kata sandi.................................................................................................................................................................... 286
Enkripsi........................................................................................................................................................................................... 288
Pembersihan memori..................................................................................................................................................................... 290
Sertifikat.......................................................................................................................................................................................... 291
Kunci PGP...................................................................................................................................................................................... 299
Server sertifikat............................................................................................................................................................................... 304
Penyimpanan kunci........................................................................................................................................................................ 306
Kartu cerdas................................................................................................................................................................................... 308
Setelan VPN................................................................................................................................................................................... 312
Memverifikasi perangkat lunak keamanan secara manual............................................................................................................. 314
Kontrol aplikasi pihak ketiga........................................................................................................................................................... 314
Memecahkan masalah: Keamanan................................................................................................................................................ 317

Buku layanan dan laporan diagnostik............................................................................................................................................ 319
Menerima, menghapus, atau memulihkan buku layanan............................................................................................................... 319
Menjalankan laporan diagnostik..................................................................................................................................................... 319
Melihat, mengirim, atau menghapus laporan diagnostik................................................................................................................ 319
Menyetel penerima default untuk laporan diagnostik..................................................................................................................... 320
Saya tidak bisa menjalankan atau mengirimkan laporan diagnostik.............................................................................................. 320
Melihat nomor versi BlackBerry Device Software pada perangkat Anda....................................................................................... 320

Sinkronisasi.................................................................................................................................................................................... 321
Tentang sinkronisasi....................................................................................................................................................................... 321
Rekonsiliasi email melalui jaringan nirkabel................................................................................................................................... 321



Menghapus email pada perangkat Anda dan dalam aplikasi email pada komputer...................................................................... 322
Menyinkronkan data agenda melalui jaringan nirkabel.................................................................................................................. 322
Tentang konflik sinkronisasi........................................................................................................................................................... 322
Mengelola konflik rekonsiliasi email............................................................................................................................................... 323
Mengelola konflik sinkronisasi data................................................................................................................................................ 323
Tentang mencadangkan dan memulihkan data perangkat............................................................................................................ 323
Mengosongkan folder item yang dihapus pada komputer Anda dari perangkat............................................................................ 324
Memecahkan masalah: Sinkronisasi.............................................................................................................................................. 324

Opsi aksesibilitas............................................................................................................................................................................ 326
Tentang opsi aksesibilitas.............................................................................................................................................................. 326
Opsi aksesibilitas layar................................................................................................................................................................... 326
Opsi audio dan aksesibilitas ponsel............................................................................................................................................... 327
Opsi aksesibilitas pengetikan......................................................................................................................................................... 330

Kalkulator........................................................................................................................................................................................ 331
Menggunakan kalkulator................................................................................................................................................................ 331
Mengkonversi ukuran..................................................................................................................................................................... 331

BrickBreaker................................................................................................................................................................................... 332
Tentang BrickBreaker..................................................................................................................................................................... 332
Kapsul BrickBreaker....................................................................................................................................................................... 332
Skor BrickBreaker........................................................................................................................................................................... 333
Memainkan BrickBreaker............................................................................................................................................................... 333
Menyesuaikan volume.................................................................................................................................................................... 333
Menyetel kecepatan pemukul......................................................................................................................................................... 334

Game Word Mole........................................................................................................................................................................... 335
Dasar-dasar game Word Mole....................................................................................................................................................... 335
Game pemain tunggal.................................................................................................................................................................... 336
Game multi pemain........................................................................................................................................................................ 337
Memecahkan masalah: Word Mole................................................................................................................................................ 338

Glosarium....................................................................................................................................................................................... 339

Pemberitahuan hukum................................................................................................................................................................... 344



Bantuan Cepat

10 hal terbanyak
yang dikatakan para pengguna perangkat BlackBerry®! Inilah 10 hal terbanyak yang ingin mereka ketahui cara
melakukannya di perangkat mereka.

Menyetel alamat email
1. Pada layar Awal, klik ikon Penyetelan.
2. Di bagian Penyetelan, klik ikon Akun Email.
3. Ikuti layar untuk menyetel alamat email Anda. Bila alamat email Anda telah disetel dengan benar, Anda akan

menerima pesan konfirmasi. Untuk melihat dan mengelola pesan email Anda, pada layar Awal, klik ikon Pesan.

Catatan: Dalam beberapa kasus, Anda mungkin melihat opsi berikut. Jika demikian, pilih salah satu opsi berikut.
• Akun Email Internet: Gunakan opsi ini untuk mengaitkan perangkat BlackBerry® Anda dengan dengan satu

atau beberapa akun email yang ada (misalnya, Windows Live™ Hotmail®), atau untuk membuat alamat email
baru bagi perangkat Anda.

• Akun Enterprise: Jika administrator telah memberikan Anda kata sandi aktivasi enterprise, gunakan opsi ini
untuk mengaitkan perangkat Anda dengan akun email kantor menggunakan BlackBerry® Enterprise Server.

Jika Anda mencoba menyetel akun email Internet (misalnya, Windows Live™ Hotmail®) atau alamat email baru
untuk perangkat Anda, dan tidak melihat opsi ini, hubungi administrator Anda atau penyedia layanan nirkabel.

Informasi terkait
Mengganti opsi untuk akun email pribadi Anda, 84

Mengganti nada dering, pemberi tahu, atau pengingat Anda
Selain mengganti nada, Anda juga bisa mengganti opsi untuk volume, LED, getaran, dan pemberitahuan selama
panggilan.

1. Pada layar Asal, klik ikon Profil Tanda dan Suara.
2. Klik Ganti Suara dan Tanda > Suara untuk Profil yang Dipilih.

• Untuk mengganti nada dering Anda, klik Telepon.
• Untuk mengganti pemberi tahu atau pengingat, klik untuk memperluas sebuah bagian. Klik sebuah opsi.

3. Dalam bidang Nada Dering, Nada Pemberi Tahu, atau Nada Pengingat, lakukan salah satu dari yang berikut:
• Klik sebuah nada.
• Untuk menggunakan lagu yang ada pada perangkat BlackBerry® Anda atau pada kartu media, klik Semua

Musik. Temukan dan klik sebuah lagu.
• Untuk menggunakan catatan suara yang Anda rekam, klik Semua Catatan Suara. Temukan dan klik sebuah

catatan suara.
• Untuk menggunakan sebuah tanda termuat, klik Semua Tanda. Temukan dan klik sebuah tanda.

Panduan Pengguna Bantuan Cepat
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4. Tekan tombol  > Simpan.

Informasi terkait
Saya tidak bisa mengganti berapa kali perangkat saya berdering, 72

Menemukan atau menyembunyikan ikon aplikasi
Tergantung pada tema, Anda mungkin tidak bisa menyembunyikan beberapa ikon aplikasi.
Pada layar Awal atau dalam folder, lakukan salah satu dari yang berikut:

• Untuk melihat semua ikon aplikasi Anda, tekan tombol  > Semua.
• Untuk menyembunyikan ikon aplikasi, sorot ikon tersebut. Tekan tombol  > Sembunyikan.
• Untuk menampilkan semua ikon aplikasi yang tersembunyi, tekan tombol  > Tampilkan Semua.
• Untuk berhenti menyembunyikan ikon aplikasi, sorot ikon tersebut. Tekan tombol  > Sembunyikan.

Tanda centang tidak akan tampak lagi di sebelah bidang Sembunyikan.

Informasi terkait
Tampilan saya diganti, 229

Tentang menambah aplikasi
Tergantung pada penyedia layanan nirkabel dan wilayah, Anda mungkin punya opsi untuk menambah atau
memperbarui aplikasi menggunakan etalase BlackBerry App World™, BlackBerry® Desktop Software, atau Pusat
Aplikasi. Anda juga mungkin bisa mengunduh aplikasi dari halaman Web (dengan mengunjungi
mobile.blackberry.com dari perangkat BlackBerry Anda), atau dari aplikasi yang ditawarkan oleh penyedia layanan
nirkabel.

Syarat dan ketentuan tambahan mungkin berlaku bagi perangkat lunak dan layanan yang disediakan melalui etalase
BlackBerry App World™, BlackBerry Desktop Software, atau Pusat Aplikasi. Mungkin dikenakan biaya data bila
Anda menambah atau menggunakan aplikasi melalui jaringan nirkabel. Untuk informasi lainnya, hubungi penyedia
layanan nirkabel Anda.

BlackBerry App World

Jika Anda mempunyai BlackBerry App World pada perangkat, Anda bisa mencari dan mengunduh game, aplikasi
jaringan sosial, aplikasi produktivitas pribadi, dan banyak lagi. Dengan menggunakan akun PayPal® yang ada, Anda
bisa membeli dan mengunduh berbagai item melalui jaringan nirkabel ke perangkat Anda.

Untuk mengunduh BlackBerry App World, kunjungi www.blackberryappworld.com.

Untuk informasi lainnya tentang pengelolaan aplikasi menggunakan BlackBerry App World, klik ikon BlackBerry
App World. Tekan tombol  > Bantuan.

BlackBerry Desktop Software

Jika BlackBerry Desktop Software telah diinstal pada komputer, Anda bisa menghubungkan perangkat ke komputer
Anda untuk menambahkan, memperbarui, menghapus, atau memulihkan aplikasi. Anda juga bisa menambahkan
aplikasi yang telah diunduh pada komputer Anda ke perangkat, tanpa perlu menggunakan jaringan nirkabel.

Panduan Pengguna Bantuan Cepat
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Untuk mengunduh BlackBerry Desktop Software, kunjungi www.blackberry.com/desktopsoftware.

Untuk informasi lainnya tentang pengelolaan aplikasi menggunakan BlackBerry Desktop Software, lihat Bantuan
dalam BlackBerry Desktop Software.

Pusat Aplikasi

Jika Anda mempunyai Pusat Aplikasi pada perangkat Anda, Anda bisa menambahkan, memperbarui, atau kembali
ke versi sebelumnya dari sejumlah aplikasi yang dipilih yang disediakan oleh penyedia layanan nirkabel Anda.
Tergantung pada penyedia layanan nirkabel Anda, fitur ini mungkin tidak ada.

Untuk informasi lainnya tentang pengelolaan aplikasi menggunakan Pusat Aplikasi, klik ikon Pusat Aplikasi. Tekan
tombol  > Bantuan.

Menambah atau mengganti tanda tangan Anda
Tergantung pada paket layanan nirkabel Anda, fitur ini mungkin tidak didukung.

1. Pada layar Asal, klik ikon Pesan.
2. Tekan tombol  > Opsi.

• Untuk akun email kantor, klik Preferensi Email. Jika bidang Layanan Pesan muncul, ganti bidang ini ke akun
email yang sesuai. Jika kotak centang Gunakan Tanda Tangan Otomatis tidak dipilih, maka pilihlah. Dalam
bidang yang muncul, letakkan kursor Anda.

• Untuk akun email pribadi, klik Manajemen Akun Email. Klik sebuah akun email. Klik Edit.
3. Ketikkan tanda tangan.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Tanda tangan Anda akan ditambahkan ke email setelah Anda mengirimnya.

Menggunakan gambar sebagai wallpaper perangkat Anda
1. Pada layar Asal, klik ikon Media > ikon Gambar.
2. Cari sebuah gambar.
3. Tekan tombol  > Jadikan Wallpaper.

Informasi terkait
Tampilan saya diganti, 229

Format file audio dan video yang didukung
Tergantung pada model perangkat BlackBerry® dan penyedia layanan nirkabel Anda, beberapa format file media
mungkin tidak didukung.

Jenis Format file

Audio • AAC

Panduan Pengguna Bantuan Cepat
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Jenis Format file
• AMR
• FLAC
• MP3
• M4A
• OGG
• WMA
• WAV

Video • 3GP
• AVI
• ASF
• MP4
• MOV
• WMV

Untuk informasi tentang kodek serta format file video dan file audio yang disarankan untuk perangkat Anda, kunjungi
www.blackberry.com/docs/smartphones dan klik Multimedia > Jenis Media yang Didukung pada Ponsel Cerdas
BlackBerry.

Mentransfer file dari komputer ke perangkat Anda dengan
menggunakan perangkat sebagai drive memori USB
Anda harus menggunakan BlackBerry® Desktop Software untuk mengelola dan menyimpan informasi atau enkripsi
yang telah dikaitkan dengan file media saat Anda mentransfer file antara perangkat BlackBerry dan komputer.

1. Hubungkan perangkat Anda ke komputer menggunakan kabel USB.
2. Lakukan salah satu dari yang berikut:

• Jika Anda ingin mentransfer sebagian besar jenis file, dalam kotak dialog yang muncul pada perangkat Anda,
pilih opsi USB.

• Jika Anda ingin mentransfer file media yang dilindungi dengan DRM, dalam kotak dialog yang muncul pada
perangkat Anda, pilih opsi transfer media.

3. Jika perlu, ketikkan kata sandi. Perangkat Anda akan tampak sebagai drive pada komputer.
4. Seret sebuah file dari suatu lokasi pada komputer Anda ke sebuah folder pada perangkat Anda.

Untuk melihat file yang telah ditransfer pada perangkat Anda, lepaskan perangkat Anda dari komputer dan temukan
file tersebut.

Informasi terkait
Mentransfer file media dari komputer Anda ke perangkat Anda menggunakan BlackBerry Desktop Software, 40

Panduan Pengguna Bantuan Cepat
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Membuka, menutup, atau berpindah antar tab
Lakukan salah satu dari yang berikut:

• Untuk membuka tab baru, dalam browser, tekan tombol  > Tab. Klik ikon Tab Baru.
• Untuk membuka tab baru untuk tautan pada halaman Web, sorot tautan tersebut. Tekan tombol  > Buka

Tautan di Tab Baru.
• Untuk berpindah antar tab, dalam browser, tekan tombol  > Tab. Klik sebuah tab.
• Untuk menutup tab, dalam browser, tekan tombol  > Tab. Sorot sebuah tab. Klik ikon  .

Rekonsiliasi email melalui jaringan nirkabel
Anda bisa menyetel opsi Rekonsiliasi Nirkabel untuk setiap alamat email yang telah dikaitkan dengan perangkat
BlackBerry® Anda.
1. Pada layar Asal, klik ikon Pesan.
2. Tekan tombol  > Opsi > Email Rekonsiliasi.
3. Jika bidang Layanan Pesan muncul, setel bidang ini ke akun email yang sesuai.
4. Pilih kotak centang Rekonsiliasi Nirkabel.
5. Tekan tombol  > Simpan.

Jika perangkat Anda telah dikaitkan dengan akun emai lMicrosoft® Outlook®, Anda harus menggunakan alat
sinkronisasi BlackBerry® Desktop Software untuk merekonsiliasi email dalam folder pribadi. Untuk informasi lainnya,
lihat Bantuan dalam BlackBerry Desktop Software.

Mengenal ponsel cerdas Anda
Ketahui tentang aplikasi dan indikator, dan fungsi tombol pada ponsel cerdas BlackBerry® Anda.
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Asal

Tombol penting
Tombol depan

Tombol Nama Tindakan

Kotak jejak • Geserkan jari Anda untuk bergerak pada layar.
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Tombol Nama Tindakan
• Tekan (klik) untuk memilih sebuah item.
• Tekan dan tahan untuk membuka menu pop-up.

Menu • Membuka sebuah menu.
• Memilih item menu yang disorot.
• Tekan dan tahan untuk berpindah aplikasi dengan cepat.

Escape • Mengembalikan ke layar sebelumnya.
• Menutup menu.

Kirim • Membuat panggilan.
• Menjawab panggilan.

Akhiri/Daya • Mengakhiri panggilan.
• Mengembalikan ke layar Awal.
• Tekan dan tahan untuk menghidupkan atau mematikan

perangkat BlackBerry® Anda.

Tombol atas

Tombol Nama Tindakan

Daya/Kunci • Mengunci atau membuka kunci layar.
• Tekan dan tahan untuk menghidupkan atau mematikan

perangkat Anda.

Bungkam • Membungkam panggilan.
• Membungkam volume.

Tombol samping

Tombol Nama Tindakan

Volume • Mengganti volume.
• Tekan dan tahan untuk memainkan file media berikutnya atau

sebelumnya.
• Sebelum Anda mengambil gambar atau merekam video, tekan

untuk untuk memperbesar atau memperkecil.

Tombol Praktis • Memotret.
• Anda juga bisa menyesuaikan tombol ini.

Keyboard
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Tombol Nama Tindakan

Shift Mengganti jadi huruf besar.

Alt Mengetikkan karakter alternatif pada tombol.

Simbol Membuka daftar simbol.

Backspace/Hapus Menghapus karakter sebelumnya atau item yang dipilih.

Masuk Memilih sebuah item.
Speaker Ponsel Menghidupkan atau mematikan speaker ponsel selama

panggilan.

Tentang slider dan keyboard
Slider memungkinkan Anda menggunakan perangkat BlackBerry® saat dibuka atau ditutup. Misalnya , saat slider
ditutup, Anda bisa menggunakan keyboard layar sentuh untuk mengetikkan balasan pesan. Saat slider terbuka,
akan ada keyboard geser keluar untuk mengetik pesan yang lebih panjang, mengakses pintasan keyboard, dan
mengetik saat Anda melihat konten dengan layar penuh. Anda juga bisa membuka slider untuk menjawab panggilan
dan menghidupkan cahaya latar.

Anda bisa menggunakan keyboard layar sentuh baik dalam tampilan potret atau tampilan lanskap. Jika Anda
membuka slider saat keyboard layar sentuh ditampilkan, maka keyboard layar sentuh akan hilang dan perangkat
menampilkan layar dalam tampilan potret. Video ditampilkan sesuai dengan orientasi perangkat Anda.

Memilih perintah menggunakan bilah alat dan menu pop-up
Beberapa perintah menu juga ada pada layar untuk membantu Anda menjalankan berbagai tindakan umum dengan
cepat.

Bilah alat

Bilah alat ada di sebagian besar aplikasi, dan muncul di bagian bawah layar. Anda bisa menggunakan bilah alat
dalam aplikasi Pesan, misalnya, untuk mencari pesan dengan cepat, menulis email, atau membuka atau menghapus
pesan yang disorot.
• Untuk melihat deskripsi ikon bilah alat, sentuh dan tahan ikon.
• Untuk memilih perintah, sentuh ikon.

Menu pop-up

Menu pop-up ada di sebagian besar aplikasi, dan muncul di bagian tengah layar. Anda bisa menggunakan menu
pop-up saat Anda menampilkan pesan, misalnya, untuk mengarsipkan, meneruskan atau membalas pesan.
• Untuk membuka menu pop-up, sentuh dan tahan sebuah item pada layar atau tekan dan tahan kotak jejak.
• Untuk memilih perintah, sentuh ikon atau klik kotak jejak.
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• Untuk melihat perintah tambahan, sentuh ikon Menu Lengkap.

Tip: Melakukan dengan cepat
Untuk instruksi lengkap, klik link di bawah Informasi terkait pada bagian bawah.

Menggunakan area Akses Cepat untuk mengakses
berbagai opsi populer

Sorot dan klik sebuah area di bagian atas layar Awal
untuk mengakses opsi seperti mengganti nada dering,
menyetel alarm, melihat pemberitahuan, dan
menghidupkan atau mematikan koneksi jaringan.

Melihat semua aplikasi dan folder pada layar Awal, atau
mengecilkan tampilan Anda dan melihat wallpaper

Pada bilah navigasi, klik Semua.

Berpindah ke aplikasi lain Tekan dan tahan tombol . Klik sebuah aplikasi.
Catatan: Aplikasi lainnya mungkin masih berjalan di latar
belakang.

Buka sebuah aplikasi dengan tombol praktis Tekan tombol praktis di samping perangkat Anda.
Catatan: Anda bisa menyesuaikan aplikasi mana yang
akan dibuka oleh tombol praktis.

Menggunakan bilah alat Bilah alat ada di sebagian besar aplikasi, dan muncul di
bagian bawah layar. Misalnya, Anda bisa mengklik ikon
pada bilah alat dalam daftar pesan untuk mencari dalam
daftar pesan dengan cepat, menulis email, dan membuka
atau menghapus pesan yang dipilih. Untuk melihat
deskripsi ikon bilah alat, sentuh dan tahan ikon tersebut,
atau sorot ikon serta tekan dan tahan kotak jejak.

Menggunakan menu pop-up Menu pop-up menyediakan beberapa tindakan umum,
dan akan muncul di tengah layar. Misalnya, Anda bisa
menggunakan menu pop-up dalam sebuah pesan untuk
menyimpan ke file, meneruskan atau membalas pesan.
Untuk membuka menu pop-up, sentuh dan tahan layar
atau tekan dan tahan kotak jejak. Untuk memilih perintah,
sentuh ikon atau klik kotak jejak.

Berpindah ke tampilan Favorit, Media, Unduhan, dan
Sering

Pada layar Awal, sorot Semua pada bilah navigasi dan
geserkan jari Anda pada kotak jejak ke kanan atau ke kiri.

Menambahkan aplikasi ke tampilan Favorit Sorot sebuah aplikasi pada layar Awal atau dalam
sebuah folder. Tekan tombol  > Tandai sebagai
Favorit.
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Mengganti opsi untuk layar Awal seperti wallpaper Pada layar Awal, tekan tombol  > Opsi.

Informasi terkait
Menjalankan aplikasi di latar belakang dan berpindah ke aplikasi lain, 238
Menetapkan aplikasi ke tombol Praktis, 221
Mengganti proses yang terjadi saat Anda mengetik pada layar Awal, 38

Aplikasi
Memulai aplikasi-aplikasi menarik ini.

Pesan

Mengirim email, pesan PIN, dan lainnya.
Pesan Teks

Mengirim pesan teks.
Browser

Menjelajahi situs Web.
Media

Melihat gambar yang tersimpan, memainkan lagu, dan lainnya.
Kamera (jika didukung)

Mengambil gambar.
Pengiriman Pesan Instan

Mengobrol dengan teman atau kolega.
Opsi

Menyetel opsi perangkat Anda. Anda bisa menemukan opsi lainnya dalam setiap menu aplikasi.
Mengelola Koneksi

Menyetel koneksi nirkabel, seperti koneksi Bluetooth®.
Bantuan

Temukan panduan pengguna di sini atau klik Bantuan dalam menu.

Untuk menampilkan atau menyembunyikan sebuah ikon, sorot ikon tersebut menggunakan kotak jejak. Tekan
tombol  > Tampilkan Semua atau Sembunyikan.
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Indikator status

Layar Awal

pemberitahuan baru alarm telah disetel

jumlah pesan belum dibuka BlackBerry® Messenger

jumlah pengingat kalender umpan sosial

jumlah panggilan yang tidak dijawab mengirim atau menerima data

Wi-Fi® dihidupkan jelajah

Pesan
belum dibuka telah dibuka

pesan teks pesan terkirim

lampiran pesan sedang dikirim

prioritas tinggi pesan tidak terkirim

draf undangan rapat

Telepon
panggilan yang tidak dijawab panggilan yang diterima

panggilan yang dilakukan pesan suara

Tip: Mengelola indikator
Indikator memberi tahu Anda bahwa ada sesuatu yang baru atau diperbarui, seperti pesan, pesan suara, atau
umpan baru, atau memberi tahu Anda mengenai status sesuatu, seperti baterai atau koneksi jaringan. Indikator
seringkali muncul pada ikon aplikasi, konten baru dalam aplikasi, dan di bagian atas layar Awal.

Menghapus indikator item baru Buka setiap item yang mempunyai indikator ini. Misalnya,
untuk menghapusnya dari ikon Pesan, klik ikon tersebut.

Menghapus indikator pesan belum dibuka Dalam aplikasi Pesan, lakukan salah satu atau beberapa
hal berikut ini:
• Buka semua pesan Anda dengan mengkliknya. Jika

Anda tidak bisa menemukan semua pesan belum
dibuka dalam kotak masuk Anda, carilah di folder
pesan Anda.
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• Tandai sebuah pesan sebagai dibuka. Sorot sebuah
pesan. Tekan tombol  > Tandai Telah Dibuka.

• Tandai semua pesan sebelum suatu tanggal sebagai
telah dibuka. Sorot sebuah bidang tanggal. Tekan
tombol  > Tandai Dibuka Sebelumnya.

Mengenali sebuah indikator • Anda mungkin bisa mengenali sebuah indikator
dengan melihat ikon aplikasi yang dirujuk indikator
tersebut. Untuk melihat daftar lengkap aplikasi pada
perangkat Anda dan ikonnya, pada layar Awal atau
dalam sebuah folder, klik ikon Opsi. Klik Perangkat
> Manajemen Aplikasi.

• Untuk daftar lengkap indikator BlackBerry®, kunjungi
www.blackberry.com/docs/smartphones. Klik model
perangkat Anda, kemudian klik panduan Ikon dan
Indikator.
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Telepon
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Kontak
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Browser
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Kamera
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Gambar
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Pesan
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Potong, salin, dan tempel
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Mengetikkan teks

Status fitur
Item berikut mempengaruhi status berbagai fitur pada perangkat BlackBerry® Anda. Berbagai fitur yang didiskusikan
tersebut dimaksudkan sebagai contoh dan tidak termasuk setiap fitur yang akan atau tidak akan ada pada perangkat
Anda.
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Model perangkat Fitur seperti GPS, kamera dan kamera video, serta opsi
koneksi jaringan tergantung pada model perangkat
Anda. Untuk menemukan spesifikasi fitur bagi model
perangkat Anda, kunjungi www.blackberry.com/go/
devices.

Paket layanan nirkabel Anda harus membeli atau mengganti paket layanan
nirkabel melalui penyedia layanan nirkabel Anda.

Anda memerlukan paket layanan nirkabel dengan
telepon atau suara untuk menggunakan aplikasi telepon
serta untuk mengirim dan menerima pesan teks.

Anda memerlukan paket layanan nirkabel dengan data
untuk menggunakan layanan browser dan aplikasi
pengiriman pesan instan, serta untuk mengirim dan
menerima pesan email dan pesan PIN.

Untuk informasi lainnya tentang paket layanan pesan
Anda, hubungi penyedia layanan nirkabel Anda.

BlackBerry Internet Service dan BlackBerry Enterprise
Server

Bila Anda telah mempunyai paket data, Anda harus
menyetel alamat email atau akun pengiriman pesan
instan pihak ketiga agar bisa mengirim dan menerima
pesan email, menggunakan aplikasi pengiriman pesan
instan pihak ketiga, dan menggunakan beberapa opsi
browser.

Jika Anda merupakan pengguna individual, bila Anda
menyetel alamat email atau akun pengiriman pesan
instan, berarti Anda mengaitkannya dengan BlackBerry®
Internet Service.

Jika Anda merupakan pengguna korporat, administrator
Anda akan menyetelkan akun email dengan
mengaitkannya dengan BlackBerry® Enterprise Server.
Administrator Anda mungkin telah menyetel berbagai
opsi yang menentukan fitur dan setelan yang ada pada
perangkat Anda. Untuk melihat kebijakan TI yang disetel
oleh administrator Anda, pada layar Awal atau dalam
sebuah folder, klik ikon Opsi. Klik Keamanan >
Informasi Status Keamanan > Lihat Kebijakan TI.
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Penyedia layanan nirkabel Berbagai fitur seperti pengiriman pesan teks, layanan
berbasis lokasi, dan beberapa fitur telepon tergantung
pada penawaran penyedia layanan nirkabel Anda. Untuk
informasi lainnya, hubungi penyedia layanan nirkabel
Anda.

Jaringan nirkabel Jaringan nirkabel yang terhubung ke perangkat Anda
bisa mempengaruhi status beberapa fitur. Tergantung
pada penyedia layanan nirkabel dan opsi jelajah yang
ada, jaringan nirkabel yang ada juga berbeda. Beberapa
jaringan nirkabel tidak mendukung fitur seperti
pemblokiran panggilan, penerusan panggilan, atau
siaran seluler. Untuk informasi lainnya, hubungi penyedia
layanan nirkabel Anda.

Informasi terkait
BlackBerry Device Software, 243
Menemukan informasi lainnya, 43
Memeriksa jaringan nirkabel yang dihubungi oleh perangkat Anda, 247

Tip
Hemat waktu dan maksimalkan efisiensi Anda dengan tip cepat ini.

Tip: Menemukan aplikasi

Mencari dalam sebuah folder di layar Awal Anda Beberapa aplikasi berada dalam folder di layar Awal
Anda. Klik sebuah folder untuk melihat aplikasi di
dalamnya.

Membuat semua aplikasi tersembunyi jadi terlihat pada
layar Awal

Pada layar Awal, tekan tombol  > Tampilkan
Semua. Untuk menyembunyikan aplikasi, sorot
kemudian klik Sembunyikan untuk mengosongkan
tanda centang. Jika Tampilkan Semua tidak muncul
dalam menu, berarti tidak ada aplikasi yang
disembunyikan dari tampilan.

Mencari sebuah aplikasi Pada layar Awal, mulai ketikkan nama aplikasi.

Panduan Pengguna Bantuan Cepat

30



Memastikan aplikasi telah diinstal Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon
Opsi. Klik Perangkat > Manajemen Aplikasi. Jika
aplikasi dicantumkan, berarti aplikasi tersebut telah
diinstal pada perangkat BlackBerry® Anda.

Tip: Melakukan dengan cepat
Untuk instruksi lengkap, klik link di bawah Informasi terkait pada bagian bawah.

Menggunakan area Akses Cepat untuk mengakses
berbagai opsi populer

Sorot dan klik sebuah area di bagian atas layar Awal
untuk mengakses opsi seperti mengganti nada dering,
menyetel alarm, melihat pemberitahuan, dan
menghidupkan atau mematikan koneksi jaringan.

Melihat semua aplikasi dan folder pada layar Awal, atau
mengecilkan tampilan Anda dan melihat wallpaper

Pada bilah navigasi, klik Semua.

Berpindah ke aplikasi lain Tekan dan tahan tombol . Klik sebuah aplikasi.
Catatan: Aplikasi lainnya mungkin masih berjalan di latar
belakang.

Buka sebuah aplikasi dengan tombol praktis Tekan tombol praktis di samping perangkat Anda.
Catatan: Anda bisa menyesuaikan aplikasi mana yang
akan dibuka oleh tombol praktis.

Menggunakan bilah alat Bilah alat ada di sebagian besar aplikasi, dan muncul di
bagian bawah layar. Misalnya, Anda bisa mengklik ikon
pada bilah alat dalam daftar pesan untuk mencari dalam
daftar pesan dengan cepat, menulis email, dan membuka
atau menghapus pesan yang dipilih. Untuk melihat
deskripsi ikon bilah alat, sentuh dan tahan ikon tersebut,
atau sorot ikon serta tekan dan tahan kotak jejak.

Menggunakan menu pop-up Menu pop-up menyediakan beberapa tindakan umum,
dan akan muncul di tengah layar. Misalnya, Anda bisa
menggunakan menu pop-up dalam sebuah pesan untuk
menyimpan ke file, meneruskan atau membalas pesan.
Untuk membuka menu pop-up, sentuh dan tahan layar
atau tekan dan tahan kotak jejak. Untuk memilih perintah,
sentuh ikon atau klik kotak jejak.

Berpindah ke tampilan Favorit, Media, Unduhan, dan
Sering

Pada layar Awal, sorot Semua pada bilah navigasi dan
geserkan jari Anda pada kotak jejak ke kanan atau ke kiri.
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Menambahkan aplikasi ke tampilan Favorit Sorot sebuah aplikasi pada layar Awal atau dalam
sebuah folder. Tekan tombol  > Tandai sebagai
Favorit.

Mengganti opsi untuk layar Awal seperti wallpaper Pada layar Awal, tekan tombol  > Opsi.

Informasi terkait
Menjalankan aplikasi di latar belakang dan berpindah ke aplikasi lain, 238
Menetapkan aplikasi ke tombol Praktis, 221
Mengganti proses yang terjadi saat Anda mengetik pada layar Awal, 38

Tip: Mengelola indikator
Indikator memberi tahu Anda bahwa ada sesuatu yang baru atau diperbarui, seperti pesan, pesan suara, atau
umpan baru, atau memberi tahu Anda mengenai status sesuatu, seperti baterai atau koneksi jaringan. Indikator
seringkali muncul pada ikon aplikasi, konten baru dalam aplikasi, dan di bagian atas layar Awal.

Menghapus indikator item baru Buka setiap item yang mempunyai indikator ini. Misalnya,
untuk menghapusnya dari ikon Pesan, klik ikon tersebut.

Menghapus indikator pesan belum dibuka Dalam aplikasi Pesan, lakukan salah satu atau beberapa
hal berikut ini:
• Buka semua pesan Anda dengan mengkliknya. Jika

Anda tidak bisa menemukan semua pesan belum
dibuka dalam kotak masuk Anda, carilah di folder
pesan Anda.

• Tandai sebuah pesan sebagai dibuka. Sorot sebuah
pesan. Tekan tombol  > Tandai Telah Dibuka.

• Tandai semua pesan sebelum suatu tanggal sebagai
telah dibuka. Sorot sebuah bidang tanggal. Tekan
tombol  > Tandai Dibuka Sebelumnya.

Mengenali sebuah indikator • Anda mungkin bisa mengenali sebuah indikator
dengan melihat ikon aplikasi yang dirujuk indikator
tersebut. Untuk melihat daftar lengkap aplikasi pada
perangkat Anda dan ikonnya, pada layar Awal atau
dalam sebuah folder, klik ikon Opsi. Klik Perangkat
> Manajemen Aplikasi.
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• Untuk daftar lengkap indikator BlackBerry®, kunjungi
www.blackberry.com/docs/smartphones. Klik model
perangkat Anda, kemudian klik panduan Ikon dan
Indikator.

Tip: Memperpanjang daya tahan baterai
Untuk instruksi lengkap, klik link di bawah Informasi terkait pada bagian bawah.

Setel perangkat BlackBerry® Anda untuk dihidupkan dan
dimatikan secara otomatis.

Anda bisa menyetel perangkat Anda untuk dimatikan bila
tidak menggunakannya selama jangka waktu tertentu,
seperti saat Anda tidur. Data yang Anda terima saat
perangkat dimatikan secara otomatis akan diperbarui
saat perangkat dihidupkan.

Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon
Opsi. Klik Perangkat > Otomatis Hidup/Mati.

Setel cahaya latar agar tetap menyala untuk kurun waktu
yang lebih singkat dan turunkan kecerahannya.

Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon
Opsi. Klik Tampilan > Tampilan Layar.

Mematikan koneksi jaringan bila Anda tidak sedang
menggunakannya

Pada layar Awal, klik area koneksi di bagian atas layar,
atau klik ikon Kelola Koneksi. Klik sebuah koneksi
jaringan untuk mengosongkan kotak centangnya.

Tutup aplikasi bila Anda selesai menggunakannya.

Bila Anda berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya,
beberapa aplikasi, seperti aplikasi Browser atau aplikasi
Musik, berjalan di latar belakang, sehingga
menggunakan daya baterai.

Dalam sebuah aplikasi, tekan tombol  > Tutup.

Pindah pemberitahuan getar Anda ke pemberitahuan
suara atau pemberitahuan LED, turunkan volume
pemberitahuan suara, atau pilih nada dering yang lebih
singkat.

Pada layar Asal, klik ikon Profil Tanda dan Suara. Klik
Ganti Suara dan Tanda.

Menghapus teks asli dari pesan balasan Saat Anda membalas sebuah pesan, tekan tombol 
> Hapus Teks Aslinya.

Jika perangkat Anda mempunyai lampu kilat kamera,
matikan lampu kilatnya

Pada layar Awal, klik ikon Kamera. Klik ikon lampu kilat
di bagian bawah layar hingga indikator lampu kilat mati
muncul.

Panduan Pengguna Bantuan Cepat

33

http://www.blackberry.com/docs/smartphones


Jagalah kebersihan sambungan baterai.

Menjaga baterai tetap bersih akan memperpanjang daya
tahan baterai Anda.

Setiap beberapa bulan, gunakan pembersih telinga atau
kain kering untuk membersihkan kontak logam pada
baterai dan perangkat.

Informasi terkait
Menyetel perangkat Anda agar dihidupkan dan dimatikan secara otomatis, 269
Menyetel opsi untuk cahaya latar, 225
Menghidupkan atau mematikan koneksi jaringan, 248
Mengganti nada dering, pemberi tahu, atau pengingat Anda, 9
Menghapus teks asli dari pesan balasan, 79

Tip: Membebaskan dan menjaga ruang penyimpanan
Cobalah menjaga agar tetap ada sedikitnya 400 KB untuk penyimpanan aplikasi pada perangkat BlackBerry® Anda.
Jika Anda merasa proses perangkat bekerja pelan secara tidak wajar, coba bebaskan ruang penyimpanan dengan
menghapus file yang tidak Anda perlukan. Mengganti opsi untuk pesan email, entri kalender, dan file media bisa
membantu Anda menjaga ruang penyimpanan.

Untuk instruksi lengkap, klik link di bawah Informasi terkait pada bagian bawah.

Memeriksa banyaknya ruang penyimpanan yang masih
kosong

Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon
Opsi. Klik Perangkat > Penyimpanan.

Menghapus file yang tidak diperlukan Pada layar Asal atau dalam sebuah folder, klik ikon File.
Temukan dan sorot sebuah file. Tekan tombol  >
Hapus.

Menghapus riwayat jelajah dan mengosongkan cache Pada layar Asal, klik ikon Browser. Tekan tombol  >
Opsi. Masuk ke bagian Kosongkan Data Jelajah.

Kurangi jumlah waktu yang digunakan perangkat untuk
menyimpan pesan email dan entri kalender.

Pada layar Awal, klik ikon Pesan atau ikon Kalender.
Tekan tombol  > Opsi.

Berhenti menyimpan pesan terkirim pada perangkat
Anda

Pada layar Asal, klik ikon Pesan. Tekan tombol  >
Opsi > Preferensi Email.

Hanya menerima bagian pertama dari pesan email yang
panjang, dan memilih apakah mengunduh lainnya

Pada layar Asal, klik ikon Pesan. Tekan tombol  >
Opsi > Tampilan Pesan dan Tindakan.

Simpan file di kartu media, bukan di perangkat Perangkat BlackBerry Anda mendukung kartu media
yang berukuran hingga 32 GB. Hanya kartu media
microSD yang didukung.

Mengurangi ukuran gambar yang Anda potret Pada layar Awal, klik ikon Kamera. Tekan tombol  >
Opsi.
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Research In Motion menyarankan Anda untuk membuat dan menyimpan file cadangan secara berkala pada
komputer Anda, terutama sebelum Anda memperbarui perangkat lunak apa pun. Menyimpan file cadangan yang
selalu diperbarui di komputer memungkinkan Anda memulihkan data perangkat jika perangkat hilang, dicuri, atau
korup karena masalah tak terduga.

Informasi terkait
Melihat jumlah ruang penyimpanan yang ada pada perangkat Anda, 272
Memindahkan, mengganti nama, atau menghapus file, 134
Menghapus informasi jelajah, 175
Menyetel berapa lama perangkat Anda menyimpan pesan, 87
Mengganti berapa lama perangkat Anda menyimpan entri kalender, 189
Berhenti menyimpan pesan yang dikirim dari komputer pada perangkat Anda, 87
Berhenti menyimpan pesan yang dikirim dari perangkat pada komputer Anda, 87
Hanya menerima bagian pertama dari pesan email yang panjang, 85
Mengganti ukuran gambar yang Anda potret, 147
Memori aplikasi pada perangkat saya tinggal sedikit, 275

Tip: Menjaga informasi Anda tetap aman
Anda bisa mengambil beberapa langkah sederhana untuk membantu mencegah informasi pada perangkat
BlackBerry® agar tidak dirusak, seperti menghindari meninggalkan perangkat Anda tanpa pengawasan.

Research In Motion menyarankan Anda untuk membuat dan menyimpan file cadangan secara berkala pada
komputer Anda, terutama sebelum Anda memperbarui perangkat lunak apa pun. Menyimpan file cadangan yang
selalu diperbarui di komputer memungkinkan Anda memulihkan data perangkat jika perangkat hilang, dicuri, atau
korup karena masalah tak terduga.

Untuk instruksi lengkap, klik link di bawah Informasi terkait pada bagian bawah.

Menyetel kata sandi Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon
Opsi. Klik Keamanan > Kata Sandi.

Mengenkripsi kontak dan file Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon
Opsi. Klik Keamanan > Enkripsi.

Mencadangkan data perangkat Anda Gunakan alat pencadangan dalam BlackBerry® Desktop
Software untuk mencadangkan data perangkat Anda.
Untuk mengunduh BlackBerry Desktop Software, dari
komputer Anda, kunjungi www.blackberry.com/desktop
dan pilih opsi yang sesuai untuk komputer Anda.

Informasi terkait
Menyetel kata sandi perangkat, 284
Menghidupkan enkripsi, 156
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Tip: Memperbarui perangkat lunak Anda
Pembaruan BlackBerry® Device Software dan BlackBerry® Desktop Software dirilis secara berkala, dan Anda
mungkin bisa memperbarui perangkat lunak dari komputer atau ponsel cerdas Anda. Research In Motion
menyarankan Anda untuk membuat dan menyimpan file cadangan secara berkala pada komputer Anda, terutama
sebelum Anda memperbarui perangkat lunak apa pun. Menyimpan file cadangan yang selalu diperbarui di komputer
memungkinkan Anda memulihkan data perangkat jika perangkat hilang, dicuri, atau korup karena masalah tak
terduga.

Untuk instruksi lengkap, klik link di bawah Informasi terkait pada bagian bawah.

Memeriksa adanya pembaruan BlackBerry Device
Software yang bisa Anda unduh melalui jaringan

Tergantung pada model perangkat Anda, fitur ini
mungkin tidak didukung. Pada layar Awal atau dalam
sebuah folder, klik ikon Opsi. Klik Perangkat >
Pembaruan Perangkat Lunak.

Memperbarui BlackBerry Device Software dari komputer
Anda

Hubungkan perangkat Anda ke komputer dan pada
komputer Anda, kunjungi: www.blackberry.com/
software. Klik pada BlackBerry Device Software dan ikuti
tautan untuk memperbarui perangkat lunak Anda.

Menyetel BlackBerry Desktop Software Anda untuk
memeriksa pembaruan secara otomatis

Untuk instruksi, lihat Bantuan dalam BlackBerry Desktop
Software.

Memperbarui BlackBerry Desktop Software Anda Kunjungi www.blackberry.com/desktopsoftware.

Informasi terkait
BlackBerry Device Software, 243

Mengunjungi aplikasi Penyetelan
Aplikasi Penyetelan membantu Anda mempelajari tentang navigasi dan pengetikan, mengganti opsi untuk
mempersonalisasi perangkat BlackBerry® Anda, dan menyetel koneksi jaringan, seperti koneksi Bluetooth®. Anda
juga bisa menyetel alamat email dan akun jaringan sosial. Aplikasi Penyetelan seharusnya muncul secara otomatis
saat pertama Anda menghidupkan perangkat.
1. Jika aplikasi Penyetelan tidak muncul secara otomatis, pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon

Penyetelan.
2. Klik sebuah bagian untuk mengganti opsi atau untuk menyelesaikan serangkaian konfirmasi singkat yang

membantu Anda menyetel opsi.
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Menjadikannya milik Anda
Buat ponsel cerdas BlackBerry® sesuai selera Anda dengan mendapatkan aplikasi, mentransfer file Anda dan
mempersonalisasi setelan Anda.

Layar Awal Anda

Berpindah tema
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Tampilan > Tampilan Layar.
3. Di bagian Tema, klik sebuah tema.
4. Klik Aktifkan.

Untuk menghapus sebuah tema, klik tema tersebut. Klik Hapus.

Informasi terkait
Tampilan saya diganti, 229

Menggunakan gambar sebagai wallpaper perangkat Anda
1. Pada layar Asal, klik ikon Media > ikon Gambar.
2. Cari sebuah gambar.
3. Tekan tombol  > Jadikan Wallpaper.

Informasi terkait
Tampilan saya diganti, 229

Memindah ikon aplikasi
1. Pada layar Awal atau dalam folder aplikasi, sorot sebuah ikon aplikasi.
2. Tekan tombol Menu.
3. Lakukan salah satu tindakan berikut:

• Untuk memindah ikon aplikasi ke lokasi berbeda pada layar Awal, klik Pindah. Pada kotak jejak, geserkan jari
Anda ke lokasi baru. Klik kotak jejak.

• Untuk memasukkan ikon aplikasi ke sebuah folder aplikasi, klik Pindah ke folder. Klik sebuah folder aplikasi.
• Untuk memindah ikon aplikasi dari sebuah folder aplikasi, klik Pindah ke folder. Klik Awal atau sebuah folder

aplikasi.

Menambah, mengganti, atau menghapus folder pada layar Awal
Pada layar Awal, lakukan salah satu dari yang berikut:
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• Untuk menambahkan folder, tekan tombol  > Tambah Folder. Ketikkan sebuah nama untuk folder. Untuk
mengganti gaya ikon folder, klik ikon folder tersebut. Klik sebuah gaya ikon folder. Klik Tambah.

• Untuk mengganti folder, sorot folder. Tekan tombol  > Edit Folder. Ganti nama folder atau gaya ikon
folder. Klik Simpan.

• Untuk menghapus folder, sorot folder. Tekan tombol  > Hapus.

Menemukan atau menyembunyikan ikon aplikasi
Tergantung pada tema, Anda mungkin tidak bisa menyembunyikan beberapa ikon aplikasi.
Pada layar Awal atau dalam folder, lakukan salah satu dari yang berikut:

• Untuk melihat semua ikon aplikasi Anda, tekan tombol  > Semua.
• Untuk menyembunyikan ikon aplikasi, sorot ikon tersebut. Tekan tombol  > Sembunyikan.
• Untuk menampilkan semua ikon aplikasi yang tersembunyi, tekan tombol  > Tampilkan Semua.
• Untuk berhenti menyembunyikan ikon aplikasi, sorot ikon tersebut. Tekan tombol  > Sembunyikan.

Tanda centang tidak akan tampak lagi di sebelah bidang Sembunyikan.

Informasi terkait
Tampilan saya diganti, 229

Menambahkan pintasan ke layar Awal atau tampilan Favorit
Anda dapat menambahkan pintasan agar Anda dapat dengan cepat mengakses hal-hal yang sering Anda gunakan
seperti situs web, kontak, atau aplikasi.
Buka situs web, atau sorot sesuatu untuk membuat pintasan.

• Untuk menambahkan pintasan pada layar Awal, tekan tombol  > Tambahkan ke Layar Awal.
• Untuk menambahkan pintasan ke tampilan Favorit Anda, tekan tombol  > Tandai sebagai Favorit.

Menyetel jumlah ikon yang muncul pada layar Awal
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Aksesibilitas.
3. Ganti bidang Tata Letak Petak.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Mengganti proses yang terjadi saat Anda mengetik pada layar Awal
Tergantung pada bahasa input pengetikan, Anda mungkin tidak bisa menggunakan tombol pintasan untuk membuka
aplikasi.

1. Pada layar Awal, tekan tombol  > Opsi.
• Untuk mencari di perangkat BlackBerry® Anda atau Internet bila Anda mengetikkan pada layar Awal, ganti

bidang Luncurkan saat Mengetik ke Pencarian Universal.
• Untuk membuka aplikasi bila Anda menekan tombol pintasan, ganti bidang Luncurkan saat Mengetik ke

Pintasan Aplikasi.
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2. Tekan tombol  > Simpan.

Menambahkan pesan yang muncul saat perangkat Anda terkunci
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Tampilan > Pesan di Layar Kunci.
3. Ketikkan teks yang ingin Anda munculkan pada layar bila perangkat Anda terkunci.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Mendapatkan aplikasi, musik, nada dering, gambar, dan video

Tentang menambah aplikasi
Tergantung pada penyedia layanan nirkabel dan wilayah, Anda mungkin punya opsi untuk menambah atau
memperbarui aplikasi menggunakan etalase BlackBerry App World™, BlackBerry® Desktop Software, atau Pusat
Aplikasi. Anda juga mungkin bisa mengunduh aplikasi dari halaman Web (dengan mengunjungi
mobile.blackberry.com dari perangkat BlackBerry Anda), atau dari aplikasi yang ditawarkan oleh penyedia layanan
nirkabel.

Syarat dan ketentuan tambahan mungkin berlaku bagi perangkat lunak dan layanan yang disediakan melalui etalase
BlackBerry App World™, BlackBerry Desktop Software, atau Pusat Aplikasi. Mungkin dikenakan biaya data bila
Anda menambah atau menggunakan aplikasi melalui jaringan nirkabel. Untuk informasi lainnya, hubungi penyedia
layanan nirkabel Anda.

BlackBerry App World

Jika Anda mempunyai BlackBerry App World pada perangkat, Anda bisa mencari dan mengunduh game, aplikasi
jaringan sosial, aplikasi produktivitas pribadi, dan banyak lagi. Dengan menggunakan akun PayPal® yang ada, Anda
bisa membeli dan mengunduh berbagai item melalui jaringan nirkabel ke perangkat Anda.

Untuk mengunduh BlackBerry App World, kunjungi www.blackberryappworld.com.

Untuk informasi lainnya tentang pengelolaan aplikasi menggunakan BlackBerry App World, klik ikon BlackBerry
App World. Tekan tombol  > Bantuan.

BlackBerry Desktop Software

Jika BlackBerry Desktop Software telah diinstal pada komputer, Anda bisa menghubungkan perangkat ke komputer
Anda untuk menambahkan, memperbarui, menghapus, atau memulihkan aplikasi. Anda juga bisa menambahkan
aplikasi yang telah diunduh pada komputer Anda ke perangkat, tanpa perlu menggunakan jaringan nirkabel.

Untuk mengunduh BlackBerry Desktop Software, kunjungi www.blackberry.com/desktopsoftware.

Untuk informasi lainnya tentang pengelolaan aplikasi menggunakan BlackBerry Desktop Software, lihat Bantuan
dalam BlackBerry Desktop Software.

Pusat Aplikasi
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Jika Anda mempunyai Pusat Aplikasi pada perangkat Anda, Anda bisa menambahkan, memperbarui, atau kembali
ke versi sebelumnya dari sejumlah aplikasi yang dipilih yang disediakan oleh penyedia layanan nirkabel Anda.
Tergantung pada penyedia layanan nirkabel Anda, fitur ini mungkin tidak ada.

Untuk informasi lainnya tentang pengelolaan aplikasi menggunakan Pusat Aplikasi, klik ikon Pusat Aplikasi. Tekan
tombol  > Bantuan.

Mentransfer file dari komputer ke perangkat Anda dengan menggunakan perangkat
sebagai drive memori USB
Anda harus menggunakan BlackBerry® Desktop Software untuk mengelola dan menyimpan informasi atau enkripsi
yang telah dikaitkan dengan file media saat Anda mentransfer file antara perangkat BlackBerry dan komputer.

1. Hubungkan perangkat Anda ke komputer menggunakan kabel USB.
2. Lakukan salah satu dari yang berikut:

• Jika Anda ingin mentransfer sebagian besar jenis file, dalam kotak dialog yang muncul pada perangkat Anda,
pilih opsi USB.

• Jika Anda ingin mentransfer file media yang dilindungi dengan DRM, dalam kotak dialog yang muncul pada
perangkat Anda, pilih opsi transfer media.

3. Jika perlu, ketikkan kata sandi. Perangkat Anda akan tampak sebagai drive pada komputer.
4. Seret sebuah file dari suatu lokasi pada komputer Anda ke sebuah folder pada perangkat Anda.

Untuk melihat file yang telah ditransfer pada perangkat Anda, lepaskan perangkat Anda dari komputer dan temukan
file tersebut.

Informasi terkait
Mentransfer file media dari komputer Anda ke perangkat Anda menggunakan BlackBerry Desktop Software, 40

Mentransfer file media dari komputer Anda ke perangkat Anda menggunakan BlackBerry
Desktop Software
Dengan BlackBerry® Desktop Software, Anda bisa menyinkronkan file media, termasuk daftar putar iTunes dan
daftar putar Windows Media® Player , ke perangkat BlackBerry Anda. Untuk mengunduh BlackBerry Desktop
Software, dari komputer Anda, kunjungi www.blackberry.com/desktop dan pilih opsi yang sesuai untuk komputer
Anda.
1. Hubungkan perangkat ke komputer Anda.
2. Pada perangkat Anda, dalam kotak dialog yang muncul, pilih opsi transfer file yang mana saja.
3. Pada komputer Anda, buka BlackBerry Desktop Software.
4. Klik opsi transfer media yang paling sesuai dengan apa yang ingin Anda lakukan.

Untuk informasi lainnya tentang menyinkron file media, lihat Bantuan dalam BlackBerry Desktop Software.

Informasi terkait
Mentransfer file dari komputer ke perangkat Anda dengan menggunakan perangkat sebagai drive memori USB, 12
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Panggilan dan profil suara

Mengganti volume default untuk panggilan
Anda bisa menambah atau mengurangi volume default untuk panggilan. Semakin tinggi persentase volume yang
Anda setel, semakin keras volumenya.
1. Dari layar Awal, tekan tombol .
2. Tekan tombol  > Opsi > Setelan Panggilan Masuk.
3. Ganti bidang Volume Panggilan Default.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Mengganti nada dering, pemberi tahu, atau pengingat Anda
Selain mengganti nada, Anda juga bisa mengganti opsi untuk volume, LED, getaran, dan pemberitahuan selama
panggilan.

1. Pada layar Asal, klik ikon Profil Tanda dan Suara.
2. Klik Ganti Suara dan Tanda > Suara untuk Profil yang Dipilih.

• Untuk mengganti nada dering Anda, klik Telepon.
• Untuk mengganti pemberi tahu atau pengingat, klik untuk memperluas sebuah bagian. Klik sebuah opsi.

3. Dalam bidang Nada Dering, Nada Pemberi Tahu, atau Nada Pengingat, lakukan salah satu dari yang berikut:
• Klik sebuah nada.
• Untuk menggunakan lagu yang ada pada perangkat BlackBerry® Anda atau pada kartu media, klik Semua

Musik. Temukan dan klik sebuah lagu.
• Untuk menggunakan catatan suara yang Anda rekam, klik Semua Catatan Suara. Temukan dan klik sebuah

catatan suara.
• Untuk menggunakan sebuah tanda termuat, klik Semua Tanda. Temukan dan klik sebuah tanda.

4. Tekan tombol  > Simpan.

Informasi terkait
Saya tidak bisa mengganti berapa kali perangkat saya berdering, 72

Menambahkan tanda kontak
Anda bisa membuat tanda kontak yang memungkinkan Anda menyesuaikan nada dering dan tanda untuk panggilan
dan pesan dari kontak atau grup kontak tertentu. Bila Anda menerima sebuah panggilan atau pesan dari kontak,
perangkat BlackBerry® Anda akan menggunakan nada dering atau tanda yang telah ditetapkan, sekalipun Anda
memilih profil Senyap atau profil Hanya Getar. Jika Anda tidak ingin diberi tahu dengan nada dering atau tanda yang
ditetapkan, Anda bisa memilih profil Semua Tanda Dimatikan.
1. Pada layar Asal, klik ikon Profil Tanda dan Suara.
2. Klik Ganti Suara dan Tanda > Suara untuk Kontak > Tambah Tanda Kontak.
3. Dalam bidang Nama, ketikkan nama tanda kontak.
4. Dalam bidang Kontak, ketikkan nama kontak.
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5. Klik sebuah kontak.
6. Ganti nada dering dan informasi tanda untuk panggilan dan pesan.
7. Tekan tombol  > Simpan.

Untuk menghapus sebuah tanda kontak, sorot tanda kontak yang ingin Anda hapus. Tekan tombol  > Hapus.

Menyetel panggil cepat untuk sebuah kontak
1. Dari layar Asal, tekan tombol Kirim.
2. Tekan tombol  > Lihat > Daftar Panggil Cepat.
3. Dalam daftar Nomor Panggil Cepat, klik tombol panggil cepat yang belum ditentukan.
4. Klik sebuah kontak.
5. Jika perlu, klik nomor telepon untuk kontak.

Untuk melakukan panggilan menggunakan panggil cepat, dari aplikasi Telepon, pada layar Awal, pesan, atau daftar
pesan, tekan dan tahan tombol yang Anda tetapkan untuk kontak tersebut.

Menambahkan gambar kontak untuk ID penelepon
1. Pada layar Asal, klik ikon Kontak.
2. Sorot sebuah kontak.
3. Tekan tombol  > Edit.
4. Tekan tombol  > Tambah Gambar.
5. Temukan, sorot, dan klik sebuah gambar.
6. Jika perlu, pindahkan kotak pangkas ke bagian gambar yang ingin Anda gunakan.
7. Tekan tombol  > Pangkas & Simpan.
8. Tekan tombol  > Simpan.

Informasi terkait
Gambar kontak saya berganti terus-menerus, 201

Pengetikan dan kotak jejak

Menyetel kecepatan kursor
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Pengetikan dan Input > Keyboard.
3. Ganti bidang Kecepatan Tombol.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Panduan Pengguna Bantuan Cepat

42



Menyetel sensitivitas kotak jejak
Anda bisa menyetel bagaimana kotak jejak merespons sentuhan Anda. Tingkat sensitivitas tinggi memerlukan
tekanan yang lebih sedikit dari tingkat sensitivitas rendah.
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Pengetikan dan Input > Sensitivitas Kotak Jejak.
3. Ganti bidang Sensitivitas Horizontal dan bidang Sensitivitas Vertikal.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Mengganti gaya pengetikan Anda
Anda bisa mengganti cara perangkat BlackBerry® Anda mengenali apa yang Anda ketikkan dengan memilih gaya
pengetikan.
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Pengetikan dan Input > Pengetikan.
3. Untuk keyboard, lakukan salah satu dari yang berikut:

• Untuk mematikan semua bantuan pengetikan, gantilah bidang Gaya ke Langsung.
• Untuk menyetel perangkat Anda agar menyarankan prediksi kata saat Anda mengetik, ganti bidang Gaya ke

Prediktif.
• Untuk menyetel perangkat Anda agar mengetikkan huruf pertama pada tombol bila Anda menekannya sekali

dan mengetikkan huruf kedua pada tombol bila Anda menekan tombol dua kali, ganti bidang Gaya ke Multi-
Sentuh.Bidang Jenis Keyboard Potret harus disetel ke Dikurangi pada Opsi > Pengetikan dan Input >
Keyboard, untuk memunculkan opsi ini.

• Untuk menyetel perangkat Anda agar menyarankan koreksi ejaan saat Anda mengetik, ganti bidang Gaya ke
Korektif.

4. Tekan tombol  > Simpan.

Menemukan informasi lainnya
• Bantuan pada perangkat Anda: Temukan instruksi langkah-demi-langkah dalam panduan pengguna untuk

perangkat BlackBerry® Anda. Klik Bantuan pada layar Awal atau dalam menu aplikasi.
• www.discoverblackberry.com: Temukan berbagai perangkat lunak, aplikasi, dan aksesori untuk perangkat Anda.
• Situs Web penyedia layanan nirkabel Anda: Temukan informasi tentang jaringan nirkabel atau paket layanan

nirkabel Anda.
• www.blackberry.com/go/declarationofconformity: Melihat Deklarasi Kepatuhan yang dibuat sesuai Directive

1999/5/EC (HG nr.88/2003).
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Pintasan
Tergantung pada bahasa input pengetikan yang Anda gunakan, beberapa pintasan mungkin tidak ada.

Pintasan telepon
Tergantung pada bahasa input pengetikan yang Anda gunakan, beberapa pintasan mungkin tidak ada.

Mengganti nada dering Anda Dari layar Awal, tekan tombol  . Tekan tombol  > Nada
Dering Telepon.

Memeriksa pesan suara Anda Tekan dan tahan 1.
Mengirim sebuah panggilan masuk ke pesan
suara saat perangkat BlackBerry®
dimasukkan di holster

Tekan dan tahan tombol Volume Turun di samping kanan perangkat
Anda.

Menyetel panggil cepat untuk sebuah kontak Dari layar Awal atau dalam aplikasi telepon, tekan dan tahan tombol
yang ingin Anda tetapkan untuk panggil cepat.

Menambahkan ekstensi ke nomor telepon Tekan tombol Alt dan X. Ketikkan nomor ekstensi.
Ketikkan sebuah huruf dalam bidang nomor
telepon

Tekan tombol Alt dan tombol huruf.

Menyisipkan tanda tambah (+) saat
mengetikkan nomor telepon

Tekan O

Menghidupkan atau mematikan speaker
ponsel selama panggilan

Tekan tombol  pada keyboard.

Berhenti mendengarkan panggilan dengan
headset nirkabel

Tekan tombol  pada keyboard.

Mengganti nomor telepon aktif Dari layar Awal, tekan tombol  . Klik nomor telepon Anda di
bagian atas layar. Klik sebuah nomor telepon.

Pintasan pesan
Tergantung pada bahasa input pengetikan yang Anda gunakan, beberapa pintasan mungkin tidak ada.

Dalam sebuah pesan

Membalas pesan Tekan R
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Membalas ke semua dalam email atau pesan PIN Tekan L
Meneruskan pesan Tekan F
Menyimpan pesan email ke file Tekan I
Menampilkan atau menyembunyikan alamat email
kontak

Sorot kontak dalam bidang Ke atau Dari. Tekan Q.

Pindah ke posisi kursor terakhir setelah Anda menutup
dan membuka kembali sebuah email atau pesan PIN
yang telah diterima

Tekan G

Pindah ke pesan berikutnya Tekan N
Pindah ke pesan sebelumnya Tekan P

Dalam kotak masuk pesan

Membuka pesan Tekan tombol  .
Menulis pesan dari kotak masuk pesan Tekan C
Menandai pesan sebagai telah dibuka atau belum dibuka Tekan tombol Alt dan U.
Menambahkan tanda pada pesan Tekan W
Melihat semua pesan yang ditandai Tekan tombol Alt dan F.
Melihat pesan diterima dan log panggilan diterima Tekan tombol Alt dan I.
Melihat pesan terkirim Tekan tombol Alt dan O.
Melihat pesan suara Tekan tombol Alt dan V.
Melihat pesan teks Tekan tombol Alt dan S.
Melihat log panggilan Tekan tombol Alt dan P.
Melihat semua pesan Anda Tekan tombol  .

Bergerak dalam kotak masuk pesan

Menaikkan layar Tekan tombol Shift dan tombol Spasi.
Menurunkan layar Tekan tombol Spasi.
Pindah ke atas kotak masuk pesan Tekan T
Pindah ke bawah kotak masuk pesan Tekan B
Pindah ke item berikutnya yang belum dibuka Tekan U
Pindah ke pesan terkait berikutnya Tekan J
Pindah ke pesan terkait sebelumnya Tekan K
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Pintasan file dan lampiran
Tergantung pada bahasa input pengetikan yang Anda gunakan, beberapa pintasan mungkin tidak ada.

Mencari teks dalam sebuah file atau lampiran Tekan F
Memindah ke posisi kursor terakhir setelah menutup dan
membuka sebuah file atau lampiran

Tekan G

Dalam spreadsheet

Berpindah ke sel tertentu Tekan G
Melihat isi sel Tekan tombol Spasi
Berpindah lembar kerja Tekan V. Sorot sebuah lembar kerja. Tekan tombol

Enter.
Melihat atau menyembunyikan kolom atau baris Tekan H

Dalam presentasi

Berpindah tampilan presentasi Tekan M
Memindah ke slide berikutnya saat melihat presentasi
dalam tampilan slide

Tekan N

Memindah ke slide sebelumnya saat melihat presentasi
dalam tampilan slide

Tekan P

Memindah ke posisi kursor terakhir setelah menutup dan
membuka kembali presentasi yang sedang Anda lihat
dalam tampilan teks atau dalam tampilan teks dan slide

Tekan G

Pintasan pengetikan untuk keyboard geser keluar
Tergantung pada bahasa input pengetikan yang Anda gunakan, beberapa pintasan mungkin tidak ada.

Menyisipkan tanda titik Tekan tombol Spasi dua kali. Huruf berikutnya menjadi
huruf besar.

Menyisipkan tanda (@) atau tanda titik (.) dalam bidang
alamat email

Tekan tombol Spasi.

Panduan Pengguna Pintasan

46



Mengganti jadi huruf besar Tekan dan tahan tombol huruf hingga muncul huruf
besar.

Menghidupkan kunci huruf besar Tekan tombol Alt dan tombol Shift Kanan. Untuk
mematikan kunci huruf besar, tekan tombol Shift Kiri
atau tombol Shift Kanan.

Mengetikkan simbol Tekan tombol Simbol. Ketikkan huruf yang muncul di
bawah simbol tersebut.

Mengetikkan karakter alternatif pada tombol Tekan tombol Alt dan tombol karakter tersebut.

Mengetikkan karakter beraksen atau karakter khusus Tekan dan tahan tombol huruf dan, pada kotak jejak,
geserkan jari Anda ke kiri atau ke kanan. Misalnya,
untuk mengetikkan ü, tekan dan tahan U dan geserkan
jari Anda ke kiri hingga muncul ü. Lepaskan tombol huruf
bila karakter khusus atau beraksen telah muncul.

Mengetikkan angka dalam bidang teks Tekan dan tahan tombol Alt dan tekan tombol angka.

Mengetikkan angka dalam bidang nomor Tekan tombol angka. Anda tidak perlu menekan tombol
Alt.

Menghidupkan NUM lock Tekan tombol Alt dan tombol Shift Kiri. Untuk
mematikan NUM lock, tekan tombol Shift Kiri atau
tombol Shift Kanan.

Menyorot sebaris teks Tekan tombol Shift Kiri atau tombol Shift Kanan dan,
pada kotak jejak, geserkan jari Anda ke atas atau ke
bawah.

Menyorot teks karakter demi karakter Tekan tombol Shift Kiri atau tombol Shift Kanan dan,
pada kotak jejak, geserkan jari Anda ke kiri atau ke
kanan.

Memotong teks yang disorot Tekan tombol Shift Kiri atau tombol Shift Kanan dan
tombol Backspace/Hapus.

Menyalin teks yang disorot Tekan tombol Alt dan klik kotak jejak.

Menempelkan teks Tekan tombol Shift Kiri atau tombol Shift Kanan dan
klik kotak jejak.

Pintasan media
Tergantung pada bahasa input pengetikan yang Anda gunakan, beberapa pintasan mungkin tidak ada.

File audio dan video
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Menghentikan sebentar file audio atau video Tekan tombol  di bagian atas perangkat BlackBerry®

Anda.
Melanjutkan pemutaran file audio atau video Tekan tombol  .

Memainkan lagu berikutnya Tekan dan tahan tombol Volume Naik di samping kanan
perangkat Anda.

Memainkan lagu sebelumnya Tekan dan tahan tombol Volume Turun di samping
kanan perangkat Anda.

Menghidupkan fitur penguat audio jika Anda
menggunakan headset

Saat memainkan file audio atau video, tekan tombol
Volume Naik hingga Anda mencapai setelan volume
tertinggi, kemudian tekan lagi tombol Volume Naik
empat kali dengan cepat.

Gambar

Memperbesar Tekan I
Memperkecil Tekan O
Menggerakkan ke atas Tekan 2
Menggerakkan ke bawah Tekan 8
Menggerakkan ke kanan Tekan 6
Menggerakkan ke kiri Tekan 4
Memutar Tekan L

Kamera dan kamera video

Memperbesar sebelum Anda mengambil gambar atau
merekam video

Tekan tombol Volume Naik.

Memperkecil sebelum Anda mengambil gambar atau
merekam video

Tekan tombol Volume Turun.

Memotret Tekan tombol Praktis di samping kanan perangkat Anda.

Pintasan browser
Untuk menggunakan pintasan browser, Anda mungkin perlu menghidupkan pintasan dalam opsi browser.
Tergantung pada bahasa input pengetikan yang Anda gunakan, beberapa pintasan mungkin tidak ada.
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Menyisipkan titik (.) dalam bidang alamat
Web

Tekan tombol Spasi.

Menyisipkan garis miring (/) dalam bidang
alamat Web

Tekan tombol Shift dan tombol Spasi.

Berhenti memuat halaman Web Tekan tombol Escape.
Menutup browser Tekan dan tahan tombol Escape.

Pada halaman Web

Berpindah antar tab dengan cepat Tekan W
Memperbesar tampilan halaman Web Tekan I
Memperkecil tampilan halaman Web Tekan O
Ke halaman mulai Tekan G
Kembali ke halaman awal Tekan H
Membuka daftar penanda Tekan K
Menambah penanda Tekan A
Melihat daftar halaman Web yang baru
saja Anda kunjungi

Tekan Y

Memperbarui halaman Web Tekan R
Menemukan teks pada halaman Web Tekan F. Untuk menemukan contoh teks berikutnya, tekan V.
Membuka opsi browser Tekan S

Pindah di halaman Web

Menaikkan layar Tekan tombol Shift dan tombol Spasi.
Menurunkan layar Tekan tombol Spasi.
Pindah ke atas halaman Web Tekan T
Pindah ke bawah halaman Web Tekan B

Pintasan kalender
Tergantung pada bahasa input pengetikan yang Anda gunakan, beberapa pintasan mungkin tidak ada.

Agar pintasan berfungsi dalam tampilan Hari, tekan  tombol > Opsi. Klik Tampilan Kalender dan Tindakan.
Kosongkan kotak centang Aktifkan Entri Cepat.
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Menjadwalkan janji temu Tekan C
Mengganti ke Tampilan agenda Tekan A
Mengganti ke Tampilan hari Tekan D
Mengganti ke Tampilan minggu Tekan W
Mengganti ke Tampilan bulan Tekan M
Berpindah ke minggu, bulan atau hari berikutnya dalam
Tampilan agenda

Tekan tombol Spasi.

Berpindah ke minggu, bulan atau hari sebelumnya dalam
Tampilan agenda

Tekan tombol Shift dan tombol Spasi.

Berpindah ke tanggal sekarang Tekan T
Berpindah ke tanggal tertentu Tekan G

Pintasan pencarian
Tergantung pada bahasa input pengetikan yang Anda gunakan, beberapa pintasan mungkin tidak ada.

Mencari item pada perangkat BlackBerry® Anda Mulai mengetik pada layar Awal.
Mencari kontak dalam daftar kontak Ketikkan sebagian atau keseluruhan nama kontak, atau

ketikkan inisial yang dipisahkan dengan spasi.
Mencari teks dalam sebuah pesan Tekan S
Mencari teks dalam sebuah file atau lampiran Tekan F
Mencari teks pada halaman Web Tekan F
Mencari teks dalam presentasi Tekan F

Catatan: Anda bisa mengganti proses yang terjadi saat mengetik pada layar Awal.

Untuk mencari teks dalam presentasi, Anda harus melihat presentasi tersebut dalam tampilan teks atau dalam
tampilan teks dan slide.

Pintasan peta
Tergantung pada bahasa input pengetikan yang Anda gunakan, beberapa pintasan mungkin tidak ada.

Memperbesar tampilan peta Tekan I
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Memperkecil tampilan peta Tekan O
Berpindah ke arah berikutnya pada rute Tekan N
Berpindah ke arah sebelumnya pada rute Tekan P

Memecahkan masalah: Pintasan

Saya tidak bisa menggunakan pintasan
Tergantung pada bahasa input pengetikan yang Anda gunakan, beberapa pintasan mungkin tidak ada.

Cobalah mengganti bahasa input pengetikan.

Informasi terkait
Mengganti bahasa, 223
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Telepon

Dasar-dasar telepon

Menemukan nomor telepon Anda
Lakukan salah satu dari yang berikut:

• Untuk melihat nomor telepon aktif Anda, dari layar Awal, tekan tombol  . Sorot area di bagian atas layar,
di atas tab.

• Jika Anda mempunyai beberapa nomor telepon yang telah dikaitkan dengan perangkat BlackBerry® Anda,
untuk melihat daftar nomor telepon Anda, dari layar Awal, tekan tombol  . Klik area di bagian atas layar,
di atas tab. Jika paket layanan nirkabel Anda mendukung pengiriman pesan teks, maka nomor telepon
pertama dalam daftar merupakan nomor telepon yang Anda gunakan untuk mengirim dan menerima pesan
teks.

Informasi terkait
Tentang beberapa nomor telepon, 66
Nomor telepon saya muncul sebagai Tidak Dikenal dalam aplikasi Telepon, 71

Membuat panggilan
1. Lakukan salah satu dari yang berikut:

• Jika perangkat BlackBerry® Anda tidak terkunci, tekan tombol  .
• Jika perangkat Anda terkunci dan Anda tidak ingin membukanya, tekan tombol  > Lakukan Panggilan.

2. Ketikkan nomor telepon atau nama kontak.
3. Tekan tombol  .

Untuk mengakhiri panggilan, tekan tombol  .

Informasi terkait
Menambahkan tanda jeda atau tanda tunggu ke nomor telepon, 193
Perintah suara yang ada, 73
Menghidupkan pemanggilan dari layar Kunci, 67
Saya tidak bisa membuat atau menerima panggilan, 70

Menjawab panggilan
Tekan tombol .

Untuk mengakhiri panggilan, tekan tombol  .

Informasi terkait
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Mengganti nada dering, pemberi tahu, atau pengingat Anda, 9
Saya tidak bisa membuat atau menerima panggilan, 70

Menjawab panggilan kedua
Tergantung pada penyedia layanan nirkabel Anda dan jaringan nirkabel, fitur ini mungkin tidak didukung.
Selama panggilan, tekan tombol  .

• Untuk menjawab panggilan masuk dan menahan panggilan sekarang, klik Jawab - Tahan Yang Sekarang.
• Untuk menjawab panggilan masuk dan mengakhiri panggilan sekarang, klik Jawab - Tutup Yang Sekarang.

Untuk kembali ke panggilan pertama, tekan tombol  > Tukar atau Flash.

Mengganti nada dering, pemberi tahu, atau pengingat Anda
Selain mengganti nada, Anda juga bisa mengganti opsi untuk volume, LED, getaran, dan pemberitahuan selama
panggilan.

1. Pada layar Asal, klik ikon Profil Tanda dan Suara.
2. Klik Ganti Suara dan Tanda > Suara untuk Profil yang Dipilih.

• Untuk mengganti nada dering Anda, klik Telepon.
• Untuk mengganti pemberi tahu atau pengingat, klik untuk memperluas sebuah bagian. Klik sebuah opsi.

3. Dalam bidang Nada Dering, Nada Pemberi Tahu, atau Nada Pengingat, lakukan salah satu dari yang berikut:
• Klik sebuah nada.
• Untuk menggunakan lagu yang ada pada perangkat BlackBerry® Anda atau pada kartu media, klik Semua

Musik. Temukan dan klik sebuah lagu.
• Untuk menggunakan catatan suara yang Anda rekam, klik Semua Catatan Suara. Temukan dan klik sebuah

catatan suara.
• Untuk menggunakan sebuah tanda termuat, klik Semua Tanda. Temukan dan klik sebuah tanda.

4. Tekan tombol  > Simpan.

Informasi terkait
Saya tidak bisa mengganti berapa kali perangkat saya berdering, 72

Membungkam panggilan
Selama panggilan, tekan tombol  di bagian atas perangkat Anda.

Untuk membunyikan suara, tekan lagi tombol .

Menahan panggilan
Jika perangkat BlackBerry® Anda terhubung ke jaringan CDMA, Anda tidak bisa menahan panggilan.
Selama panggilan, tekan tombol  > Tahan.
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Untuk melanjutkan panggilan, tekan tombol  > Lanjutkan.

Menghidupkan speaker ponsel
PERHATIAN: Jangan pegang perangkat BlackBerry®dekat telinga Anda saat menggunakan speaker ponsel. Bisa
terjadi kerusakan pendengaran. Untuk informasi lainnya, lihat buklet Informasi Keselamatan dan Produk untuk
perangkat Anda.
Selama panggilan, tekan tombol  pada keyboard.

Untuk mematikan speaker ponsel, tekan lagi tombol .

Informasi terkait
Teknologi Bluetooth, 260

Memanggil nomor ekstensi
1. Tekan tombol X.
2. Ketikkan nomor ekstensi.

Memanggil nomor menggunakan angka atau huruf
Saat Anda mengetikkan huruf dalam nomor telepon, perangkat BlackBerry® Anda akan memanggil nomor yang
telah dikaitkan dengan huruf pada keypad telepon konvensional.
• Untuk mengetikkan angka, tekan tombol angka.
• Untuk mengetikkan huruf, tekan dan tahan tombol Alt. Tekan tombol huruf.

Berpindah aplikasi selama panggilan
Selama panggilan, tekan tombol  > Pindah Aplikasi.

Catatan: Jika Anda berpindah ke aplikasi berbeda dan Anda ingin mengakhiri panggilan, tekan tombol  .

Tentang menggunakan headset
Anda bisa membeli headset opsional untuk digunakan bersama perangkat BlackBerry® Anda.

Jika Anda menggunakan headset, Anda bisa menggunakan tombol headset untuk menjawab atau mengakhiri
panggilan, atau menghidupkan atau mematikan bunyi selama panggilan. Tergantung pada model perangkat, Anda
mungkin bisa menggunakan tombol headset untuk melakukan panggilan menggunakan perintah suara.

Tergantung pada headset, Anda juga mungkin bisa menggunakan tombol headset untuk menghentikan sementara,
melanjutkan, melompati, atau menyesuaikan volume file audio atau video.

Untuk informasi lainnya tentang menggunakan headset, lihat dokumentasi yang menyertai headset Anda.
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Panggilan darurat

Tentang panggilan darurat dan Mode Panggilan Balik Darurat
Jika Anda berada di luar area jangkauan nirkabel dan muncul indikator jangkauan nirkabel SOS di bagian atas layar,
maka Anda hanya bisa menghubungi nomor darurat. Perangkat BlackBerry® Anda dirancang untuk memungkinkan
panggilan darurat sekalipun perangkat Anda sedang terkunci. Tergantung pada model perangkat dan jaringan
nirkabel yang terhubung ke perangkat Anda, perangkat juga dirancang untuk memungkinkan panggilan darurat saat
kartu SIM tidak dimasukkan. Jika koneksi ke jaringan nirkabel dimatikan saat Anda sedang inisiasi panggilan darurat,
perangkat Anda dirancang untuk menghubungkan ke jaringan nirkabel secara otomatis. Anda bisa membuat
panggilan darurat hanya dengan mengetikkan nomor akses darurat resmi (misalnya, 911 atau 112).

Catatan: Anda tidak boleh mengandalkan perangkat nirkabel apa pun untuk komunikasi yang sangat penting,
termasuk darurat medis. Nomor darurat mungkin berbeda-beda menurut lokasinya dan panggilan darurat mungkin
saja diblokir atau terhalang oleh jaringan, lingkungan, atau masalah interferensi.

Jika perangkat Anda terhubung ke jaringan CDMA, saat Anda mengakhiri panggilan darurat, perangkat Anda akan
masuk ke Mode Panggilan Balik Darurat. Mode ini memungkinkan operator menelepon Anda kembali atau
menemukan perkiraan lokasi Anda. Tergantung pada penyedia layanan nirkabel Anda, Mode Panggilan Balik
Darurat aktif selama 5 menit atau hingga Anda membuat panggilan non-darurat. Dalam Mode Panggilan Balik
Darurat, Anda tidak bisa mengirim dan menerima pesan atau menjelajahi halaman Web.

Jika perangkat Anda mendukung GPS dan Anda membuat panggilan darurat, operator darurat mungkin bisa
menggunakan teknologi GPS untuk menemukan perkiraan lokasi Anda.

Membuat panggilan darurat
Lakukan salah satu dari yang berikut:

• Jika layar atau perangkat BlackBerry® Anda tidak dikunci, dari layar Awal, tekan tombol  . Ketikkan
nomor darurat. Tekan tombol  .

• Jika perangkat Anda dikunci, tekan tombol  > Darurat. Tekan tombol  .
• Jika layar Anda dikunci, tekan tombol  di bagian atas perangkat Anda. Tekan tombol  . Ketikkan nomor

darurat. Tekan tombol  .

Volume

Menyesuaikan volume
• Untuk menambah volume, tekan tombol Volume Naik di samping kanan perangkat BlackBerry® Anda.
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• Untuk mengurangi volume, tekan tombol Volume Turun di samping kanan perangkat Anda.
• Untuk mematikan volume, tekan tombol  di bagian atas perangkat Anda. Untuk membunyikan suara, tekan

lagi tombol . Jika Anda menekan tombol  selama panggilan, perangkat Anda akan membungkam
panggilan tersebut agar Anda bisa mendengar suara penelepon, tapi mereka tidak bisa mendengar Anda.

Informasi terkait
Membungkam panggilan, 53
Memperkuat volume dengan menggunakan fitur penguat audio, 141
Meningkatkan kualitas suara untuk file media, 141

Mengganti volume default untuk panggilan
Anda bisa menambah atau mengurangi volume default untuk panggilan. Semakin tinggi persentase volume yang
Anda setel, semakin keras volumenya.
1. Dari layar Awal, tekan tombol .
2. Tekan tombol  > Opsi > Setelan Panggilan Masuk.
3. Ganti bidang Volume Panggilan Default.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Meningkatkan kualitas suara selama panggilan
Anda tidak bisa mengganti kualitas suara bila sedang menggunakan headset berkemampuan Bluetooth®.
1. Selama panggilan, tekan tombol  > Tingkatkan Audio Panggilan.
2. Pilih opsi bas atau treble.

Meningkatkan kualitas suara untuk semua panggilan
Anda tidak bisa mengganti kualitas suara bila sedang menggunakan headset berkemampuan Bluetooth®.
1. Dari layar Awal, tekan tombol .
2. Tekan tombol  > Opsi > Audio Yang Disempurnakan.
3. Ganti bidang Audio Panggilan Telepon atau Audio Panggilan Headset.
4. Tekan tombol  > Simpan.
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Pesan suara

Tentang salam pesan suara dan kata sandi pesan suara
Tergantung pada penyedia layanan nirkabel Anda, metode untuk mengganti salam pesan suara atau kata sandi
pesan suara mungkin saja berbeda. Anda seharusnya bisa mengakses berbagai opsi untuk mengganti salam pesan
suara atau kata sandi pesan suara saat memeriksa pesan suara. Untuk informasi lainnya, hubungi penyedia layanan
nirkabel Anda.

Memeriksa pesan suara Anda
Tergantung pada tema, Anda mungkin bisa memeriksa pesan suara dari layar Awal.
1. Dari layar Awal, tekan tombol .
2. Tekan tombol  > Panggil Pesan Suara.

Informasi terkait
Saya tidak bisa memeriksa pesan suara, 71

Mengganti nomor akses pesan suara dan kata sandi
Jika nomor akses pesan suara belum disetel pada perangkat BlackBerry®, Anda bisa mengetikkan nomor akses
untuk sistem pesan suara yang berbeda.

Catatan: Jika Anda mengganti kata sandi pesan suara pada perangkat, Anda juga harus menghubungi sistem
pesan suara Anda untuk mengganti kata sandi di sana. Jika tidak, kata sandi bagi pesan suara Anda tidak akan
diperbarui di sistem pesan suara.

1. Dari layar Asal, tekan tombol Kirim.
2. Tekan tombol  > Opsi > Pesan Suara.
3. Ketikkan nomor akses pesan suara dan kata sandi.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Informasi terkait
Saya tidak bisa memeriksa pesan suara, 71
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Mengganti berapa kali perangkat Anda berdering sebelum panggilan
diteruskan ke pesan suara
Untuk mengganti berapa kali perangkat BlackBerry® Anda berdering sebelum panggilan diteruskan ke pesan suara,
Anda harus menghubungi sistem pesan suara di penyedia layanan nirkabel. Setiap penyedia layanan nirkabel
mempunyai sistem pesan suara yang berbeda. Untuk informasi lainnya, hubungi penyedia layanan nirkabel Anda.
1. Hubungi sistem pesan suara di penyedia layanan nirkabel Anda.
2. Dengarkan opsi Anda dan ikuti konfirmasi yang terdengar.

Informasi terkait
Saya tidak bisa mengganti berapa kali perangkat saya berdering, 72

Panggil cepat

Menyetel panggil cepat untuk sebuah kontak
1. Dari layar Asal, tekan tombol Kirim.
2. Tekan tombol  > Lihat > Daftar Panggil Cepat.
3. Dalam daftar Nomor Panggil Cepat, klik tombol panggil cepat yang belum ditentukan.
4. Klik sebuah kontak.
5. Jika perlu, klik nomor telepon untuk kontak.

Untuk melakukan panggilan menggunakan panggil cepat, dari aplikasi Telepon, pada layar Awal, pesan, atau daftar
pesan, tekan dan tahan tombol yang Anda tetapkan untuk kontak tersebut.

Menggganti kontak yang telah ditetapkan ke tombol panggil cepat
1. Dari layar Awal, tekan tombol .
2. Tekan tombol  > Lihat > Daftar Panggil Cepat.
3. Sorot sebuah kontak atau nomor telepon.
4. Tekan tombol .

• Untuk mengganti kontak yang telah ditetapkan ke tombol panggil cepat, klik Edit. Klik sebuah kontak baru.
• Untuk menetapkan kontak ke tombol panggil cepat berbeda, klik Pindah. Dalam daftar Nomor Panggil

Cepat, klik tombol panggil cepat baru.
• Untuk menghapus kontak dari daftar Nomor Panggil Cepat, klik Hapus.
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Panggilan tunggu, penerusan panggilan, dan pemblokiran
panggilan

Menghidupkan panggilan tunggu
Untuk melakukan tugas ini, penyedia layanan nirkabel harus telah menyetel kartu SIM atau perangkat BlackBerry®
Anda untuk layanan ini.

1. Dari layar Awal, tekan tombol .
2. Tekan tombol  > Opsi > Panggilan Tunggu.
3. Pilih kotak centang Diaktifkan.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Untuk mematikan panggilan tunggu, kosongkan kotak centang Diaktifkan.

Tentang penerusan panggilan
Tergantung pada penyedia layanan nirkabel Anda, satu atau beberapa nomor telepon penerusan panggilan mungkin
sudah tersedia pada kartu SIM Anda atau perangkat BlackBerry®. Anda mungkin tidak bisa mengganti atau
menghapus nomor telepon ini atau menambah yang baru.

Untuk informasi lainnya, hubungi penyedia layanan nirkabel Anda.

Meneruskan panggilan
Untuk melakukan tugas ini, penyedia layanan nirkabel harus telah menyetel kartu SIM atau perangkat BlackBerry®
Anda untuk layanan ini.

1. Dari layar Awal, tekan tombol .
2. Tekan tombol  > Opsi > Panggilan Penerusan.

• Untuk meneruskan semua panggilan ke nomor penerusan panggilan, ganti bidang Teruskan Panggilan ke
Selalu. Ganti bidang Teruskan Semua Panggilan ke sebuah nomor penerusan panggilan.

• Untuk meneruskan panggilan tidak terjawab saja, ganti bidang Teruskan Panggilan ke Bersyarat. Ganti
bidang Jika Sibuk, Jika Tidak Ada Balasan, dan Jika Tidak Terjangkau ke sebuah nomor penerusan
panggilan.

3. Tekan tombol  > Simpan.

Setelan penerusan panggilan Anda diterapkan ke semua panggilan masuk berikutnya, hingga Anda mengganti
setelan lagi.

Untuk berhenti meneruskan panggilan, ganti bidang Teruskan Panggilan ke Jangan.
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Menambah, mengganti, atau menghapus nomor penerusan panggilan
Untuk melakukan tugas ini, penyedia layanan nirkabel harus telah menyetel kartu SIM atau perangkat BlackBerry®
Anda untuk layanan ini.

1. Dari layar Asal, tekan tombol Kirim.
2. Tekan tombol  > Opsi > Penerusan Panggilan.
3. Tekan tombol  .

• Untuk menambahkan nomor penerusan panggilan, klik Nomor Baru. Ketikkan nomor telepon. Tekan tombol
 pada keyboard.

• Untuk mengganti nomor penerusan panggilan, klik Edit Nomor. Sorot sebuah nomor telepon. Tekan tombol
 > Edit. Ganti nomor telepon tersebut. Tekan tombol  pada keyboard.

• Untuk menghapus nomor penerusan panggilan, klik Edit Nomor. Klik sebuah nomor telepon. Klik Hapus.
4. Tekan tombol  > Tutup.

Tentang pemblokiran panggilan
Fitur panggilan diblokir memungkinkan Anda memblokir semua panggilan masuk atau memblokir panggilan masuk
hanya di saat jelajah. Anda juga bisa memblokir semua panggilan keluar atau memblokir panggilan keluar
internasional hanya di saat jelajah.

Untuk menggunakan fitur panggilan diblokir, perangkat BlackBerry® Anda harus menggunakan kartu SIM, dan
penyedia layanan nirkabel Anda harus menyetel kartu SIM Anda untuk layanan ini dan memberi Anda kata sandi
pemblokiran panggilan. Tergantung pada penyedia layanan nirkabel Anda dan jaringan nirkabel, fitur ini mungkin
tidak didukung.

Memblokir panggilan
Untuk melakukan tugas ini, perangkat BlackBerry® Anda harus menggunakan kartu SIM, dan penyedia layanan
nirkabel Anda harus menyetel kartu SIM Anda untuk layanan ini dan memberi Anda kata sandi pemblokiran
panggilan.

1. Dari layar Awal, tekan tombol .
2. Tekan tombol  > Opsi > Pemblokiran Panggilan.
3. Sorot sebuah opsi pemblokiran panggilan.
4. Tekan tombol  > Aktifkan.
5. Ketikkan kata sandi pemblokiran panggilan Anda.

Untuk menghentikan pemblokiran panggilan, sorot sebuah opsi pemblokiran panggilan. Tekan tombol  >
Nonaktifkan.
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Mengganti kata sandi pemblokiran panggilan
1. Dari layar Awal, tekan tombol .
2. Tekan tombol  > Opsi > Pemblokiran Panggilan.
3. Tekan tombol  > Ganti Kata Sandi.

Panggilan tetap dan panggilan cerdas
Tergantung pada penyedia layanan nirkabel Anda dan jaringan nirkabel, fitur ini mungkin tidak didukung.

Tentang panggilan tetap
Jika Anda menghidupkan panggilan tetap, Anda hanya bisa membuat panggilan ke kontak yang muncul dalam daftar
panggilan tetap Anda dan ke nomor akses darurat resmi (misalnya, 911 atau 112).

Jika paket layanan nirkabel Anda termasuk pengiriman pesan teks, maka Anda juga bisa mengirim pesan teks ke
kontak yang muncul dalam daftar panggilan tetap.

Untuk menggunakan panggilan tetap, penyedia layanan nirkabel harus telah menyetel kartu SIM Anda untuk layanan
ini dan memberikan Anda kode PIN2 kartu SIM. Tergantung pada penyedia layanan nirkabel Anda dan jaringan
nirkabel, fitur ini mungkin tidak didukung.

Menghidupkan panggilan tetap
Untuk melakukan tugas ini, perangkat BlackBerry® Anda harus menggunakan kartu SIM, dan penyedia layanan
nirkabel Anda harus menyetel kartu SIM Anda untuk layanan ini dan memberi Anda kode PIN2 untuk kartu SIM.

1. Dari layar Awal, tekan tombol .
2. Tekan tombol  > Opsi > Daftar Telepon FDN.
3. Tekan tombol  > Aktifkan Mode FDN.
4. Ketikkan kode PIN2 Anda.
5. Tekan tombol  pada keyboard.

Untuk mematikan panggilan tetap, tekan tombol  > Nonaktifkan Mode FDN.

Informasi terkait
Saya tidak bisa membuat atau menerima panggilan, 70
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Menambah, mengganti, atau menghapus kontak dalam daftar
panggilan tetap
Untuk melakukan tugas ini, penyedia layanan nirkabel harus telah menyetel kartu SIM Anda untuk layanan ini dan
memberikan Anda kode PIN2 kartu SIM.

1. Dari layar Asal, tekan tombol Kirim.
2. Tekan tombol  > Opsi > Daftar Telepon FDN.

• Untuk menambahkan kontak, tekan tombol  > Baru. Ketikkan kode PIN2 Anda. Tekan tombol  .
Ketikkan nama dan nomor telepon.

• Untuk mengganti kontak, tekan tombol  > Edit. Ganti informasi kontak.
• Untuk menghapus kontak, sorot sebuah kontak. Tekan tombol  > Hapus.

3. Tekan tombol  > Simpan.

Tentang panggilan cerdas
Dengan fitur panggilan cerdas, Anda bisa menyetel kode negara dan kode area default bagi nomor telepon sehingga
Anda tidak perlu memanggil kode negara dan kode area setiap kali membuat panggilan, kecuali jika kode negara
atau kode area berbeda dari kode default yang Anda setel. Beberapa kode negara tidak didukung oleh fitur
panggilan cerdas.

Dalam opsi panggilan cerdas, Anda juga bisa menentukan nomor telepon utama bagi organisasi yang sering Anda
hubungi sehingga Anda bisa dengan cepat memanggil kontak di organisasi itu hanya dengan memanggil nomor
ekstensi bagi kontak tersebut. Jika Anda menambahkan kontak dari organisasi itu ke daftar kontak Anda, saat Anda
menambahkan nomor telepon mereka, Anda bisa mengetikkan ekstensinya saja sebagai ganti mengetikkan nomor
telepon utama bagi organisasi tersebut.

Informasi terkait
Saya tidak bisa membuat atau menerima panggilan, 70

Menyetel kode negara dan kode area default
1. Dari layar Awal, tekan tombol .
2. Tekan tombol  > Opsi > Pemanggilan Cerdas.
3. Setel Kode Negara dan Kode Area default.
4. Jika perlu, setel bidang Kode Negara Setempat dan bidang Digit Pemanggilan Internasional.
5. Dalam bidang Panjang Nomor Nasional, setel panjang default untuk nomor telepon di negara Anda.
6. Tekan tombol  > Simpan.

Catatan: Bila Anda mengetahui panjang default nomor telepon, sertakan kode area dan nomor lokal, namun jangan
sertakan kode negara atau awalan Panggilan Langsung Nasional.
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Menyetel opsi untuk pemanggilan nomor ekstensi
1. Dari layar Awal, tekan tombol .
2. Tekan tombol  > Opsi > Pemanggilan Cerdas.
3. Dalam bidang Nomor, ketikkan nomor telepon utama untuk organisasi/perusahaan.
4. Dalam bidang Tunggu Selama, setel berapa lama perangkat BlackBerry® Anda menunggu sebelum memanggil

nomor ekstensi.
5. Dalam bidang Panjang Ekstensi, setel panjang default untuk nomor ekstensi.
6. Tekan tombol  > Simpan.

Panggilan konferensi

Tentang panggilan konferensi
Anda bisa membuat dua jenis panggilan konferensi dengan perangkat BlackBerry® Anda. Jika organisasi Anda atau
layanan konferensi telah menyediakan Anda nomor penghubung panggilan konferensi, Anda bisa membuat rapat
melalui panggilan konferensi dalam kalender pada perangkat Anda atau komputer. Rapat melalui panggilan
konferensi memungkinkan peserta yang mempunyai perangkat BlackBerry untuk mengikuti rapat melalui panggilan
konferensi tersebut dengan opsi satu sentuhan Bergabung Sekarang, jika fitur ini didukung pada perangkat mereka,
sehingga mereka tidak harus menghubungi nomor penghubung panggilan konferensi dan kode akses. Jika Anda
tidak mempunyai nomor penghubung panggilan konferensi, Anda bisa membuatnya dengan menghubungi kontak
lainnya dan menyatukan panggilan tersebut.

Membuat panggilan konferensi
Tergantung pada penyedia layanan nirkabel, paket layanan nirkabel, atau paket layanan nirkabel Anda, fitur ini
mungkin tidak didukung.

Jika perangkat BlackBerry® Anda terhubung ke jaringan CDMA, Anda tidak bisa mengikutkan lebih dari dua kontak
ke sebuah panggilan konferensi.
1. Selama panggilan, tekan tombol  > Tambah Peserta.
2. Ketikkan nomor telepon atau sorot sebuah kontak.
3. Tekan tombol .
4. Selama panggilan baru, tekan tombol  untuk mengikutkan kontak pertama ke panggilan konferensi.
5. Untuk mengikutkan kontak lainnya ke panggilan tersebut, ulangi langkah 1 sampai 4.

Informasi terkait
Menahan panggilan, 53
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Membuat tautan nomor telepon untuk panggilan konferensi
1. Ketikkan nomor telepon untuk jembatan panggilan konferensi.
2. Ketikkan X dan kode akses.

Berbicara secara pribadi dengan seorang kontak selama panggilan
konferensi
Anda bisa melakukan tugas ini hanya jika Anda membuat panggilan konferensi dengan menggabung panggilan, dan
jika Anda tidak membuat rapat melalui panggilan konferensi di kalender.

1. Selama panggilan konferensi, tekan tombol  > Pecah Panggilan.
2. Klik sebuah kontak.

Untuk kembali ke panggilan konferensi, tekan tombol  > Gabung.

Memutuskan kontak dari panggilan konferensi
Anda bisa melakukan tugas ini hanya jika Anda membuat panggilan konferensi dengan menggabung panggilan, dan
jika Anda tidak membuat rapat melalui panggilan konferensi di kalender.

1. Selama panggilan konferensi, tekan tombol  > Tutup Panggilan.
2. Klik sebuah kontak.

Meninggalkan panggilan konferensi
Anda bisa melakukan tugas ini hanya jika Anda membuat panggilan konferensi dengan menggabung panggilan, dan
jika Anda tidak membuat rapat melalui panggilan konferensi di kalender.

Jika Anda membuat panggilan konferensi, Anda bisa meninggalkan panggilan konferensi dan panggilan berlanjut
tanpa Anda. Tergantung pada penyedia layanan nirkabel Anda, fitur ini mungkin tidak didukung.
Selama panggilan konferensi, tekan tombol  > Transfer atau Flash

Panduan Pengguna Telepon

64



Log panggilan

Tentang log panggilan
Log panggilan tampak dalam aplikasi telepon dan menampilkan status panggilan terbaru dengan memperlihatkan
indikator panggilan tidak terjawab, indikator panggilan yang dilakukan atau indikator panggilan yang diterima. Log
panggilan juga berisi tanggal panggilan, nomor telepon, dan perkiraan durasi panggilan. Untuk informasi lainnya
tentang durasi pasti dari sebuah panggilan, hubungi penyedia layanan nirkabel Anda.

Opsi tampilan daftar telepon memungkinkan Anda menyortir log panggilan yang tampak dalam aplikasi telepon.
Tergantung pada cara Anda menyetel opsi log panggilan, Anda juga bisa melihat log panggilan dalam aplikasi
pesan. Tergantung pada tema, bila Anda melewatkan sebuah panggilan, indikator panggilan yang tidak dijawab bisa
juga muncul di bagian atas layar Awal.

Anda juga bisa menambahkan catatan ke log panggilan atau mengirim log panggilan sebagai pesan email. Kecuali
jika Anda menghapus log panggilan, ia akan disimpan pada perangkat BlackBerry® Anda selama 30 hari.

Mengirim log panggilan
1. Dari layar Awal, tekan tombol .
2. Klik ikon log panggilan.
3. Sorot sebuah log panggilan.
4. Tekan tombol  > Lihat > Riwayat.
5. Tekan tombol  > Teruskan.

Menghapus log panggilan
1. Dari layar Awal, tekan tombol .
2. Klik ikon Log Panggilan.
3. Lakukan salah satu dari yang berikut:

• Untuk menghapus satu log panggilan, sorot sebuah log panggilan.
• Untuk menghapus beberapa log panggilan, sorot sebuah log panggilan. Tekan dan tahan tombol Shift. Pada

kotak jejak, geserkan jari Anda ke atas atau ke bawah. Lepaskan tombol Shift.
4. Tekan tombol  > Hapus.

Menambah, mengganti, atau menghapus catatan log panggilan
1. Dari layar Awal, tekan tombol .
2. Klik ikon log panggilan.
3. Sorot sebuah log panggilan.
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4. Tekan tombol  > Lihat > Riwayat.
5. Klik sebuah log panggilan.
6. Tekan tombol .

• Untuk menambahkan catatan, klik Tambah Catatan. Ketikkan catatan panggilan.
• Untuk mengganti catatan, klik Edit Catatan. Ganti catatan panggilan tersebut.
• Untuk menghapus catatan, klik Edit Catatan. Tekan tombol  > Kosongkan Bidang.

7. Tekan tombol  > Simpan.

Melihat log panggilan dalam aplikasi Pesan
1. Dari layar Awal, tekan tombol .
2. Tekan tombol  > Opsi > Log Panggilan dan Daftar.

• Untuk menampilkan panggilan terbaru dan yang tidak dijawab dalam aplikasi Pesan, pilih opsi Semua
Panggilan.

• Untuk menyembunyikan log panggilan dalam aplikasi Pesan, pilih opsi Tidak Ada.

Beberapa nomor telepon sekaligus

Tentang beberapa nomor telepon
Jika Anda mempunyai beberapa nomor telepon yang telah dikaitkan dengan perangkat BlackBerry®, Anda bisa
memindah nomor telepon yang Anda gunakan sebagai nomor telepon aktif. Anda mempunyai beberapa nomor
telepon yang telah dikaitkan dengan perangkat Anda jika berlaku salah satu situasi berikut:

• Perangkat Anda menggunakan kartu SIM dan kartu SIM Anda mendukung lebih dari satu nomor telepon.
• Penyedia layanan nirkabel telah menyetel perangkat Anda untuk mendukung lebih dari satu nomor telepon.
• Penyedia layanan nirkabel Anda telah memberikan sebuah nomor telepon, dan organisasi Anda telah

memberikan nomor telepon BlackBerry® MVS Client.

Jika kartu SIM Anda mendukung lebih dari satu nomor telepon, Anda bisa membuat panggilan dengan nomor
telepon aktif saja, namun Anda akan menerima panggilan ke semua nomor telepon. Jika Anda sedang menelepon,
Anda akan menerima panggilan ke nomor telepon aktif saja, dan segala panggilan yang Anda terima ke nomor
telepon lainnya akan menerima sinyal sibuk atau dikirim ke pesan suara.

Jika penyedia layanan nirkabel telah menyetel perangkat Anda untuk mendukung lebih dari satu nomor telepon,
Anda bisa membuat panggilan dan menerima panggilan dengan nomor telepon aktif saja. Segala panggilan yang
Anda terima ke nomor telepon lainnya akan menerima sinyal sibuk atau akan dikirim ke pesan suara.

Jika penyedia layanan nirkabel Anda telah memberikan nomor telepon dan organisasi Anda telah memberikan Anda
nomor telepon BlackBerry MVS Client, Anda bisa membuat panggilan dengan nomor telepon aktif saja, namun
menerima panggilan ke semua nomor telepon. Jika Anda sedang menelepon, Anda bisa menerima panggilan ke
semua nomor telepon.
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Jika paket layanan nirkabel Anda mendukung pengiriman pesan teks, nomor telepon pertama yang muncul dalam
daftar pilihan menurun di bagian atas layar aplikasi telepon adalah nomor telepon yang Anda gunakan untuk
mengirim dan menerima pesan teks.

Anda bisa mengganti berbagai opsi panggilan tunggu, penerusan panggilan, dan pesan suara untuk setiap nomor
telepon yang telah dikaitkan dengan perangkat Anda.

Berpindah nomor telepon aktif
1. Dari layar Awal, tekan tombol .
2. Klik area di bagian atas layar, di atas tab.
3. Klik nomor telepon yang ingin Anda jadikan nomor telepon aktif.

Informasi terkait
Nomor telepon saya muncul sebagai Tidak Dikenal dalam aplikasi Telepon, 71
Saya tidak bisa membuat atau menerima panggilan, 70

Opsi telepon

Menghidupkan pemanggilan dari layar Kunci
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > Kata Sandi.
3. Pilih kotak centang Izinkan Panggilan Keluar Saat Terkunci.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Mengurutkan nomor telepon atau kontak pada layar Ponsel
1. Dari layar Awal, tekan tombol .
2. Tekan tombol  > Opsi > Log Panggilan dan Daftar.

• Untuk mengurutkan nomor telepon atau kontak berdasar frekuensi penggunaan, ganti bidang Tampilan
Daftar Telepon ke Sering Dipakai.

• Untuk mengurutkan kontak secara abjad berdasarkan nama kontak, ganti bidang Tampilan Daftar Telepon
ke Nama.

• Untuk mengurutkan nomor telepon atau kontak berdasar penggunaan terbaru, ganti bidang Tampilan Daftar
Telepon ke Terbaru.

3. Tekan tombol  > Simpan.
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Menyembunyikan atau menampilkan nomor telepon Anda saat
membuat panggilan
Jaringan nirkabel bisa mengabaikan opsi yang Anda pilih.
1. Dari layar Awal, tekan tombol .
2. Tekan tombol  > Opsi > Setelan Panggilan Masuk.

• Untuk menyembunyikan nomor telepon Anda saat menelepon, ganti bidang Batasi Identitas Saya ke Selalu.
• Untuk menampilkan nomor telepon Anda saat menelepon, ganti bidang Batasi Identitas Saya ke Jangan.
• Untuk mengizinkan jaringan nirkabel untuk memutuskan apakah menyembunyikan atau menampilkan nomor

telepon Anda, ganti bidang Batasi Identitas Saya ke Ditentukan Jaringan.
3. Tekan tombol  > Simpan.

Mematikan konfirmasi yang muncul sebelum Anda menghapus item
Anda bisa mematikan konfirmasi yang muncul sebelum menghapus pesan, log panggilan, kontak, entri kalender,
tugas, memo, atau kata sandi.
1. Pada layar Awal, klik ikon aplikasi untuk aplikasi yang meminta konfirmasi Anda sebelum Anda menghapus item.
2. Tekan tombol  > Opsi.
3. Jika perlu, klik Opsi Umum.
4. Kosongkan kotak centang Konfirmasi Hapus.
5. Tekan tombol  > Simpan.

Mengganti cara Anda menjawab atau mengakhiri panggilan dengan
holster atau slider
1. Dari layar Awal, tekan tombol .
2. Tekan tombol  > Opsi > Setelan Panggilan Masuk.

• Untuk menjawab panggilan secara otomatis saat Anda melepas perangkat BlackBerry® dari holster atau saat
Anda membuka slider, ganti bidang Jawab Panggilan Otomatis ke Di Luar Holster, Slide Dibuka, atau
Keduanya.

• Untuk berhenti menjawab panggilan secara otomatis saat Anda melepas perangkat dari holster atau saat
Anda membuka slider, ganti bidang Jawab Panggilan Otomatis ke Jangan.

• Untuk mengakhiri panggilan secara otomatis saat Anda memasukkan perangkat di holster atau saat Anda
menutup slider, ganti bidang Akhiri Panggilan Otomatis ke Ke Dalam Holster, Slide Ditutup, atau
Keduanya.

• Untuk berhenti mengakhiri panggilan secara otomatis saat Anda memasukkan perangkat di holster atau saat
Anda menutup slider, ganti bidang Akhiri Panggilan Otomatis ke Jangan.

3. Tekan tombol  > Simpan.
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Menyetel ulang timer panggilan
Timer panggilan memberikan perkiraan durasi panggilan. Untuk informasi lainnya tentang durasi pasti dari sebuah
panggilan, hubungi penyedia layanan nirkabel Anda.
1. Dari layar Awal, tekan tombol .
2. Tekan tombol  > Status > Panggilan Terakhir atau Total Panggilan > Kosongkan Timer.
3. Tekan tombol  > Simpan.

Tentang mode bantu-dengar.
Dalam mode bantu-dengar, atau mode telecoil, sinyal magnetik perangkat BlackBerry® Anda akan diganti ke tingkat
yang tepat dan respons frekuensi yang akan diambil oleh alat bantu dengar yang dilengkapi telecoil.

Menghidupkan mode bantu-dengar
1. Dari layar Awal, tekan tombol .
2. Tekan tombol  > Opsi > Mode Bantu-Dengar.
3. Ganti bidang Mode Diaktifkan ke Telecoil.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Indikator telecoil H-T muncul di bagian atas layar Awal.

Tentang dukungan TTY
Bila Anda menghidupkan dukungan TTY dan menghubungkan perangkat BlackBerry® ke perangkat TTY yang
beroperasi pada 45,45 bit per detik, Anda bisa membuat panggilan ke dan menerima panggilan dari perangkat TTY.
Perangkat BlackBerry Anda dirancang untuk mengkonversi panggilan yang diterima menjadi teks yang bisa Anda
baca pada perangkat TTY.

Jika perangkat TTY Anda dirancang untuk menggunakan jack headset 2,5 mm, maka Anda harus menggunakan
aksesori adaptor untuk menghubungkan perangkat TTY ke perangkat BlackBerry Anda. Untuk mendapatkan
aksesori adaptor yang disetujui Research In Motion untuk digunakan bersama perangkat BlackBerry Anda, kunjungi
www.shopblackberry.com.

Menghidupkan dukungan TTY
1. Dari layar Awal, tekan tombol .
2. Tekan tombol  > Opsi > TTY.
3. Ganti bidang Mode TTY ke Ya.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Indikator TTY akan muncul di area koneksi di bagian atas layar Awal.
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Untuk mematikan dukungan TTY, ganti bidang Mode TTY ke Tidak.

Pintasan telepon
Tergantung pada bahasa input pengetikan yang Anda gunakan, beberapa pintasan mungkin tidak ada.

Mengganti nada dering Anda Dari layar Awal, tekan tombol  . Tekan tombol  > Nada
Dering Telepon.

Memeriksa pesan suara Anda Tekan dan tahan 1.
Mengirim sebuah panggilan masuk ke pesan
suara saat perangkat BlackBerry®
dimasukkan di holster

Tekan dan tahan tombol Volume Turun di samping kanan perangkat
Anda.

Menyetel panggil cepat untuk sebuah kontak Dari layar Awal atau dalam aplikasi telepon, tekan dan tahan tombol
yang ingin Anda tetapkan untuk panggil cepat.

Menambahkan ekstensi ke nomor telepon Tekan tombol Alt dan X. Ketikkan nomor ekstensi.
Ketikkan sebuah huruf dalam bidang nomor
telepon

Tekan tombol Alt dan tombol huruf.

Menyisipkan tanda tambah (+) saat
mengetikkan nomor telepon

Tekan O

Menghidupkan atau mematikan speaker
ponsel selama panggilan

Tekan tombol  pada keyboard.

Berhenti mendengarkan panggilan dengan
headset nirkabel

Tekan tombol  pada keyboard.

Mengganti nomor telepon aktif Dari layar Awal, tekan tombol  . Klik nomor telepon Anda di
bagian atas layar. Klik sebuah nomor telepon.

Memecahkan masalah: Telepon

Saya tidak bisa membuat atau menerima panggilan
Coba lakukan tindakan berikut:

• Pastikan perangkat BlackBerry® Anda terhubung ke jaringan nirkabel.
• Pastikan paket layanan nirkabel menyertakan layanan telepon atau suara.
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• Jika Anda tidak bisa membuat panggilan dan panggilan tetap telah dihidupkan, pastikan nomor telepon untuk
kontak Anda muncul dalam daftar panggilan tetap atau matikan panggilan tetap.

• Jika Anda telah bepergian ke negara lain dan Anda belum mengganti opsi panggilan cerdas, panggil nomor
telepon lengkap, termasuk kode negara dan kode area, untuk kontak Anda.

• Jika Anda tidak menerima panggilan, pastikan pemblokiran panggilan dan penerusan panggilan telah
dimatikan.

• Perangkat atau kartu SIM Anda mungkin mendukung lebih dari satu nomor telepon, sekalipun Anda hanya
mempunyai satu nomor telepon. Pastikan nomor telepon Anda telah disetel sebagai nomor telepon aktif.

• Jika Anda mempunyai lebih dari satu nomor telepon yang telah dikaitkan dengan perangkat Anda, pastikan
nomor telepon yang ingin Anda gunakan untuk membuat dan menerima panggilan telah disetel sebagai
nomor telepon aktif Anda.

Informasi terkait
Panggilan tetap dan panggilan cerdas, 61
Panggilan tunggu, penerusan panggilan, dan pemblokiran panggilan, 59
Berpindah nomor telepon aktif, 67

Nomor telepon saya muncul sebagai Tidak Dikenal dalam aplikasi
Telepon
Jika perangkat BlackBerry® Anda menggunakan kartu SIM, cobalah mengganti nomor telepon pada kartu SIM Anda
untuk mengganti cara nomor telepon Anda muncul dalam aplikasi Telepon.

1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Perangkat > Setelan Sistem Lanjutan > Kartu SIM.
3. Sorot nomor telepon tersebut.
4. Tekan tombol  > Edit Nomor Telepon SIM.
5. Ketikkan nomor telepon Anda.
6. Klik OK.

Saya tidak bisa memeriksa pesan suara
Coba lakukan tindakan berikut:

• Jika Anda mempunyai lebih dari satu nomor telepon yang telah dikaitkan dengan perangkat BlackBerry® dan
Anda mencoba memeriksa pesan suara menggunakan tombol pintasan, perangkat Anda akan memanggil
nomor akses pesan suara untuk nomor telepon aktif. Periksa pesan suara untuk nomor telepon alternatif.

• Anda perlu nomor akses pesan suara untuk memeriksa pesan suara Anda. Untuk memperoleh nomor akses
pesan suara, hubungi penyedia layanan nirkabel atau administrator Anda.

Informasi terkait
Berpindah nomor telepon aktif, 67
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Saya tidak bisa membuat panggilan menggunakan perintah suara
Coba lakukan tindakan berikut:

• Pastikan perangkat BlackBerry® Anda terhubung ke jaringan nirkabel.
• Jika Anda menggunakan perangkat berkemampuan Bluetooth®, seperti kit mobil bebas genggam atau

headset nirkabel, pastikan perangkat berkemampuan Bluetooth tersebut mendukung fitur ini dan Anda telah
memasangkan perangkat berkemampuan Bluetooth tersebut dengan perangkat BlackBerry Anda.

• Pastikan layar Anda tidak dikunci.
• Pastikan bahasa yang Anda gunakan untuk mengucapkan perintah suara sama dengan bahasa pemanggilan

suara yang Anda setel dalam opsi bahasa. Bahasa-bahasa tertentu mungkin tidak didukung.

Informasi terkait
Teknologi Bluetooth, 260
Mengganti bahasa untuk perintah suara, 74

Saya tidak bisa mengganti berapa kali perangkat saya berdering
Tergantung pada penyedia layanan nirkabel, Anda mungkin tidak bisa memilih lamanya perangkat BlackBerry®
Anda berdering setelah panggilan diambil oleh pesan suara. Untuk informasi lainnya, hubungi penyedia layanan
nirkabel Anda.

Beberapa fitur tidak ada pada perangkat saya
Status beberapa fitur tertentu pada perangkat BlackBerry® Anda mungkin terpengaruh menurut item seperti model
perangkat dan paket layanan nirkabel Anda.

Tergantung pada paket layanan pengiriman pesan Anda, beberapa fitur atau opsi mungkin tidak ada dalam opsi
pesan di layar Preferensi Email.

Jika akun email Anda menggunakan BlackBerry® Enterprise Server, organisasi atau perusahaan Anda mungkin
tidak menyetel beberapa fitur atau mungkin mencegah Anda menggunakan beberapa fitur atau opsi. Jika
administrator telah menyetel sebuah opsi untuk Anda, indikator kunci warna merah akan muncul di sebelah bidang
opsi tersebut.

Untuk informasi lainnya tentang fitur yang ada pada perangkat Anda, hubungi penyedia layanan nirkabel atau
administrator Anda, atau kunjungi www.blackberry.com/go/devices.

Informasi terkait
Status fitur, 28
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Perintah suara

Melakukan tindakan dengan menggunakan perintah suara
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Pemanggilan Suara.
2. Setelah bunyi bip, ucapkan sebuah perintah suara.

Informasi terkait
Saya tidak bisa membuat panggilan menggunakan perintah suara, 72

Perintah suara yang ada
"Call <nama kontak atau nomor telepon>"

Ucapkan perintah suara ini untuk melakukan panggilan. Untuk melakukan tugas ini dengan perangkat
berkemampuan Bluetooth® yang telah dipasangkan, seperti kit mobil bebas genggam atau headset nirkabel,
perangkat berkemampuan Bluetooth yang telah dipasangkan harus mendukung fitur ini dan Anda harus
menghidupkan teknologi Bluetooth. Anda tidak bisa membuat panggilan ke nomor darurat menggunakan
perintah suara.

"Call <nama kontak> <jenis nomor telepon>"
Ucapkan perintah suara ini untuk memanggil nomor telepon tertentu bagi sebuah kontak yang ada dalam daftar
kontak Anda. Misalnya, jika kontak tersebut mempunyai nomor telepon kantor dan nomor telepon seluler, Anda
bisa mengucapkan "Call <nama kontak> work" untuk memanggil nomor telepon kantornya.

"Call extension <nomor ekstensi>"
Ucapkan perintah suara ini untuk memanggil ekstensi. Untuk melakukan tugas ini, Anda harus menyetel opsi
untuk pemanggilan nomor ekstensi. Anda bisa memanggil nomor ekstensi hanya di dalam perusahaan Anda.

"Check my phone number"
Jika Anda mempunyai beberapa nomor telepon yang telah dikaitkan dengan perangkat BlackBerry®, ucapkan
perintah suara ini untuk memeriksa nomor telepon aktif.

"Check signal strength"
Ucapkan perintah suara ini untuk memeriksa tingkat jangkauan nirkabel Anda.

"Check network"
Ucapkan perintah suara ini untuk memeriksa jaringan nirkabel yang terhubung ke perangkat Anda.

"Check battery"
Ucapkan perintah suara ini untuk memeriksa tingkat daya baterai.

"Repeat"
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Ucapkan perintah suara ini untuk mengulangi konfirmasi suara terakhir.

"Cancel"
Ucapkan perintah suara ini untuk menutup aplikasi pemanggilan suara.

Informasi terkait
Menyetel opsi untuk pemanggilan nomor ekstensi, 63

Mengganti bahasa untuk perintah suara
Bila Anda mengganti bahasa untuk perintah suara, berarti Anda mengganti bahasa untuk konfirmasi suara dan
bahasa yang Anda gunakan untuk membuat perintah suara.

1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Pengetikan & Input > Bahasa dan Input Teks.
3. Ganti bidang Bahasa Pemanggilan Suara.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Informasi terkait
Perangkat saya tidak mengenali nama atau nomor dalam perintah suara, 75

Mematikan daftar pilihan untuk perintah suara
Jika perangkat BlackBerry® Anda mengenali lebih dari satu satu hasil yang memungkinkan untuk sebuah perintah
suara, perangkat Anda akan menyajikan daftar hasil yang memungkinkan atau daftar pilihan. Anda bisa mematikan
daftar pilihan agar perangkat Anda selalu mencari hasil terbaik dan memanggil nomor teleponnya secara otomatis.
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Manajemen Panggilan > Pemanggilan Suara.
3. Setel bidang Daftar Pilihan ke Selalu Mati.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Mengganti opsi untuk konfirmasi suara
Setelah Anda mengucapkan perintah suara, konfirmasi suara mungkin mengkonfirmasi Anda untuk informasi lebih
lanjut atau klarifikasi, atau konfirmasi suara mungkin membacakan instruksi yang muncul pada layar.
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Manajemen Panggilan > Pemanggilan Suara.

• Untuk mematikan konfirmasi suara, ganti bidang Konfirmasi Audio ke Tanpa Konfirmasi.
• Untuk menghidupkan konfirmasi suara, ganti bidang Konfirmasi Audio ke Konfirmasi Dasar.
• Untuk menghidupkan konfirmasi suara dan agar konfirmasi suara juga membacakan instruksi yang muncul

pada layar, ganti bidang Konfirmasi Audio ke Konfirmasi Detail.
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3. Tekan tombol  > Simpan.

Meningkatkan pengenalan suara
Anda bisa meningkatkan pengenalan suara dengan melakukan serangkaian konfirmasi singkat yang meminta Anda
mengucapkan angka dan kata tertentu.
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Manajemen Panggilan > Pemanggilan Suara.
3. Di bagian Adaptasi Suara, klik Mulai.
4. Selesaikan instruksi pada layar.

Memecahkan masalah: Pemanggilan suara

Saya tidak bisa membuat panggilan menggunakan perintah suara
Coba lakukan tindakan berikut:

• Pastikan perangkat BlackBerry® Anda terhubung ke jaringan nirkabel.
• Jika Anda menggunakan perangkat berkemampuan Bluetooth®, seperti kit mobil bebas genggam atau

headset nirkabel, pastikan perangkat berkemampuan Bluetooth tersebut mendukung fitur ini dan Anda telah
memasangkan perangkat berkemampuan Bluetooth tersebut dengan perangkat BlackBerry Anda.

• Pastikan layar Anda tidak dikunci.
• Pastikan bahasa yang Anda gunakan untuk mengucapkan perintah suara sama dengan bahasa pemanggilan

suara yang Anda setel dalam opsi bahasa. Bahasa-bahasa tertentu mungkin tidak didukung.

Informasi terkait
Teknologi Bluetooth, 260
Mengganti bahasa untuk perintah suara, 74

Perangkat saya tidak mengenali nama atau nomor dalam perintah
suara
Coba lakukan tindakan berikut:

• Ucapkan nama depan dan nama belakang dari kontak Anda.
• Tingkatkan pengenalan suara pada angka.

Informasi terkait
Meningkatkan pengenalan suara, 75
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Pesan

Email

Menyetel alamat email
1. Pada layar Awal, klik ikon Penyetelan.
2. Di bagian Penyetelan, klik ikon Akun Email.
3. Ikuti layar untuk menyetel alamat email Anda. Bila alamat email Anda telah disetel dengan benar, Anda akan

menerima pesan konfirmasi. Untuk melihat dan mengelola pesan email Anda, pada layar Awal, klik ikon Pesan.

Catatan: Dalam beberapa kasus, Anda mungkin melihat opsi berikut. Jika demikian, pilih salah satu opsi berikut.
• Akun Email Internet: Gunakan opsi ini untuk mengaitkan perangkat BlackBerry® Anda dengan dengan satu

atau beberapa akun email yang ada (misalnya, Windows Live™ Hotmail®), atau untuk membuat alamat email
baru bagi perangkat Anda.

• Akun Enterprise: Jika administrator telah memberikan Anda kata sandi aktivasi enterprise, gunakan opsi ini
untuk mengaitkan perangkat Anda dengan akun email kantor menggunakan BlackBerry® Enterprise Server.

Jika Anda mencoba menyetel akun email Internet (misalnya, Windows Live™ Hotmail®) atau alamat email baru
untuk perangkat Anda, dan tidak melihat opsi ini, hubungi administrator Anda atau penyedia layanan nirkabel.

Informasi terkait
Mengganti opsi untuk akun email pribadi Anda, 84

Menulis dan mengirim email

Mengirim email
1. Pada layar Asal, klik ikon Pesan.
2. Tekan tombol  > Tulis Email.
3. Dalam bidang Ke, ketikkan alamat email atau nama kontak.
4. Ketikkan sebuah pesan.
5. Tekan tombol  > Kirim.

Informasi terkait
Mencari kontak dalam buku alamat organisasi atau perusahaan Anda, 194
Daftar distribusi pribadi, 198
Saya tidak bisa mengirim pesan, 124
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Mengirim ulang pesan
Anda tidak bisa mengganti pesan teks sebelum Anda mengirim ulang.
Dalam sebuah pesan terkirim, tekan tombol  .

• Untuk mengganti pesan, klik Edit. Ganti pesan tersebut. Tekan tombol  > Kirim.
• Untuk mengganti penerima, klik Edit. Sorot sebuah kontak. Tekan tombol  > Ganti Alamat. Klik sebuah

kontak baru. Tekan tombol  > Kirim.
• Untuk mengirim ulang pesan tanpa menggantinya, klik Kirim Ulang.

Informasi terkait
Saya tidak bisa mengirim pesan, 124

Membalas atau meneruskan email atau pesan PIN
Dalam sebuah pesan, tekan tombol  .

• Untuk membalas sebuah pesan, klik Balas atau Balas ke Semua.
• Untuk meneruskan sebuah pesan, klik Teruskan atau Teruskan Sebagai.

Informasi terkait
Saya tidak bisa mengirim pesan, 124

Memeriksa ejaan
Anda bisa memeriksa ejaan dalam pesan, entri kalender, tugas, atau memo yang Anda buat.
1. Tekan tombol  > Periksa Ejaan.
2. Lakukan salah satu dari yang berikut:

• Untuk menerima ejaan yang disarankan, klik sebuah kata dalam daftar yang muncul.
• Untuk mengabaikan ejaan yang disarankan, tekan tombol  .
• Untuk mengabaikan semua instance ejaan yang disarankan, tekan tombol  > Abaikan Semua.
• Untuk menambahkan kata ke kamus khusus, tekan tombol  > Tambah Ke Kamus.
• Untuk berhenti memeriksa ejaan, tekan tombol  > Batal Periksa Ejaan.

Menyimpan draf pesan
Saat Anda menulis pesan, tekan tombol  > Simpan Draf.

Melampirkan file ke sebuah email
Untuk melampirkan file yang tersimpan di jaringan organisasi Anda, akun email Anda harus menggunakan
BlackBerry® Enterprise Server yang mendukung fitur ini. Untuk informasi lainnya, hubungi administrator Anda.

Saat Anda menulis email, tekan tombol  > Lampirkan > File.
• Untuk melampirkan file yang tersimpan pada perangkat BlackBerry atau kartu media, temukan dan klik file

tersebut.
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• Untuk melampirkan file yang tersimpan di jaringan organisasi Anda, tekan tombol  > Pindah Ke.
Temukan dan klik file tersebut. Jika perlu, ketikkan kredensial yang Anda gunakan untuk menghubungkan ke
jaringan organisasi.

Melampirkan kontak ke sebuah pesan
Anda bisa melampirkan kontak ke sebuah email, pesan PIN, atau pesan teks.
1. Saat Anda menulis pesan, tekan tombol  > Lampirkan > Kontak.
2. Temukan dan sorot sebuah kontak.
3. Tekan tombol  > Lanjutkan.

Informasi terkait
Saya tidak bisa melampirkan file ke pesan teks, 128

Menambah atau mengganti tanda tangan Anda
Tergantung pada paket layanan nirkabel Anda, fitur ini mungkin tidak didukung.

1. Pada layar Asal, klik ikon Pesan.
2. Tekan tombol  > Opsi.

• Untuk akun email kantor, klik Preferensi Email. Jika bidang Layanan Pesan muncul, ganti bidang ini ke akun
email yang sesuai. Jika kotak centang Gunakan Tanda Tangan Otomatis tidak dipilih, maka pilihlah. Dalam
bidang yang muncul, letakkan kursor Anda.

• Untuk akun email pribadi, klik Manajemen Akun Email. Klik sebuah akun email. Klik Edit.
3. Ketikkan tanda tangan.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Tanda tangan Anda akan ditambahkan ke email setelah Anda mengirimnya.

Mengganti alamat email yang Anda gunakan untuk mengirim pesan atau undangan rapat
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Perangkat > Setelan Sistem Lanjutan > Layanan Default.
3. Ganti bidang Pengiriman Pesan (CMIME) atau bidang Kalender (CICAL).
4. Tekan tombol  > Simpan.

Menghapus sanggahan dari email
Jika akun email Anda menggunakan BlackBerry® Enterprise Server yang mendukung fitur ini, maka BlackBerry
Enterprise Server mungkin menambahkan sanggahan pada email setelah Anda mengirimnya.
Saat Anda menulis email, tekan tombol  > Hapus Sanggahan.

Untuk menambahkan sanggahan lagi, tekan tombol  > Tambah Sanggahan.
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Menghapus teks asli dari pesan balasan
Saat Anda membalas sebuah pesan, tekan tombol  > Hapus Teks Aslinya.

Menyetel tingkat urgensi sebuah pesan
Anda bisa menyetel tingkat urgensi pesan email, pesan PIN, atau pesan teks.
1. Saat Anda menulis pesan, tekan tombol  > Opsi.
2. Ganti bidang Urgensi.
3. Tekan tombol  > Simpan.

Tembusan tersembunyi sebuah kontak
Anda bisa membuat tembusan tersembunyi untuk sebuah kontak dalam email atau pesan PIN.
Saat Anda menulis pesan email atau pesan PIN, tekan tombol  > Tambah Bcc.

Menghentikan pengiriman pesan
Anda bisa menghentikan pesan agar hanya dikirim jika ikon jam muncul di sebelah pesan tersebut.
1. Pada layar Asal, klik ikon Pesan.
2. Sorot pesan.
3. Tekan tombol  > Hapus.

Melihat dan membalas email

Tentang ikon akun email
Tergantung pada opsi penyetelan email, Anda mungkin bisa mengaitkan perangkat BlackBerry® Anda dengan
sebuah akun email kantor dan satu atau beberapa akun email pribadi. Jika Anda mengaitkan perangkat dengan
lebih dari satu akun email, beberapa ikon akun email mungkin muncul pada perangkat Anda, selain ikon Pesan
utama. Untuk informasi lainnya tentang mengaitkan perangkat Anda dengan lebih dari satu akun email, kunjungi
www.blackberry.com/go/docs dan klik BlackBerry Internet Service.

Tergantung pada tema Anda, ikon yang berbeda mungkin akan muncul untuk pesan teks.

Mencari teks dalam sebuah pesan, dalam file, atau pada halaman Web
Untuk mencari teks dalam presentasi, Anda harus melihat presentasi tersebut dalam tampilan teks atau dalam
tampilan teks dan slide.

1. Dalam sebuah pesan, dalam sebuah file, dalam sebuah lampiran, atau di halaman Web, tekan tombol  >
Temukan atau Temukan pada Halaman.

2. Ketikkan teks.
3. Tekan tombol Enter.
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Untuk mencari instance teks berikutnya, tekan tombol  > Temukan Berikutnya.

Melihat email dalam format teks biasa
1. Pada layar Asal, klik ikon Pesan.
2. Tekan tombol  > Opsi > Preferensi Email.
3. Jika bidang Layanan Pesan muncul, setel bidang ini ke akun email yang sesuai.
4. Kosongkan kotak centang Aktifkan Email HTML.
5. Tekan tombol  > Kirim.

Melihat alamat sebagai ganti nama tampilan
Dalam sebuah pesan, tekan tombol  > Tampilkan Alamat.

Untuk melihat nama tampilan lagi, tekan tombol  > Tampilkan Nama.

Menandai pesan sebagai telah dibuka atau belum dibuka
Pada layar Asal, klik ikon Pesan.

• Untuk menandai sebuah pesan sebagai telah dibuka atau belum dibuka, sorot pesan tersebut. Tekan tombol
 > Tandai Telah Dibuka atau Tandai Belum Dibuka.

• Untuk menandai semua pesan sebelum tanggal tertentu sebagai dibuka, sorot bidang tanggal. Tekan tombol
 > Tandai Dibuka Sebelumnya.

Menyimpan pesan
1. Pada layar Asal, klik ikon Pesan.
2. Sorot salah satu pesan.
3. Tekan tombol  > Simpan.

Menghapus pesan
Pada layar Asal, klik ikon Pesan.

• Untuk menghapus sebuah pesan, sorot pesan tersebut. Tekan tombol  > Hapus.
• Untuk menghapus serangkaian pesan, sorot sebuah pesan. Tekan dan tahan tombol Shift. Pada kotak jejak,

geserkan jari Anda ke atas atau ke bawah. Lepaskan tombol Shift. Tekan tombol  > Hapus Pesan.
• Untuk menghapus semua pesan sebelum tanggal tertentu, sorot sebuah bidang tanggal. Tekan tombol  >

Hapus Sebelumnya > Hapus.

Catatan: Email yang Anda hapus menggunakan item menu Hapus Sebelumnya tidak akan dihapus dari aplikasi
email pada komputer Anda selama rekonsiliasi email.
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Tentang penandaan
Anda bisa menambahkan tanda-tanda pada email yang diterima atau dikirim sebagai pengingat Anda atau penerima
untuk menindaklanjuti pesan-pesan tersebut. Anda bisa menggunakan tanda dengan warna berbeda, menambahkan
catatan tindak-lanjut, dan menyetel tanggal selesai agar perangkat BlackBerry® mengingatkan Anda untuk kembali
ke email tersebut.

Jika rekonsiliasi email nirkabel dihidupkan dan akun email Anda menggunakan BlackBerry® Enterprise Server yang
mendukung penandaan, penggantian yang Anda buat pada penandaan di perangkat Anda akan dicerminkan dalam
aplikasi email pada komputer Anda. Demikian juga dengan penggantian yang Anda buat pada penandaan di aplikasi
email pada komputer akan diterapkan pula pada perangkat Anda.

Jika rekonsiliasi email nirkabel dimatikan, Anda masih bisa mengelola penandaan untuk pesan email pada perangkat
Anda.

Menambah, mengganti, atau menghapus tanda
Saat Anda menulis atau melihat email, tekan tombol  .

• Untuk menambahkan tanda, klik Tandai untuk Tindaklanjuti. Setel properti tanda tersebut. Tekan tombol
 > Simpan.

• Untuk mengganti tanda, klik Properti Tanda. Ganti properti tanda tersebut. Tekan tombol  > Simpan.
• Untuk menghapus tanda, klik Kosongkan Tanda.

Catatan: Jika Anda mengganti tanda dalam email yang Anda kirimkan, penggantian tersebut hanya diterapkan pada
perangkat BlackBerry® Anda dan tidak dikirimkan kepada penerima.

Mengganti cara kotak masuk pesan menampilkan pesan
1. Pada layar Asal, klik ikon Pesan.
2. Tekan tombol  > Opsi > Tampilan Pesan dan Tindakan.

• Untuk mengganti urutan baris perihal dan pengirim, ganti bidang Urutan Tampilan.
• Untuk mengganti cara pemisahan pesan, ganti bidang Pemisah.

3. Tekan tombol  > Simpan.

Mengelompokkan email berdasar perihal
1. Pada layar Asal, klik ikon Pesan.
2. Tekan tombol  > Opsi > Tampilan Pesan dan Tindakan.
3. Ganti bidang Gaya Tampilan ke Kelompokkan berdasar Perihal.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Untuk menghentikan pengelompokan pesan email berdasar perihal, ganti bidang Gaya Tampilan ke Pesan
Tunggal.
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Menggunakan warna untuk membedakan pesan dari kantor dengan pesan lainnya
Untuk melakukan tugas ini, akun email kantor Anda harus menggunakan BlackBerry® Enterprise Server yang
mendukung fitur ini. Untuk informasi lainnya, hubungi administrator Anda.

1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Tampilan > Kategorisasi Pesan.
3. Di bagian Warna Kerangka Pesan, lakukan tindakan berikut yang mana saja:

• Untuk menyetel warna kerangka bagi email yang dikirim ke perangkat BlackBerry Anda melalui BlackBerry
Enterprise Server, ganti bidang Pesan Enterprise.

• Untuk menyetel warna kerangka bagi pesan lainnya, ganti bidang Pesan Lainnya.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Catatan: Pesan PIN mungkin menggunakan warna kerangka yang Anda setel untuk email kantor. Untuk informasi
lainnya, hubungi administrator Anda.

Menyembunyikan pesan terkirim dari kotak masuk
1. Pada layar Asal, klik ikon Pesan.
2. Tekan tombol  > Opsi > Tampilan Pesan dan Tindakan.
3. Pilih kotak centang Sembunyikan Pesan Terkirim.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Menyembunyikan pesan dari aplikasi Pesan
Anda bisa mencegah agar pesan dari akun email tertentu tidak muncul dalam aplikasi Pesan. Anda juga bisa
menyetel ikon tersendiri agar muncul pada layar Awal untuk pesan teks. Tergantung pada tema Anda, ikon tersendiri
ini mungkin sudah muncul secara default.
1. Pada layar Asal, klik ikon Pesan.
2. Tekan tombol  > Opsi > Manajemen Kotak Masuk.

• Untuk menyembunyikan pesan dari akun email tertentu, di bagian Akun Email, kosongkan kotak centang di
sebelah salah satu atau beberapa akun email.

• Untuk menyembunyikan pesan teks, di bagian Jenis Pesan Lainnya, kosongkan kotak centang Pesan Teks.
3. Tekan tombol  > Simpan.

Menyimpan email ke file
Tentang sinkronisasi folder email:
Anda bisa menambah, mengganti, atau menghapus folder email dalam aplikasi email pada komputer Anda atau
dalam aplikasi Pesan pada perangkat BlackBerry® Anda.

Jika rekonsiliasi email nirkabel dihidupkan dan akun email Anda menggunakan BlackBerry® Enterprise Server yang
mendukung fitur ini, maka penggantian yang Anda buat pada folder email akan disinkronkan melalui jaringan
nirkabel.
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Jika rekonsiliasi email nirkabel dimatikan atau tidak ada untuk perangkat Anda, Anda bisa membuat penggantian
folder di aplikasi email pada komputer Anda kemudian merekonsiliasi penggantian tersebut ke perangkat Anda
dengan menggunakan alat setelan email BlackBerry® Desktop Software. Untuk informasi lainnya tentang
rekonsiliasi email, lihat Bantuan dalam BlackBerry Desktop Software.

Informasi terkait
Rekonsiliasi email melalui jaringan nirkabel, 13
Menyimpan email ke file:
Untuk melakukan tugas ini, akun email kantor Anda harus menggunakan BlackBerry® Enterprise Server yang
mendukung fitur ini. Untuk informasi lainnya, hubungi administrator Anda.

1. Pada layar Asal, klik ikon Pesan.
2. Sorot sebuah email.
3. Tekan tombol  > File.
4. Sorot sebuah folder.
5. Tekan tombol  > File.

Informasi terkait
Rekonsiliasi email melalui jaringan nirkabel, 13
Saya tidak bisa menyimpan email ke file, 126
Menambah, memindah, mengganti nama, atau menghapus folder email :
Untuk melakukan tugas ini, akun email kantor Anda harus menggunakan BlackBerry® Enterprise Server yang
mendukung fitur ini. Untuk informasi lainnya, hubungi administrator Anda.

1. Pada layar Asal, klik ikon Pesan.
2. Tekan tombol  > Lihat Folder.
3. Sorot sebuah folder.
4. Tekan tombol .

• Untuk menambahkan folder, klik Tambah Folder.
• Untuk memindah folder, klik Pindah Folder. Klik lokasi baru.
• Untuk mengganti nama folder, klik Ganti Nama Folder.
• Untuk menghapus folder, klik Hapus Folder.

Meneruskan pesan dari folder email tertentu ke perangkat Anda:
Untuk melakukan tugas ini, akun email kantor Anda harus menggunakan BlackBerry® Enterprise Server yang
mendukung fitur ini. Untuk informasi lainnya, hubungi administrator Anda.

1. Pada layar Asal, klik ikon Pesan.
2. Tekan tombol  > Opsi > Preferensi Email.
3. Jika bidang Layanan Pesan muncul, setel bidang ini ke akun email yang sesuai.
4. Tekan tombol  > Pengalihan Folder.
5. Pilih kotak centang di sebelah folder email.
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6. Tekan tombol  > Simpan.

Catatan: Jika Anda mengklik item menu Pilih Semua, maka semua email, termasuk email yang muncul dalam
folder item terkirim dalam aplikasi email pada komputer Anda, akan muncul pada perangkat BlackBerry Anda.

Informasi terkait
Berhenti menyimpan pesan yang dikirim dari komputer pada perangkat Anda, 87
Menyembunyikan email yang telah disimpan ke file dari kotak masuk pesan:
1. Pada layar Asal, klik ikon Pesan.
2. Tekan tombol  > Opsi > Tampilan Pesan dan Tindakan.
3. Pilih kotak centang Sembunyikan Pesan Arsip.
4. Tekan tombol  > Simpan.
Melihat pesan tersimpan:
1. Pada layar Asal, klik ikon Pesan.
2. Tekan tombol  > Lihat Folder.
3. Klik sebuah folder.

Opsi email

Menyetel balasan tidak di kantor
Untuk melakukan tugas ini, akun email kantor Anda harus menggunakan BlackBerry® Enterprise Server yang
mendukung fitur ini. Untuk informasi lainnya, hubungi administrator Anda.

1. Pada layar Asal, klik ikon Pesan.
2. Tekan tombol  > Opsi > Preferensi Email.
3. Jika bidang Layanan Pesan muncul, setel bidang ini ke akun email yang sesuai.
4. Pilih kotak centang Gunakan Balasan Tidak Di Kantor.
5. Di bidang yang muncul, ketikkan balasannya.
6. Jika Anda menggunakan IBM® Lotus Notes®, di bidang Hingga, setel tanggal untuk mematikan balasan tidak di

kantor.
7. Tekan tombol  > Simpan.

Untuk mematikan balasan tidak di kantor, kosongkan kotak centang Gunakan Balasan Tidak Di Kantor.

Mengganti opsi untuk akun email pribadi Anda
Tergantung pada penyedia layanan nirkabel, Anda mungkin tidak bisa mengganti opsi untuk akun email pribadi.

Anda bisa mengganti opsi untuk tiap akun email pribadi yang telah Anda tambahkan ke perangkat BlackBerry®
Anda. Anda bisa membuat filter email, menyinkronkan kontak, mengganti tanda tangan atau nama tampilan Anda,
dan lainnya.
1. Pada layar Asal, klik ikon Pesan.
2. Tekan tombol  > Opsi > Manajemen Akun Email.
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3. Klik akun email yang ingin Anda ganti opsinya.

Untuk informasi lainnya tentang akun email pribadi, kunjungi www.blackberry.com/docs/smartphones dan klik tautan
di bawah Panduan Penyetelan Email.

Menghidupkan atau mematikan tanda terima dibaca
Tergantung pada penyedia layanan nirkabel atau administrator, Anda mungkin tidak bisa melakukan tugas ini, atau
beberapa opsi mungkin tidak muncul.

1. Pada layar Asal, klik ikon Pesan.
2. Tekan tombol  > Opsi > Preferensi Email.
3. Jika bidang Layanan Pesan muncul, setel bidang ini ke akun email yang sesuai.
4. Untuk menyetel apakah perangkat BlackBerry® Anda akan mengirim tanda terima dibaca atau tanda terima

pengiriman bila pengirim memintanya, gantilah bidang Kirim Tanda Terima Dibaca.
5. Tekan tombol  > Simpan.

Berhenti memuat gambar dalam pesan email HTML
Secara default, perangkat BlackBerry® Anda secara otomatis mengunduh dan menampilkan gambar sebaris yang
tertanam dalam pesan email HTML.
1. Pada layar Asal, klik ikon Pesan.
2. Tekan tombol  > Opsi > Preferensi Email.
3. Jika bidang Layanan Pesan muncul, setel bidang ini ke akun email yang sesuai.
4. Kosongkan kotak centang Unduh Gambar Secara Otomatis.
5. Tekan tombol  > Simpan.

Untuk melihat gambar dalam pesan email HTML, tekan tombol  > Ambil Gambar.

Mematikan konfirmasi yang muncul sebelum mengunduh gambar eksternal dalam pesan
email HTML
Beberapa pesan email HTML berisi tautan ke gambar eksternal pada Internet. Secara default, perangkat
BlackBerry® Anda akan mengkonfirmasi sebelum mengunduh gambar eksternal.
1. Pada layar Asal, klik ikon Pesan.
2. Tekan tombol  > Opsi > Preferensi Email.
3. Jika bidang Layanan Pesan muncul, setel bidang ini ke akun email yang sesuai.
4. Kosongkan kotak centang Konfirmasi Unduh Gambar Eksternal.
5. Tekan tombol  > Simpan.

Hanya menerima bagian pertama dari pesan email yang panjang
1. Pada layar Asal, klik ikon Pesan.
2. Tekan tombol  > Opsi > Tampilan Pesan dan Tindakan.
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3. Kosongkan kotak centang Otomatis Lebih Lengkap.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Untuk mengunduh email selengkapnya, tekan tombol  > Lainnya atau Semua Lainnya.

Membuka pesan baru secara otomatis saat melepaskan perangkat Anda dari holster
1. Pada layar Asal, klik ikon Pesan.
2. Tekan tombol  > Opsi > Tampilan Pesan dan Tindakan.
3. Ganti bidang Otomatis Buka Pesan Terbaru Setelah Melepas Perangkat Dari Holster.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Menyembunyikan indikator pesan baru atau pesan belum dibuka
1. Pada layar Asal, klik ikon Pesan.
2. Tekan tombol  > Opsi > Tampilan Pesan dan Tindakan.

• Untuk menyembunyikan indikator pesan baru, kosongkan kotak centang Tampilkan Indikator Pesan Baru.
• Untuk menyembunyikan indikator pesan belum dibuka, ganti bidang Tampilkan Jumlah Pesan ke Tidak

ada.
3. Tekan tombol  > Simpan.

Berhenti menampilkan kontak terbaru dalam bidang alamat email
Secara default, saat Anda mengetikkan beberapa karakter pertama dari nama kontak atau alamat email dalam
bidang Ke, Cc, atau Bcc, perangkat BlackBerry® Anda akan menampilkan berbagai alamat email dari kontak terbaru
yang tidak ada dalam daftar kontak Anda.
1. Pada layar Asal, klik ikon Pesan.
2. Tekan tombol  > Opsi > Tampilan Pesan dan Tindakan.
3. Kosongkan kotak centang Tampilkan Kontak Terbaru Saat Membuat Email .
4. Tekan tombol  > Simpan.

Mematikan konfirmasi yang muncul sebelum Anda menghapus pesan
1. Pada layar Asal, klik ikon Pesan.
2. Tekan tombol  > Opsi > Tampilan Pesan dan Tindakan.
3. Kosongkan kotak centang Konfirmasi Hapus.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Mematikan konfirmasi yang muncul bila Anda menandai pesan sebagai telah dibuka
1. Pada layar Asal, klik ikon Pesan.
2. Tekan tombol  > Opsi > Tampilan Pesan dan Tindakan.
3. Kosongkan kotak centang Konfirmasi Tandai Sebelumnya Sudah Dibuka.
4. Tekan tombol  > Simpan.
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Melihat log panggilan dalam aplikasi Pesan
1. Dari layar Awal, tekan tombol .
2. Tekan tombol  > Opsi > Log Panggilan dan Daftar.

• Untuk menampilkan panggilan terbaru dan yang tidak dijawab dalam aplikasi Pesan, pilih opsi Semua
Panggilan.

• Untuk menyembunyikan log panggilan dalam aplikasi Pesan, pilih opsi Tidak Ada.

Menyimpan dan meneruskan email
Menyetel berapa lama perangkat Anda menyimpan pesan:
1. Pada layar Asal, klik ikon Pesan.
2. Tekan tombol  > Opsi > Tampilan Pesan dan Tindakan.
3. Ganti bidang Lama Simpan Pesan (Hari).
4. Tekan tombol  > Simpan.

Informasi terkait
Beberapa pesan tidak lagi muncul pada perangkat saya, 127
Berhenti menyimpan pesan yang dikirim dari komputer pada perangkat Anda:
Untuk melakukan tugas ini, akun email kantor Anda harus menggunakan BlackBerry® Enterprise Server yang
mendukung fitur ini. Untuk informasi lainnya, hubungi administrator Anda.

1. Pada layar Asal, klik ikon Pesan.
2. Tekan tombol  > Opsi > Preferensi Email.
3. Jika bidang Layanan Pesan muncul, setel bidang ini ke akun email yang sesuai.
4. Tekan tombol  > Pengalihan Folder.
5. Kosongkan kotak centang di sebelah folder Item Terkirim.
6. Tekan tombol  > Simpan.
Berhenti menyimpan pesan yang dikirim dari perangkat pada komputer Anda:
Untuk melakukan tugas ini, akun email kantor Anda harus menggunakan BlackBerry® Enterprise Server yang
mendukung fitur ini. Untuk informasi lainnya, hubungi administrator Anda.

1. Pada layar Asal, klik ikon Pesan.
2. Tekan tombol  > Opsi > Preferensi Email.
3. Jika bidang Layanan Pesan muncul, setel bidang ini ke akun email yang sesuai.
4. Kosongkan kotak centang Simpan salinan di Folder Terkirim.
5. Tekan tombol  > Simpan.
Berhenti meneruskan email ke perangkat Anda:
Untuk melakukan tugas ini, akun email kantor Anda harus menggunakan BlackBerry® Enterprise Server yang
mendukung fitur ini. Untuk informasi lainnya, hubungi administrator Anda.

1. Pada layar Asal, klik ikon Pesan.
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2. Tekan tombol  > Opsi > Preferensi Email.
3. Jika bidang Layanan Pesan muncul, setel bidang ini ke akun email yang sesuai.
4. Kosongkan kotak centang Kirim Email ke Handheld.
5. Tekan tombol  > Simpan.

Untuk meneruskan lagi email ke perangkat BlackBerry Anda, pilih kotak centang Kirim Email Ke Handheld.

Filter email

Tentang filter email
Anda bisa membuat filter email untuk menentukan pesan mana yang akan diteruskan ke perangkat BlackBerry®
Anda dan yang tetap berada dalam aplikasi email pada komputer Anda.

Filter email diterapkan ke email berdasarkan pada urutan kemunculannya dalam daftar filter email Anda. Jika Anda
membuat beberapa filter email yang bisa diterapkan ke email yang sama, Anda harus menentukan, mana yang akan
diterapkan pertama dengan cara menempatkan filter itu lebih tinggi dalam daftar.

Membuat filter email
Untuk melakukan tugas ini, akun email kantor Anda harus menggunakan BlackBerry® Enterprise Server yang
mendukung fitur ini. Untuk informasi lainnya, hubungi administrator Anda.

Untuk informasi tentang melakukan tugas ini bagi akun email pribadi yang Anda miliki di perangkat BlackBerry
(seperti Google Mail™ atau Windows Live™ Hotmail®), kunjungi www.blackberry.com/docs/smartphones dan klik
tautan pada Panduan Penyetelan Email.

1. Pada layar Asal, klik ikon Pesan.
2. Tekan tombol  > Opsi > Filter Email.
3. Tekan tombol  > Baru.
4. Ketikkan nama untuk filter email.
5. Setel opsi filter email.
6. Tekan tombol  > Simpan.

Membuat filter email berdasarkan pada kontak atau perihal
1. Pada layar Asal, klik ikon Pesan.
2. Sorot sebuah email.
3. Tekan tombol  > Filter berdasar > Pengirim atau Perihal.
4. Ketikkan nama untuk filter email.
5. Setel opsi filter email.
6. Tekan tombol  > Simpan.
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Opsi untuk filter email

Opsi Deskripsi

Dari Tentukan satu atau beberapa kontak atau alamat email
yang harus dicari oleh filter email dalam bidang Dari pada
email Anda. Pisahkan beberapa kontak atau alamat
email dengan tanda titik koma (;). Untuk menentukan
bahwa filter email harus mencari semua kontak atau
alamat email yang berisi teks tertentu, ketikkan teks
tersebut dan gunakan tanda bintang (*) sebagai karakter
wildcard untuk menyatakan kontak atau alamat email
lainnya.

Kirim ke Tentukan satu atau beberapa kontak atau alamat email
yang harus dicari oleh filter email dalam bidang Dikirim
Ke pada email Anda. Pisahkan beberapa kontak atau
alamat email dengan tanda titik koma (;). Untuk
menentukan bahwa filter email harus mencari semua
kontak atau alamat email yang berisi teks tertentu,
ketikkan teks tersebut dan gunakan tanda bintang (*)
sebagai karakter wildcard untuk menyatakan kontak atau
alamat email lainnya.

Perihal Tentukan teks yang harus dicari oleh filter email dalam
bidang Perihal pada email Anda.

Pesan Tentukan teks yang harus dicari oleh filter email dalam
isi email Anda.

Dikirim langsung ke saya Setel apakah filter email berlaku pada email yang
menyertakan alamat email Anda dalam bidang Ke.

Cc ke saya Setel apakah filter email berlaku pada email yang
menyertakan alamat email Anda dalam bidang CC.

Bcc ke saya Setel apakah filter email berlaku pada email yang
menyertakan alamat email Anda dalam bidang BCC.

Urgensi Setel tingkat urgensi email yang memberlakukan filter
email.

Sensitivitas Setel tingkat sensitivitas email yang memberlakukan filter
email.
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Opsi Deskripsi

Tindakan Setel apakah email yang memberlakukan filter email
tersebut akan diteruskan ke perangkat BlackBerry®
Anda. Jika email akan diteruskan, tentukan apakah akan
diteruskan dengan tingkat sangat penting atau hanya
bersama header email.

Menghidupkan filter email
1. Pada layar Asal, klik ikon Pesan.
2. Tekan tombol  > Opsi > Filter Email.
3. Pilih kotak centang di sebelah filter email.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Mengganti, memprioritaskan, atau menghapus filter email
1. Pada layar Asal, klik ikon Pesan.
2. Tekan tombol  > Opsi > Filter Email.
3. Sorot sebuah filter email.
4. Tekan tombol .

• Untuk mengganti filter email, klik Edit. Ganti opsi untuk filter email. Tekan tombol  > Simpan.
• Untuk memprioritaskan sebuah filter email, klik Pindah. Klik lokasi baru.
• Untuk menghapus sebuah filter email, klik Hapus.

Menyinkronkan email

Tentang sinkronisasi
Fitur sinkronisasi data nirkabel dirancang untuk menyinkronkan data agenda (kontak, entri kalender, tugas, dan
memo) antara ponsel cerdas BlackBerry® pelanggan dan aplikasi email pada komputer mereka melalui jaringan
nirkabel.

Fitur rekonsiliasi email nirkabel dirancang untuk melakukan rekonsiliasi email antara ponsel cerdas pelanggan dan
aplikasi email pada komputer mereka melalui jaringan nirkabel. Bila pelanggan menyimpan atau menghapus pesan
email pada ponsel cerdas mereka, pesan email ini akan disimpan ke file atau dihapus dalam aplikasi email mereka.
Demikian juga dengan setiap penggantian yang mereka buat pada pesan email di aplikasi email pada komputer
akan diterapkan pula pada ponsel cerdas mereka.

Kadang, jika ponsel cerdas tidak mengenali bidang dalam kontak, entri kalender, atau akun email, beberapa data
atau email tidak bisa disinkronkan atau direkonsiliasi.
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Jika sinkronisasi data nirkabel atau rekonsiliasi email nirkabel tidak ada pada ponsel cerdas atau jika pelanggan
telah mematikan fitur-fitur ini, pelanggan bisa menggunakan alat sinkronisasi BlackBerry® Desktop Software untuk
menyinkronkan data agenda dan email mereka. Untuk informasi lainnya, lihat Bantuan dalam BlackBerry Desktop
Software.

Research In Motion menyarankan Anda untuk membuat dan menyimpan file cadangan secara berkala pada
komputer Anda, terutama sebelum Anda memperbarui perangkat lunak apa pun. Menyimpan file cadangan yang
selalu diperbarui di komputer memungkinkan Anda memulihkan data perangkat jika perangkat hilang, dicuri, atau
korup karena masalah tak terduga.

Rekonsiliasi email melalui jaringan nirkabel
Anda bisa menyetel opsi Rekonsiliasi Nirkabel untuk setiap alamat email yang telah dikaitkan dengan perangkat
BlackBerry® Anda.
1. Pada layar Asal, klik ikon Pesan.
2. Tekan tombol  > Opsi > Email Rekonsiliasi.
3. Jika bidang Layanan Pesan muncul, setel bidang ini ke akun email yang sesuai.
4. Pilih kotak centang Rekonsiliasi Nirkabel.
5. Tekan tombol  > Simpan.

Jika perangkat Anda telah dikaitkan dengan akun emai lMicrosoft® Outlook®, Anda harus menggunakan alat
sinkronisasi BlackBerry® Desktop Software untuk merekonsiliasi email dalam folder pribadi. Untuk informasi lainnya,
lihat Bantuan dalam BlackBerry Desktop Software.

Menghapus email pada perangkat Anda dan dalam aplikasi email pada komputer
Anda bisa menyetel opsi Hapus Pada untuk setiap alamat email yang telah dikaitkan dengan perangkat BlackBerry®
Anda.
1. Pada layar Asal, klik ikon Pesan.
2. Tekan tombol  > Opsi > Email Rekonsiliasi.
3. Jika bidang Layanan Pesan muncul, setel bidang ini ke akun email yang sesuai.
4. Ganti bidang Hapus Pada ke Kotak Surat & Handheld.
5. Tekan tombol  > Simpan.

Butuh beberapa saat untuk menghapus email melalui jaringan nirkabel.

Informasi terkait
Menghapus pesan, 80

Mengosongkan folder item yang dihapus pada komputer Anda dari perangkat
Untuk melakukan tugas ini, akun email kantor Anda harus menggunakan BlackBerry® Enterprise Server yang
mendukung fitur ini. Untuk informasi lainnya, hubungi administrator Anda.

1. Pada layar Asal, klik ikon Pesan.
2. Tekan tombol  > Opsi > Email Rekonsiliasi.
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3. Jika bidang Layanan Pesan muncul, setel bidang ini ke akun email yang sesuai.
4. Tekan tombol  > Bersihkan Item Yang Dihapus.

Tentang konflik sinkronisasi
Konflik sinkronisasi terjadi bila Anda mengganti email yang sama atau item data agenda yang sama pada perangkat
BlackBerry® dan dalam aplikasi email pada komputer Anda.

Jika Anda merekonsiliasikan email menggunakan rekonsiliasi email nirkabel, pada perangkat, Anda bisa menyetel
apakah email pada perangkat atau email pada komputer Anda yang akan didahulukan bila terjadi konflik rekonsiliasi
email.

Jika Anda menyinkronkan data agenda menggunakan sinkronisasi data nirkabel, data agenda pada komputer Anda
akan didahulukan dari data agenda pada perangkat Anda bila terjadi konflik sinkronisasi data.

Research In Motion menyarankan Anda untuk membuat dan menyimpan file cadangan secara berkala pada
komputer Anda, terutama sebelum Anda memperbarui perangkat lunak apa pun. Menyimpan file cadangan yang
selalu diperbarui di komputer memungkinkan Anda memulihkan data perangkat jika perangkat hilang, dicuri, atau
korup karena masalah tak terduga.

Informasi terkait
Menyinkronkan data agenda melalui jaringan nirkabel, 187
Beberapa karakter dalam entri kalender tidak muncul dengan benar setelah sinkronisasi, 191

Mengelola konflik rekonsiliasi email
Perlu konteks untuk menjelaskan fungsi opsi Bila Konflik, dan bagaimana Anda bisa mengganti bidang tersebut
untuk mengatasi konflik.Anda bisa menyetel opsi Bila Konflik untuk setiap alamat email yang telah dikaitkan dengan
perangkat BlackBerry® Anda.
1. Pada layar Asal, klik ikon Pesan.
2. Tekan tombol  > Opsi > Email Rekonsiliasi.
3. Jika bidang Layanan Pesan muncul, setel bidang ini ke akun email yang sesuai.
4. Ganti bidang Bila Konflik.
5. Tekan tombol  > Simpan.

Pesan PIN

Tentang pesan PIN
PIN dengan unik mengenali perangkat BlackBerry® dan perangkat berkemampuan BlackBerry pada jaringan
nirkabel. Jika Anda mempunyai kontak yang menggunakan perangkat BlackBerry atau perangkat berkemampuan
BlackBerry dan Anda mengetahui PIN milik kontak tersebut, maka Anda bisa mengirim pesan PIN kepada mereka.
Pesan PIN tidak akan dirutekan melalui akun email Anda.
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Bila pesan PIN telah sampai ke penerima, dalam kotak masuk pesan, huruf D akan muncul dengan tanda centang di
sebelah pesan PIN tersebut.

Menemukan PIN Anda
Lakukan salah satu dari yang berikut:

• Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi. Klik Perangkat > Informasi Status dan
Perangkat.

• Dalam sebuah pesan, ketikkan mypin diikuti dengan sebuah spasi.

Menulis dan mengirim pesan PIN

Menulis dan mengirim pesan PIN
1. Pada layar Asal, klik ikon Pesan.
2. Tekan tombol  > Tulis Lainnya > Tulis PIN.
3. Dalam bidang Ke, lakukan salah satu dari yang berikut:

• Ketikkan PIN. Tekan tombol  pada keyboard.
• Jika Anda menyimpan PIN untuk kontak yang ada dalam daftar kontak Anda, ketikkan nama kontak tersebut.

Tekan tombol  pada keyboard.
4. Ketikkan sebuah pesan.
5. Tekan tombol  > Kirim.

Informasi terkait
Daftar distribusi pribadi, 198
Saya tidak bisa mengirim pesan, 124
Saya tidak bisa mengirim pesan, 124

Mengirim ulang pesan
Anda tidak bisa mengganti pesan teks sebelum Anda mengirim ulang.
Dalam sebuah pesan terkirim, tekan tombol  .

• Untuk mengganti pesan, klik Edit. Ganti pesan tersebut. Tekan tombol  > Kirim.
• Untuk mengganti penerima, klik Edit. Sorot sebuah kontak. Tekan tombol  > Ganti Alamat. Klik sebuah

kontak baru. Tekan tombol  > Kirim.
• Untuk mengirim ulang pesan tanpa menggantinya, klik Kirim Ulang.

Informasi terkait
Saya tidak bisa mengirim pesan, 124

Membalas atau meneruskan email atau pesan PIN
Dalam sebuah pesan, tekan tombol  .
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• Untuk membalas sebuah pesan, klik Balas atau Balas ke Semua.
• Untuk meneruskan sebuah pesan, klik Teruskan atau Teruskan Sebagai.

Informasi terkait
Saya tidak bisa mengirim pesan, 124

Memeriksa ejaan
Anda bisa memeriksa ejaan dalam pesan, entri kalender, tugas, atau memo yang Anda buat.
1. Tekan tombol  > Periksa Ejaan.
2. Lakukan salah satu dari yang berikut:

• Untuk menerima ejaan yang disarankan, klik sebuah kata dalam daftar yang muncul.
• Untuk mengabaikan ejaan yang disarankan, tekan tombol  .
• Untuk mengabaikan semua instance ejaan yang disarankan, tekan tombol  > Abaikan Semua.
• Untuk menambahkan kata ke kamus khusus, tekan tombol  > Tambah Ke Kamus.
• Untuk berhenti memeriksa ejaan, tekan tombol  > Batal Periksa Ejaan.

Menyimpan draf pesan
Saat Anda menulis pesan, tekan tombol  > Simpan Draf.

Melampirkan kontak ke sebuah pesan
Anda bisa melampirkan kontak ke sebuah email, pesan PIN, atau pesan teks.
1. Saat Anda menulis pesan, tekan tombol  > Lampirkan > Kontak.
2. Temukan dan sorot sebuah kontak.
3. Tekan tombol  > Lanjutkan.

Informasi terkait
Saya tidak bisa melampirkan file ke pesan teks, 128

Menyetel tingkat urgensi untuk pesan PIN yang diterima
1. Pada layar Asal, klik ikon Pesan.
2. Tekan tombol  > Opsi > Tampilan Pesan dan Tindakan.
3. Pilih kotak centang Tampilkan Pesan PIN dalam Warna Merah.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Tembusan tersembunyi sebuah kontak
Anda bisa membuat tembusan tersembunyi untuk sebuah kontak dalam email atau pesan PIN.
Saat Anda menulis pesan email atau pesan PIN, tekan tombol  > Tambah Bcc.
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Membuat tautan untuk PIN
Anda bisa membuat tautan untuk PIN dalam sebuah pesan, entri kalender, tugas, atau memo. Jika Anda mengklik
tautan tersebut, Anda bisa mengirim sebuah pesan PIN.
Saat Anda mengetikkan teks, ketikkan pin: dan PIN-nya.

Menghentikan pengiriman pesan
Anda bisa menghentikan pesan agar hanya dikirim jika ikon jam muncul di sebelah pesan tersebut.
1. Pada layar Asal, klik ikon Pesan.
2. Sorot pesan.
3. Tekan tombol  > Hapus.

Melihat dan membalas pesan PIN

Mencari teks dalam sebuah pesan, dalam file, atau pada halaman Web
Untuk mencari teks dalam presentasi, Anda harus melihat presentasi tersebut dalam tampilan teks atau dalam
tampilan teks dan slide.

1. Dalam sebuah pesan, dalam sebuah file, dalam sebuah lampiran, atau di halaman Web, tekan tombol  >
Temukan atau Temukan pada Halaman.

2. Ketikkan teks.
3. Tekan tombol Enter.

Untuk mencari instance teks berikutnya, tekan tombol  > Temukan Berikutnya.

Melihat alamat sebagai ganti nama tampilan
Dalam sebuah pesan, tekan tombol  > Tampilkan Alamat.

Untuk melihat nama tampilan lagi, tekan tombol  > Tampilkan Nama.

Melihat pesan tersimpan
1. Pada layar Asal, klik ikon Pesan.
2. Tekan tombol  > Lihat Folder.
3. Klik sebuah folder.

Menyimpan pesan
1. Pada layar Asal, klik ikon Pesan.
2. Sorot salah satu pesan.
3. Tekan tombol  > Simpan.
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Menghapus pesan
Pada layar Asal, klik ikon Pesan.

• Untuk menghapus sebuah pesan, sorot pesan tersebut. Tekan tombol  > Hapus.
• Untuk menghapus serangkaian pesan, sorot sebuah pesan. Tekan dan tahan tombol Shift. Pada kotak jejak,

geserkan jari Anda ke atas atau ke bawah. Lepaskan tombol Shift. Tekan tombol  > Hapus Pesan.
• Untuk menghapus semua pesan sebelum tanggal tertentu, sorot sebuah bidang tanggal. Tekan tombol  >

Hapus Sebelumnya > Hapus.

Catatan: Email yang Anda hapus menggunakan item menu Hapus Sebelumnya tidak akan dihapus dari aplikasi
email pada komputer Anda selama rekonsiliasi email.

Mengganti cara kotak masuk pesan menampilkan pesan
1. Pada layar Asal, klik ikon Pesan.
2. Tekan tombol  > Opsi > Tampilan Pesan dan Tindakan.

• Untuk mengganti urutan baris perihal dan pengirim, ganti bidang Urutan Tampilan.
• Untuk mengganti cara pemisahan pesan, ganti bidang Pemisah.

3. Tekan tombol  > Simpan.

Menyembunyikan pesan terkirim dari kotak masuk
1. Pada layar Asal, klik ikon Pesan.
2. Tekan tombol  > Opsi > Tampilan Pesan dan Tindakan.
3. Pilih kotak centang Sembunyikan Pesan Terkirim.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Opsi pesan PIN

Menyetel berapa lama perangkat Anda menyimpan pesan
1. Pada layar Asal, klik ikon Pesan.
2. Tekan tombol  > Opsi > Tampilan Pesan dan Tindakan.
3. Ganti bidang Lama Simpan Pesan (Hari).
4. Tekan tombol  > Simpan.

Informasi terkait
Beberapa pesan tidak lagi muncul pada perangkat saya, 127

Membuka pesan baru secara otomatis saat melepaskan perangkat Anda dari holster
1. Pada layar Asal, klik ikon Pesan.
2. Tekan tombol  > Opsi > Tampilan Pesan dan Tindakan.
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3. Ganti bidang Otomatis Buka Pesan Terbaru Setelah Melepas Perangkat Dari Holster.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Menyembunyikan indikator pesan baru atau pesan belum dibuka
1. Pada layar Asal, klik ikon Pesan.
2. Tekan tombol  > Opsi > Tampilan Pesan dan Tindakan.

• Untuk menyembunyikan indikator pesan baru, kosongkan kotak centang Tampilkan Indikator Pesan Baru.
• Untuk menyembunyikan indikator pesan belum dibuka, ganti bidang Tampilkan Jumlah Pesan ke Tidak

ada.
3. Tekan tombol  > Simpan.

Mematikan konfirmasi yang muncul sebelum Anda menghapus pesan
1. Pada layar Asal, klik ikon Pesan.
2. Tekan tombol  > Opsi > Tampilan Pesan dan Tindakan.
3. Kosongkan kotak centang Konfirmasi Hapus.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Mematikan konfirmasi yang muncul bila Anda menandai pesan sebagai telah dibuka
1. Pada layar Asal, klik ikon Pesan.
2. Tekan tombol  > Opsi > Tampilan Pesan dan Tindakan.
3. Kosongkan kotak centang Konfirmasi Tandai Sebelumnya Sudah Dibuka.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Pesan teks

Tentang pesan teks
Untuk mengirim dan menerima pesan teks, penyedia layanan nirkabel Anda harus menyetel paket layanan nirkabel
Anda untuk pengiriman pesan teks. Tergantung pada penyedia layanan nirkabel Anda, fitur ini mungkin tidak
didukung.

Tergantung pada bahasa input pengetikan yang Anda gunakan untuk mengetikkan pesan teks, pesan Anda mungkin
ditampilkan berbeda kepada penerima dari yang Anda harapkan.

Tergantung pada penyedia layanan nirkabel, Anda juga mungkin bisa mengirim dan menerima file media berikut
dalam pesan teks: .jpg, .gif, .wbmp, .midi, .vcf ( vCard®), .ics (iCalendar), .avi, .mpg, atau .mov.

Jika Anda mempunyai lebih dari satu nomor telepon yang telah dikaitkan dengan perangkat BlackBerry®, maka
perangkat Anda akan mengirim pesan teks menggunakan nomor telepon pertama yang muncul dalam bidang Nomor
Saya dalam aplikasi Telepon.
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Menulis dan mengirim pesan teks

Mengirim pesan teks
Jumlah penerima yang bisa Anda kirimi pesan teks tergantung pada penyedia layanan nirkabel Anda.
1. Pada Layar Awal, klik ikon Pesan Teks.
2. Tekan tombol  > Tulis Pesan Teks.
3. Dalam bidang Ke, lakukan salah satu dari yang berikut:

• Ketikkan nama kontak.
• Tekan tombol  > Pilih Kontak. Klik sebuah kontak.
• Ketikkan sebuah nomor telepon yang bisa menerima pesan teks (termasuk kode negara dan kode area).

Untuk bahasa-bahasa dengan aksara non-Latin, tekan tombol Alt untuk mengetikkan angka. Tekan tombol 
pada keyboard.

• Jika perangkat BlackBerry® Anda terhubung ke jaringan CDMA, Anda bisa mengetikkan sebuah alamat
email.

4. Ketikkan sebuah pesan.
5. Tekan tombol  pada keyboard.

Informasi terkait
Daftar distribusi pribadi, 198
Saya tidak bisa mengirim pesan, 124
Saya tidak bisa mengirim pesan, 124

Mengirim ulang pesan
Anda tidak bisa mengganti pesan teks sebelum Anda mengirim ulang.
Dalam sebuah pesan terkirim, tekan tombol  .

• Untuk mengganti pesan, klik Edit. Ganti pesan tersebut. Tekan tombol  > Kirim.
• Untuk mengganti penerima, klik Edit. Sorot sebuah kontak. Tekan tombol  > Ganti Alamat. Klik sebuah

kontak baru. Tekan tombol  > Kirim.
• Untuk mengirim ulang pesan tanpa menggantinya, klik Kirim Ulang.

Informasi terkait
Saya tidak bisa mengirim pesan, 124

Menyetel apakah penekanan tombol Enter akan mengirim pesan teks
Anda bisa menghentikan pengiriman pesan teks setiap kali Anda menekan tombol , yang bisa mencegah
pengiriman pesan teks secara tidak disengaja jika Anda berencana menyertakan beberapa baris teks.
1. Pada Layar Awal, klik ikon Pesan Teks.
2. Tekan tombol  > Opsi > Pengiriman Pesan Teks.
3. Di bagian Opsi Pengiriman Pesan Teks Umum, kosongkan kotak centang Tekan Tombol Enter untuk Kirim.
4. Tekan tombol  > Simpan.
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Meneruskan teks pesan
Anda tidak dapat meneruskan pesan teks berisi konten yang dilindungi hak cipta.

Dalam sebuah pesan, tekan tombol  tombol > Teruskan atau Teruskan Sebagai.

Melampirkan file media ke pesan teks
1. Saat Anda menulis pesan teks, tekan tombol  key > Lampirkan.
2. Klik salah satu item menu berikut:

• Gambar
• Audio
• Video
• Catatan Suara

3. Klik file media.

Informasi terkait
Saya tidak bisa melampirkan file ke pesan teks, 128

Menyetel tingkat kepentingan untuk pesan teks yang Anda kirim
Tergantung pada penyedia layanan nirkabel Anda, opsi ini mungkin tidak muncul.
1. Pada Layar Awal, klik ikon Pesan Teks.
2. Tekan tombol  > Opsi > Pengiriman Pesan Teks.
3. Di bagian MMS, di bagian Penyaringan Pesan, ganti bidang Urgensi.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Meminta pemberitahuan pengiriman atau pemberitahuan terbaca untuk pesan teks
1. Pada Layar Awal, klik ikon Pesan Teks.
2. Tekan tombol  > Opsi > Pengiriman Pesan Teks.
3. Di bagian MMS, lakukan salah satu dari yang berikut:

• Untuk menerima pemberitahuan bila pesan telah dikirim ke penerima, pilih kotak centang Konfirmasi
Pengiriman.

• Untuk menerima pemberitahuan bila pesan telah dibuka penerima, pilih kotak centang Konfirmasi Baca.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Menghentikan pengiriman pesan
Anda bisa menghentikan pesan agar hanya dikirim jika ikon jam muncul di sebelah pesan tersebut.
1. Pada layar Asal, klik ikon Pesan.
2. Sorot pesan.
3. Tekan tombol  > Hapus.
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Melihat dan membalas pesan teks

Mencari teks dalam sebuah pesan, dalam file, atau pada halaman Web
Untuk mencari teks dalam presentasi, Anda harus melihat presentasi tersebut dalam tampilan teks atau dalam
tampilan teks dan slide.

1. Dalam sebuah pesan, dalam sebuah file, dalam sebuah lampiran, atau di halaman Web, tekan tombol  >
Temukan atau Temukan pada Halaman.

2. Ketikkan teks.
3. Tekan tombol Enter.

Untuk mencari instance teks berikutnya, tekan tombol  > Temukan Berikutnya.

Melihat pesan tersimpan
1. Pada layar Asal, klik ikon Pesan.
2. Tekan tombol  > Lihat Folder.
3. Klik sebuah folder.

Menghapus pesan
Pada layar Asal, klik ikon Pesan.

• Untuk menghapus sebuah pesan, sorot pesan tersebut. Tekan tombol  > Hapus.
• Untuk menghapus serangkaian pesan, sorot sebuah pesan. Tekan dan tahan tombol Shift. Pada kotak jejak,

geserkan jari Anda ke atas atau ke bawah. Lepaskan tombol Shift. Tekan tombol  > Hapus Pesan.
• Untuk menghapus semua pesan sebelum tanggal tertentu, sorot sebuah bidang tanggal. Tekan tombol  >

Hapus Sebelumnya > Hapus.

Catatan: Email yang Anda hapus menggunakan item menu Hapus Sebelumnya tidak akan dihapus dari aplikasi
email pada komputer Anda selama rekonsiliasi email.

Menghapus riwayat dari pesan teks
Lakukan salah satu dari yang berikut:

• Untuk menghapus satu pesan dari riwayat, sorot pesan tersebut. Tekan tombol  > Hapus Pesan.
• Untuk menghapus semua pesan dari riwayat dan membiarkan obrolan tetap terbuka, maka saat Anda

membalas sebuah pesan, tekan tombol  > Kosongkan Percakapan.
• Untuk menghapus semua pesan dari riwayat dan menutup obrolan, maka dalam daftar pesan teks Anda,

sorot sebuah pesan. Tekan tombol  > Hapus.
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Menyimpan file media dari pesan teks
1. Dalam pesan teks, buka sebuah lampiran.
2. Tekan tombol .
3. Klik Simpan <jenis media>.
4. Klik Simpan.

Menyimpan lampiran kontak vCard dari pesan
Jika Anda menerima lampiran kontak vCard® dalam pesan, Anda bisa menyimpannya agar informasi kontak
ditambahkan ke daftar kontak Anda.

1. Dalam sebuah pesan, sorot lampiran kontak vCard.
2. Tekan tombol  > Lihat Lampiran.
3. Tekan tombol .
4. Klik salah satu item berikut:

• Tambah ke Kontak
• Perbarui Kontak

Informasi terkait
Sebuah pesan atau lampiran tidak muncul atau terpotong, 127

Menambahkan janji temu ke kalender dari pesan teks
1. Dalam pesan teks, sorot sebuah lampiran iCalendar.
2. Tekan tombol  > Lihat Janji Temu.
3. Tekan tombol  > Tambah Ke Kalender.

Mengganti penampilan pesan teks
1. Pada Layar Awal, klik ikon Pesan Teks.
2. Tekan tombol  > Opsi > Pengiriman Pesan Teks.
3. Di bagian Opsi Pengiriman Pesan Teks Umum, ganti bidang Gaya Percakapan.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Menampilkan nama dalam riwayat pesan teks
1. Pada Layar Awal, klik ikon Pesan Teks.
2. Tekan tombol  > Opsi > Pengiriman Pesan Teks.
3. Di bagian Opsi Pengiriman Pesan Teks Umum, pilih kotak centang Tampilkan Nama.
4. Jika Anda ingin mengganti nama tampilan, di sebelah bidang Nama Tampilan, ketikkan sebuah nama. Nama ini

akan muncul hanya dalam riwayat pesan teks Anda, dan tidak dalam pesan yang Anda kirim.
5. Tekan tombol  > Simpan.
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Mengganti cara kotak masuk pesan menampilkan pesan
1. Pada layar Asal, klik ikon Pesan.
2. Tekan tombol  > Opsi > Tampilan Pesan dan Tindakan.

• Untuk mengganti urutan baris perihal dan pengirim, ganti bidang Urutan Tampilan.
• Untuk mengganti cara pemisahan pesan, ganti bidang Pemisah.

3. Tekan tombol  > Simpan.

Opsi untuk pesan teks

Berhenti menerima pesan teks bila sedang menjelajah
1. Pada Layar Awal, klik ikon Pesan Teks.
2. Tekan tombol  > Opsi > Pengiriman Pesan Teks.
3. Di bagian MMS, setel bidang Penerimaan Multimedia dan bidang Pengambilan Otomatis ke Hanya Asal.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Memblokir pesan teks
1. Pada Layar Awal, klik ikon Pesan Teks.
2. Tekan tombol  > Opsi > Pengiriman Pesan Teks.
3. Di bagian MMS, di bagian Penyaringan Pesan, pilih kotak centang Tolak Pesan Anonim atau kotak centang

Tolak Iklan.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Menyimpan pesan teks pada kartu SIM Anda
Tergantung pada penyedia layanan nirkabel Anda dan jaringan nirkabel, fitur ini mungkin tidak didukung.

Jika perangkat BlackBerry® Anda menggunakan kartu SIM dan Anda menyetel kartu SIM untuk menyimpan pesan
teks, maka pesan teks Anda masih muncul dalam aplikasi Pesan.

1. Pada layar Asal, klik ikon Pesan.
2. Tekan tombol  > Opsi > Pengiriman Pesan Teks.
3. Ganti bidang Tinggalkan Pesan Pada Kartu SIM ke Ya.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Untuk berhenti menyimpan pesan teks pada kartu SIM Anda, ganti bidang Tinggalkan Pesan Pada Kartu SIM ke
Tidak. Jika Anda mengganti bidang ini ke Tidak, pesan teks Anda akan dihapus dari kartu SIM Anda.

Menyetel berapa lama perangkat Anda menyimpan pesan
1. Pada layar Asal, klik ikon Pesan.
2. Tekan tombol  > Opsi > Tampilan Pesan dan Tindakan.
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3. Ganti bidang Lama Simpan Pesan (Hari).
4. Tekan tombol  > Simpan.

Informasi terkait
Beberapa pesan tidak lagi muncul pada perangkat saya, 127

Mematikan OtoTeks untuk pesan teks
1. Pada Layar Awal, klik ikon Pesan Teks.
2. Tekan tombol  > Opsi.
3. Di bagian Teks SMS, pilih kotak centang Nonaktifkan OtoTeks.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Menyetel berapa lama pusat layanan berusaha mengirim pesan teks
Jika Anda mengirim pesan teks dan tidak bisa dikirimkan segera, pusat layanan Anda akan mencoba mengirimnya
beberapa kali sesuai setelan di bidang Coba Lagi. Tergantung pada penyedia layanan nirkabel Anda, opsi ini
mungkin tidak muncul.
1. Pada Layar Awal, klik ikon Pesan Teks.
2. Tekan tombol  > Opsi > Pengiriman Pesan Teks.
3. Di bagian Teks SMS, ganti bidang Coba Lagi.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Menyetel jenis jaringan nirkabel untuk mengirim pesan teks
Tergantung pada penyedia layanan nirkabel Anda dan jaringan nirkabel, fitur ini mungkin tidak didukung.
1. Pada Layar Awal, klik ikon Pesan Teks.
2. Tekan tombol  > Opsi > Pengiriman Pesan Teks.
3. Di bagian Teks SMS, lakukan salah satu dari yang berikut:

• Untuk menggunakan satu jenis jaringan saja untuk mengirim pesan teks, ganti bidang Jaringan Untuk
Mengirim ke Diatur Sirkuit atau Diatur Paket.

• Untuk menggunakan salah satu jenis jaringan untuk mengirim pesan teks, yang mungkin menguntungkan
saat jelajah, ganti bidang Jaringan Untuk Mengirim ke Diatur Sirkuit Diutamakan atau Diatur Paket
Diutamakan.

4. Tekan tombol  > Simpan.

Membuka pesan baru secara otomatis saat melepaskan perangkat Anda dari holster
1. Pada layar Asal, klik ikon Pesan.
2. Tekan tombol  > Opsi > Tampilan Pesan dan Tindakan.
3. Ganti bidang Otomatis Buka Pesan Terbaru Setelah Melepas Perangkat Dari Holster.
4. Tekan tombol  > Simpan.
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Menyembunyikan indikator pesan baru atau pesan belum dibuka
1. Pada layar Asal, klik ikon Pesan.
2. Tekan tombol  > Opsi > Tampilan Pesan dan Tindakan.

• Untuk menyembunyikan indikator pesan baru, kosongkan kotak centang Tampilkan Indikator Pesan Baru.
• Untuk menyembunyikan indikator pesan belum dibuka, ganti bidang Tampilkan Jumlah Pesan ke Tidak

ada.
3. Tekan tombol  > Simpan.

Mematikan konfirmasi yang muncul sebelum Anda menghapus pesan
1. Pada layar Asal, klik ikon Pesan.
2. Tekan tombol  > Opsi > Tampilan Pesan dan Tindakan.
3. Kosongkan kotak centang Konfirmasi Hapus.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Mematikan konfirmasi yang muncul bila Anda menandai pesan sebagai telah dibuka
1. Pada layar Asal, klik ikon Pesan.
2. Tekan tombol  > Opsi > Tampilan Pesan dan Tindakan.
3. Kosongkan kotak centang Konfirmasi Tandai Sebelumnya Sudah Dibuka.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Siaran seluler

Tentang siaran seluler
Siaran seluler dirancang untuk memungkinkan penyedia layanan nirkabel menggunakan pengiriman pesan teks
SMS untuk mengirim informasi ke semua perangkat BlackBerry® dalam area geografis tertentu secara serentak.
Anda bisa menerima pesan siaran seluler yang berisi jenis informasi khusus dengan berlangganan ke saluran siaran
seluler yang menyediakan jenis informasi itu. Masing-masing saluran siaran seluler mengirim pesan siaran seluler
berbeda. Misalnya, satu saluran siaran seluler mungkin mengirim prakiraan cuaca berkala sementara yang lainnya
mungkin mengirim laporan lalu lintas.

Menghidupkan siaran seluler
Untuk melakukan tugas ini, perangkat BlackBerry® Anda harus menggunakan kartu SIM, dan penyedia layanan
nirkabel harus menyetel kartu SIM Anda dengan saluran siaran seluler atau memberikan ID untuk saluran siaran
seluler kepada Anda.

Tergantung pada penyedia layanan nirkabel Anda dan jaringan nirkabel yang terhubung dengan perangkat
BlackBerry®, fitur ini mungkin tidak didukung.
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
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2. Klik Perangkat > Setelan Sistem Lanjutan > Setelan Siaran Seluler.
3. Pilih kotak centang Layanan Siaran Seluler.

• Jika satu atau beberapa saluran siaran seluler muncul pada layar, pilih kotak centang di sebelah saluran.
• Jika tidak ada saluran siaran seluler yang muncul pada layar, sorot bidang Kosong. Tekan tombol  >

Tambah Saluran. Ketikkan ID saluran dan nama panggilan. Klik OK.
4. Pilih kotak centang di sebelah bahasa.
5. Tekan tombol  > Simpan.

Untuk mematikan siaran seluler, kosongkan kotak centang Layanan Siaran Seluler. Sebelum Anda mematikan
siaran seluler, pastikan penyedia layanan nirkabel Anda tidak menggunakan siaran seluler untuk mengelola layanan,
seperti tarif yang diutamakan, berdasarkan pada lokasi Anda.

Informasi terkait
Saya tidak bisa menghidupkan siaran seluler, 128

Berhenti menerima pesan dari saluran siaran seluler
Pastikan penyedia layanan nirkabel Anda tidak menggunakan saluran siaran seluler untuk mengelola layanan,
seperti tarif yang diutamakan, berdasarkan pada lokasi Anda.

1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Perangkat > Setelan Sistem Lanjutan > Setelan Siaran Seluler.
3. Di bagian Saluran, sorot sebuah saluran siaran seluler.
4. Tekan tombol .

• Untuk berhenti menerima pesan dari saluran siaran seluler, klik Nonaktifkan.
• Untuk menghapus saluran siaran seluler, klik Hapus Saluran.

Mengganti nama saluran siaran seluler
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Perangkat > Setelan Sistem Lanjutan > Setelan Siaran Seluler.
3. Di bagian Saluran, sorot sebuah saluran siaran seluler.
4. Tekan tombol  > Setel Nama Panggilan.
5. Ketikkan nama untuk saluran siaran seluler.
6. Klik OK.
7. Tekan tombol  > Simpan.
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Opsi keamanan untuk pesan

Memblokir pesan masuk
Jika akun email Anda menggunakan BlackBerry® Enterprise Server, Anda mungkin tidak bisa memblokir atau
membuka blokir pesan PIN dari kontak di dalam organisasi Anda, dari kontak di luar organisasi Anda, atau
keduanya. Untuk informasi lainnya, hubungi administrator Anda.
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > Firewall.
3. Pilih kotak centang di sebelah salah satu atau beberapa jenis pesan.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Catatan: Sekalipun Anda tidak menerima pesan yang diblokir pada perangkat BlackBerry, pesan yang diblokir tetap
diperhitungkan sebagai penggunaan data dalam paket layanan nirkabel Anda. Anda bisa menghentikan pesan email
agar tidak diteruskan ke perangkat Anda tanpa diperhitungkan sebagai penggunaan data dengan menonaktifkan
penerusan pesan email atau dengan menggunakan filter pesan email.

Mengizinkan pesan dari kontak dalam daftar kontak atau daftar
pengirim yang diizinkan
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > Firewall.
3. Pilih kotak centang Kontak atau kotak centang Alamat Tertentu, Nomor Telepon, atau PIN.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Menambahkan kontak ke daftar pengirim yang diizinkan
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > Firewall.
3. Di bagian Umum, pilih kotak centang Aktifkan, jika belum dipilih.
4. Di bagian Blokir Pesan Masuk, pilih satu atau beberapa jenis pesan.
5. Di bagian Pengecualian, pilih kotak centang Alamat Tertentu, Nomor Telepon, atau PIN.
6. Klik Tambah.
7. Tekan tombol .
8. Klik salah satu item menu berikut:

• Tambah Alamat Email
• Tambah Nomor Telepon
• Tambah PIN

9. Dalam kotak dialog Masukkan pengecualian baru, ketikkan informasi kontak.
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10. Tekan tombol  pada keyboard.
11. Tekan tombol  > Simpan.

Mereset penghitung pesan yang diblokir
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > Firewall.
3. Sorot jenis pesan.
4. Tekan tombol  > Setel Ulang Jumlah atau Setel Ulang Semua Jumlah.

Lampiran

Tentang file dan lampiran
Anda bisa melihat dan mengunduh lampiran serta menyimpannya ke memori perangkat BlackBerry® atau pada
kartu media. Jika akun email Anda menggunakan BlackBerry® Enterprise Server yang mendukung akses file pada
jaringan organisasi, Anda bisa melihat cuplikan file dari jaringan organisasi dan menyimpannya ke perangkat Anda
atau melampirkannya langsung pada pesan email tanpa mengunduhnya. Anda bisa menggunakan aplikasi File
untuk melihat daftar file yang tersimpan pada perangkat Anda. Anda juga bisa mengganti nama, memindah, dan
menghapus file pada jaringan organisasi dari perangkat Anda.

Untuk mengganti lampiran atau file yang Anda unduh, Anda bisa menggunakan aplikasi penyunting pihak ketiga,
seperti Documents To Go®, yang dirancang untuk digunakan pada perangkat BlackBerry.

Membuka sebuah file atau lampiran
Untuk melakukan tugas ini, akun email Anda harus menggunakan BlackBerry® Internet Service atau BlackBerry®
Enterprise Server yang mendukung fitur ini. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan nirkabel atau
administrator Anda.

1. Dalam sebuah pesan, undangan rapat, atau entri kalender, tekan tombol  .
2. Jika perlu, klik Ambil Informasi Lampiran.
3. Klik Buka Lampiran.
4. Jika perlu, pada layar Lampiran, klik sebuah lampiran.
5. Jika perlu, pada kotak dialog, pilih sebuah opsi.

Informasi terkait
Saya tidak bisa menghidupkan siaran seluler, 128
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Menyimpan sebuah file atau lampiran
Untuk melakukan tugas ini, akun email Anda harus menggunakan BlackBerry® Internet Service atau BlackBerry®
Enterprise Server yang mendukung fitur ini. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan nirkabel atau
administrator Anda.

1. Dalam sebuah pesan, entri kalender, atau pada halaman Web, lakukan salah satu tindakan berikut:
• Jika hanya ada satu lampiran dalam sebuah pesan atau entri kalender, tekan tombol  .
• Jika ada beberapa lampiran dalam sebuah pesan atau entri kalender, sorot lampiran tersebut. Tekan tombol

.
• Jika Anda sedang mengunduh file dari halaman Web, tekan tombol  .

2. Klik Unduh Lampiran atau Unduh File.
3. Sorot folder tempat Anda ingin menyimpan file atau lampiran.
4. Tekan tombol  > Pilih Di Sini.

Untuk berhenti mengunduh lampiran, dalam sebuah pesan, sorot sebuah lampiran yang sedang Anda unduh. Tekan
tombol  > Batal Unduh.

Mengirim sebuah file sebagai lampiran
Untuk melakukan tugas ini, akun email Anda harus menggunakan BlackBerry® Internet Service atau BlackBerry®
Enterprise Server yang mendukung fitur ini. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan nirkabel atau
administrator Anda.

1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Media atau ikon File.
2. Temukan dan sorot sebuah file.
3. Tekan tombol  > Kirim.
4. Klik jenis pesan.

Informasi terkait
Saya tidak bisa melampirkan file ke pesan teks, 128

Membuka sebuah tautan dalam file atau lampiran
Beberapa file bisa berisi tautan ke konten tertanam, seperti tabel, gambar, catatan kaki, kotak teks, atau komentar.
1. Dalam file tersebut, sorot sebuah tautan.
2. Tekan tombol  > Ambil Tautan atau Ambil.

Untuk kembali ke file, tekan tombol  .

Menyetel opsi font untuk sebuah file atau lampiran
1. Dalam file atau lampiran, tekan tombol  > Opsi.
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2. Ganti bidang font.
3. Tekan tombol  > Simpan.

Melihat properti file
Anda bisa melihat ukuran, penulis, tanggal publikasi, dan properti file lainnya.
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Media atau ikon File.
2. Temukan dan sorot sebuah file.
3. Tekan tombol  > Properti.

Lampiran kontak vCard

Tentang lampiran kontak vCard
Lampiran kontak vCard® (file .vcf) berisi informasi untuk kontak tertentu. Bila Anda menambahkan sebuah lampiran
kontak vCard ke pesan email, penerima pesan email Anda bisa melihat informasi kontak Anda atau
menambahkannya ke daftar kontak pada perangkat BlackBerry® mereka. Bila Anda membuka pesan email yang
berisi lampiran kontak vCard, sebuah ikon buku akan muncul di akhir pesan dengan nama kontak terlampir.

Menyimpan lampiran kontak vCard dari pesan
Jika Anda menerima lampiran kontak vCard® dalam pesan, Anda bisa menyimpannya agar informasi kontak
ditambahkan ke daftar kontak Anda.

1. Dalam sebuah pesan, sorot lampiran kontak vCard.
2. Tekan tombol  > Lihat Lampiran.
3. Tekan tombol .
4. Klik salah satu item berikut:

• Tambah ke Kontak
• Perbarui Kontak

Informasi terkait
Sebuah pesan atau lampiran tidak muncul atau terpotong, 127

Pesan yang dilindungi S/MIME
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Dasar-dasar pesan yang dilindungi S/MIME

Tentang menandatangani dan mengenkripsi pesan
Jika akun email Anda menggunakan BlackBerry® Enterprise Server yang mendukung fitur ini, Anda bisa
menandatangani atau mengenkripsi pesan secara digital guna menambah tingkat keamanan pada email dan pesan
PIN yang Anda kirim dari perangkat BlackBerry. Tanda tangan digital dirancang untuk membantu penerima
memastikan autentisitas dan integritas pesan yang Anda kirim. Bila Anda menandatangani sebuah pesan secara
digital menggunakan kunci pribadi, penerima akan menggunakan kunci publik Anda untuk memastikan apakah
pesan tersebut dari Anda dan apakah pesan belum diganti.

Enkripsi dirancang untuk menjaga kerahasiaan pesan. Bila Anda mengenkripsi pesan, perangkat Anda akan
menggunakan kunci publik penerima untuk mengenkripsi pesan tersebut. Penerima akan menggunakan kunci
pribadi mereka untuk mendekripsi pesan tersebut.

Untuk mengirim pesan PIN terenkripsi, Anda harus mempunyai PIN dan alamat email bagi kontak tersebut dalam
daftar kontak Anda. Perangkat Anda akan menggunakan alamat email dalam daftar kontak Anda untuk menemukan
kunci PGP® atau sertifikat kontak tersebut.

Menandatangani atau mengenkripsi pesan
Anda bisa menandatangani atau mengenkripsi pesan email dan pesan PIN.
1. Saat Anda menulis pesan, ganti bidang Pengkodean.
2. Jika perlu, ganti bidang Klasifikasi.

Informasi terkait
Beberapa opsi enkripsi dan penandatanganan tidak ada pada perangkat saya, 115

Mengenkripsi pesan dengan frasa sandi
Perangkat BlackBerry® Anda bisa mengenkripsi pesan email dan pesan PIN menggunakan frasa sandi yang
digunakan bersama antara pengirim dan penerima.
1. Dalam pesan yang tidak terkirim, setel bidang Pengkodean ke Enkripsi atau Tandatangani dan Enkripsi.
2. Tekan tombol  > Opsi.
3. Pilih kotak centang Gunakan Enkripsi Berbasis Kata Sandi.
4. Di bagian Kode Konten Yang Diizinkan, pilih kotak centang di sebelah satu atau beberapa kode konten yang

diizinkan.
5. Jika Anda menandatangani pesan, di bagian Opsi Penandatanganan, pilih sebuah sertifikat.
6. Tekan tombol  > Simpan.
7. Ketikkan pesan Anda.
8. Tekan tombol  > Kirim.
9. Ketikkan frasa sandi untuk mengenkripsi pesan.
10. Konfirmasi frasa sandi.
11. Klik OK.
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Dengan menggunakan metode yang aman, beri tahu penerima frasa sandinya.

Melampirkan sertifikat ke sebuah pesan
Anda bisa melampirkan sebuah sertifikat ke email dan pesan PIN.
1. Saat menulis pesan, tekan tombol  > Lampirkan > Sertifikat.
2. Sorot sebuah sertifikat.
3. Tekan tombol  > Lanjutkan.

Mengunduh sertifikat yang digunakan untuk menandatangani atau mengenkripsi pesan
Jika sertifikat tidak disertakan dalam pesan diterima atau belum disimpan dalam penyimpanan kunci pada perangkat
BlackBerry®, Anda bisa mengunduh sertifikat tersebut.
1. Dalam sebuah pesan, sorot indikator enkripsi atau indikator tanda tangan digital.
2. Tekan tombol  > Ambil Sertifikat Pengirim.

Menambahkan sertifikat dari pesan
1. Dalam sebuah pesan, sorot indikator tanda tangan digital.
2. Tekan tombol  > Impor Sertifikat Pengirim.

Menambahkan sertifikat dari lampiran
1. Dalam sebuah pesan, klik lampiran sertifikat.
2. Klik Ambil Lampiran Sertifikat.
3. Klik sertifikat.
4. Klik Impor Sertifikat.

Indikator lampiran dalam pesan yang dilindungi S/MIME

Indikator Deskripsi

Pesan disertai lampiran sertifikat.

Pesan disertai beberapa lampiran sertifikat.

Pesan disertai lampiran server sertifikat.

Menambahkan informasi koneksi untuk server sertifikat dari sebuah pesan
1. Dalam sebuah pesan, sorot indikator server sertifikat.
2. Tekan tombol  > Impor Server.
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Melihat sertifikat yang digunakan untuk menandatangani atau mengenkripsi pesan
1. Dalam sebuah pesan, sorot indikator status enkripsi atau indikator tanda tangan digital.
2. Tekan tombol  > Tampilkan Sertifikat Pengirim atau Tampilkan Sertifikat Enkripsi.

Melihat informasi enkripsi untuk pesan terenkripsi lemah
1. Dalam pesan terenkripsi lemah, sorot indikator status enkripsi.
2. Tekan tombol  > Detail Enkripsi.

Status pesan yang dilindungi S/MIME

Indikator tanda tangan digital untuk pesan yang dilindungi S/MIME

Indikator Deskripsi

Perangkat BlackBerry® Anda telah memverifikasi tanda
tangan digital.
Perangkat Anda tidak bisa memverifikasi tanda tangan
digital.
Perangkat Anda memerlukan data lebih banyak untuk
memastikan tanda tangan digital.
Perangkat Anda mempercayai rantai sertifikat.

Alamat email pengirim tidak sama dengan alamat email
pada subjek sertifikat, sertifikat pengirim telah dicabut,
tidak dipercaya, tidak bisa diverifikasi, atau tidak ada
pada perangkat Anda.
Sertifikat lemah, status sertifikat bukan yang terbaru,
atau perangkat Anda memerlukan data lebih banyak
untuk memastikan status terpercaya atas sertifikat
tersebut.
Sertifikat pengirim telah kedaluwarsa.

Indikator status enkripsi
Administrator Anda telah menyetel apakah pesan yang Anda terima dianggap kuat atau lemah.
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Indikator Deskripsi

Pesan terenkripsi kuat.

Pesan terenkripsi lemah.

Opsi pesan yang dilindungi S/MIME

Mengganti sertifikat enkripsi atau penandatanganan Anda
Perangkat BlackBerry® Anda menggunakan sertifikat enkripsi untuk mengenkripsi pesan dalam folder Item Terkirim
dan menyertakan sertifikat enkripsi Anda dalam pesan yang Anda kirim sehingga penerima bisa mengenkripsi pesan
balasan mereka.
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > S/MIME.
3. Di bagian Opsi Penandatanganan atau bagian Opsi Enkripsi, ganti bidang Sertifikat.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Informasi terkait
Beberapa opsi enkripsi dan penandatanganan tidak ada pada perangkat saya, 115

Mengganti opsi untuk mengunduh lampiran dalam pesan terenkripsi
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > S/MIME.

• Untuk mengunduh lampiran dalam pesan terenkripsi secara otomatis, ganti bidang Izinkan penampilan
lampiran terenkripsi dan ambil informasi lampiran terenkripsi ke Secara Otomatis.

• Untuk mengunduh lampiran dalam pesan terenkripsi secara manual, ganti bidang Izinkan penampilan
lampiran terenkripsi dan ambil informasi lampiran terenkripsi ke Secara Manual.

• Untuk mencegah perangkat BlackBerry® mengunduh lampiran dalam pesan terenkripsi, ganti bidang Izinkan
penampilan lampiran terenkripsi dan ambil informasi lampiran terenkripsi ke Jangan.

3. Tekan tombol  > OK.

Mengganti opsi enkripsi dan penandatanganan default
Perangkat BlackBerry® Anda dirancang untuk menggunakan opsi enkripsi dan penandatanganan default bila Anda
mengirim pesan ke sebuah kontak yang belum pernah Anda kirimi pesan atau sebelumnya Anda belum pernah
menerima pesan darinya. Jika Anda telah mengirimkan pesan atau menerima pesan dari kontak tersebut
sebelumnya, perangkat Anda akan mencoba menggunakan opsi enkripsi dan penandatanganan yang digunakan
untuk pesan terakhir.
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > S/MIME atau PGP.
3. Ganti bidang Pengkodean Default.
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4. Tekan tombol  > Simpan.

Informasi terkait
Beberapa opsi enkripsi dan penandatanganan tidak ada pada perangkat saya, 115

Tentang klasifikasi pesan
Jika perangkat BlackBerry® Anda telah dikaitkan dengan sebuah akun email yang menggunakan BlackBerry®
Enterprise Server yang mendukung fitur ini dan administrator Anda menghidupkan klasifikasi pesan, BlackBerry
Enterprise Server akan menerapkan serangkaian tindakan keamanan minimal pada setiap pesan yang Anda tulis,
teruskan, atau balas, berdasarkan pada klasifikasi yang Anda tetapkan pada pesan tersebut. Administrator Anda
akan menentukan klasifikasi pesan yang bisa Anda gunakan.

Jika Anda menerima pesan yang menggunakan klasifikasi pesan, Anda bisa melihat singkatan untuk klasifikasi
tersebut dalam baris perihal pada pesan dan deskripsi lengkap untuk klasifikasi dalam isi pesan. Anda juga bisa
melihat singkatan dan deskripsi lengkap klasifikasi bagi sebuah pesan terkirim dalam folder item terkirim.

Mengganti klasifikasi pesan default
Untuk melakukan tugas ini, akun email Anda harus menggunakan BlackBerry® Enterprise Server yang mendukung
fitur ini dan administrator Anda harus menghidupkan klasifikasi pesan.

Perangkat BlackBerry Anda dirancang untuk menggunakan klasifikasi pesan default bila Anda mengirim pesan ke
sebuah kontak yang belum pernah Anda kirimi pesan atau sebelumnya Anda belum pernah menerima pesan
darinya. Jika Anda telah mengirimkan pesan atau menerima pesan dari kontak tersebut sebelumnya, perangkat
Anda akan mencoba menggunakan klasifikasi pesan yang digunakan untuk pesan terakhir.
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Perangkat > Setelan Sistem Lanjutan > Layanan Default.
3. Ganti bidang Pengkodean Default.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Mengganti ukuran indikator S/MIME dalam pesan
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > S/MIME.
3. Ganti bidang Ikon Penampil Pesan.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Mengganti algoritma enkripsi untuk pesan yang dilindungi S/MIME
Jika pesan berisi beberapa penerima sekaligus, perangkat BlackBerry® Anda akan menggunakan algoritma enkripsi
pertama yang dipilih dalam daftar yang diketahui telah didukung oleh semua pengguna.
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > S/MIME.
3. Pilih kotak centang di sebelah salah satu atau beberapa algoritma enkripsi.
4. Tekan tombol  > Simpan.
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Meminta pemberitahuan pengiriman bagi pesan yang dilindungi S/MIME yang telah
ditandatangani
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > S/MIME.
3. Pilih kotak centang Minta Tanda Terima S/MIME.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Mematikan konfirmasi yang muncul sebelum pesan yang dilindungi S/MIME terpotong
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > S/MIME.
3. Ganti bidang Mode pemotongan pesan ke Tetap Kirim atau Semua Lainnya dan Kirim.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Untuk menghidupkan konfirmasi lagi, ganti bidang Mode pemotongan pesan ke Konfirmasi Pengguna.

Mematikan konfirmasi yang muncul bila Anda menggunakan sertifikat S/MIME yang tidak
disarankan untuk digunakan
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > S/MIME.
3. Kosongkan kotak centang Peringatkan tentang masalah pada sertifikat saya.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Untuk menghidupkan konfirmasi lagi, pilih kotak centang Peringatkan tentang masalah pada sertifikat saya.

Pemecahan masalah pesan yang dilindungi S/MIME

Beberapa opsi enkripsi dan penandatanganan tidak ada pada perangkat saya
Coba lakukan tindakan berikut:

• Pastikan akun email yang Anda gunakan mendukung semua opsi enkripsi dan penandatanganan.
• Jika Anda menggunakan klasifikasi pesan, pastikan klasifikasi pesan mendukung opsi enkripsi atau

penandatanganan yang Anda inginkan. Cobalah gunakan klasifikasi pesan berbeda.

Saya tidak bisa membuka lampiran dalam pesan terenkripsi
Informasi lampiran mungkin tidak ada pada BlackBerry® Enterprise Server, administrator Anda mungkin telah
menyetel opsi untuk mencegah Anda membuka lampiran dalam pesan terenkripsi, atau Anda mungkin telah
menerima pesan dari akun email yang tidak mendukung lampiran dalam pesan terenkripsi.
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Anda tidak bisa membuka lampiran dalam pesan yang dilindungi PGP® yang telah dienkripsi menggunakan format
OpenPGP oleh klien IBM® Lotus Notes® yang bekerja dengan PGP® Desktop Professional atau yang dienkripsi
oleh PGP® Universal Server.

Pesan dengan enkripsi asli IBM Lotus Notes

Tentang pesan dengan enkripsi asli IBM Lotus Notes
Jika akun email Anda menggunakan BlackBerry® Enterprise Server yang mendukung fitur ini, Anda bisa membaca
pesan pada perangkat BlackBerry Anda yang dikirim menggunakan enkripsi asli IBM® Lotus Notes®. Anda mungkin
juga bisa mengirim, meneruskan, atau membalas pesan menggunakan enkripsi asli IBM Lotus Notes.

Agar bisa mengirim atau menerima pesan dengan enkripsi asli IBM Lotus Notes, Anda harus mengimpor file ID IBM
Lotus Notes Anda menggunakan Lotus® iNotes® (sebelumnya dikenal dengan IBM® Lotus® Domino® Web
Access) atau menggunakan BlackBerry® Desktop Software. Untuk informasi lainnya tentang mengimpor file ID IBM
Lotus Notes Anda menggunakan BlackBerry Desktop Software, lihat Bantuan dalam BlackBerry Desktop Software.
Bila Anda mengirim atau menerima pesan dengan enkripsi asli IBM Lotus Notes, Anda mungkin dikonfirmasi untuk
mengetikkan kata sandi ID IBM Lotus Notes Anda.

Prasyarat: Enkripsi asli IBM Lotus Notes
• Perangkat BlackBerry® Anda harus telah dikaitkan dengan akun email yang menggunakan BlackBerry®

Enterprise Server untuk IBM® Lotus® Domino®.
• Komputer Anda harus menjalankan IBM® Lotus Notes® 7.0 atau yang lebih baru dengan akun email pada IBM

Lotus Domino Server 7.0 atau yang lebih baru.
• Anda harus mengimpor file ID IBM Lotus Notes menggunakan Lotus® iNotes® (sebelumnya dikenal dengan

IBM® Lotus® Domino® Web Access) atau menggunakan BlackBerry® Desktop Software.

Mengenkripsi pesan menggunakan enkripsi asli IBM Lotus Notes
1. Saat menulis, meneruskan atau membalas pesan, ganti bidang Pengkodean ke Enkripsi Lotus Notes.
2. Jika dikonfirmasi, ketikkan kata sandi ID IBM® Lotus Notes® Anda.

PGP pesan yang dilindungi
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PGP dasar-dasar pesan yang dilindungi

Tentang menandatangani dan mengenkripsi pesan
Jika akun email Anda menggunakan BlackBerry® Enterprise Server yang mendukung fitur ini, Anda bisa
menandatangani atau mengenkripsi pesan secara digital guna menambah tingkat keamanan pada email dan pesan
PIN yang Anda kirim dari perangkat BlackBerry. Tanda tangan digital dirancang untuk membantu penerima
memastikan autentisitas dan integritas pesan yang Anda kirim. Bila Anda menandatangani sebuah pesan secara
digital menggunakan kunci pribadi, penerima akan menggunakan kunci publik Anda untuk memastikan apakah
pesan tersebut dari Anda dan apakah pesan belum diganti.

Enkripsi dirancang untuk menjaga kerahasiaan pesan. Bila Anda mengenkripsi pesan, perangkat Anda akan
menggunakan kunci publik penerima untuk mengenkripsi pesan tersebut. Penerima akan menggunakan kunci
pribadi mereka untuk mendekripsi pesan tersebut.

Untuk mengirim pesan PIN terenkripsi, Anda harus mempunyai PIN dan alamat email bagi kontak tersebut dalam
daftar kontak Anda. Perangkat Anda akan menggunakan alamat email dalam daftar kontak Anda untuk menemukan
kunci PGP® atau sertifikat kontak tersebut.

Menandatangani atau mengenkripsi pesan
Anda bisa menandatangani atau mengenkripsi pesan email dan pesan PIN.
1. Saat Anda menulis pesan, ganti bidang Pengkodean.
2. Jika perlu, ganti bidang Klasifikasi.

Informasi terkait
Beberapa opsi enkripsi dan penandatanganan tidak ada pada perangkat saya, 115

Mengenkripsi pesan yang dilindungi PGP dengan frasa sandi
Secara default, perangkat BlackBerry® Anda menggunakan kunci PGP® Anda untuk mengenkripsi pesan.
1. Saat menulis pesan, ganti bidang Pengkodean ke pengkodean yang menggunakan enkripsi.
2. Tekan tombol  > Opsi.
3. Ganti bidang Gunakan Enkripsi Konvensional ke Ya.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Dengan menggunakan metode yang aman, beri tahu penerima frasa sandinya.

Melampirkan kunci PGP ke sebuah pesan
Anda bisa melampirkan kunci PGP® ke pesan email dan pesan PIN.
1. Saat menulis pesan, tekan tombol  > Lampirkan > Kunci PGP.
2. Sorot sebuah kunci PGP.
3. Tekan tombol  > Lanjutkan.
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Mengunduh kunci PGP yang digunakan untuk menandatangani atau mengenkripsi pesan
Jika kunci PGP® tidak disertakan dalam pesan diterima atau belum disimpan dalam penyimpanan kunci pada
perangkat BlackBerry®, Anda bisa mengunduh kunci PGP. Jika Anda menggunakan PGP® Universal Server, Anda
mungkin tidak bisa mengunduh kunci PGP pengirim, atau perangkat Anda akan mengunduh kunci PGP pengirim
dari PGP Universal Server secara otomatis.
1. Dalam sebuah pesan, sorot indikator status enkripsi atau indikator tanda tangan digital.
2. Tekan tombol  > Ambil kunci PGP Pengirim.

Menambahkan kunci PGP dari pesan
Jika Anda menggunakan PGP® Universal Server, Anda mungkin tidak bisa menambahkan kunci PGP dari pesan.
1. Dalam sebuah pesan, sorot indikator tanda tangan digital.
2. Tekan tombol  > Impor Kunci PGP.

Menambahkan kunci PGP dari lampiran
Jika Anda menggunakan PGP® Universal Server, Anda mungkin tidak bisa menambahkan kunci PGP dari lampiran.
1. Dalam sebuah pesan, klik lampiran kunci PGP.
2. Klik Ambil Lampiran PGP.
3. Klik kunci PGP.
4. Klik Impor Kunci PGP.

Informasi terkait
Saya tidak bisa membuka lampiran dalam pesan terenkripsi, 115

Indikator lampiran dalam pesan yang dilindungi PGP

Indikator Deskripsi

Pesan berisi lampiran kunci PGP®.

Pesan berisi beberapa lampiran kunci PGP.

Pesan disertai lampiran server sertifikat.

Menambahkan informasi koneksi untuk server sertifikat dari sebuah pesan
1. Dalam sebuah pesan, sorot indikator server sertifikat.
2. Tekan tombol  > Impor Server.

Melihat kunci PGP yang digunakan untuk menandatangani atau mengenkripsi pesan
1. Dalam sebuah pesan, sorot indikator status enkripsi atau indikator tanda tangan digital.
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2. Tekan tombol  > Tampilkan Kunci PGP Pengirim atau Tampilkan Kunci PGP Enkripsi.

PGP status pesan yang dilindungi

Indikator status enkripsi
Administrator Anda telah menyetel apakah pesan yang Anda terima dianggap kuat atau lemah.

Indikator Deskripsi

Pesan terenkripsi kuat.

Pesan terenkripsi lemah.

Indikator tanda tangan digital untuk pesan yang dilindungi PGP

Indikator Deskripsi

Perangkat BlackBerry® Anda telah memverifikasi tanda
tangan digital.
Perangkat Anda tidak bisa memverifikasi tanda tangan
digital.
Perangkat Anda memerlukan data lebih banyak untuk
memastikan tanda tangan digital.
Perangkat Anda mempercayai kunci PGP® pengirim.

Alamat email pengirim tidak sama dengan alamat email
dalam kunci, atau kunci PGP pengirim telah dicabut, tidak
dipercaya, tidak bisa diverifikasi, atau tidak ada pada
perangkat Anda.
Status kunci bukan yang terbaru, atau perangkat Anda
memerlukan data lebih banyak untuk memastikan status
terpercaya kunci tersebut.
Kunci PGP pengirim telah kedaluwarsa.
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PGP opsi pesan yang dilindungi

Mengganti kunci penandatanganan dan enkripsi Anda
Perangkat BlackBerry® Anda menggunakan kunci PGP® untuk mengenkripsi pesan dalam folder Item Terkirim dan
menyertakan kunci publik PGP Anda dalam pesan yang Anda kirim sehingga penerima bisa mengenkripsi pesan
balasan mereka.
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > PGP.
3. Ganti bidang Kunci Default.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Informasi terkait
Beberapa opsi enkripsi dan penandatanganan tidak ada pada perangkat saya, 115

Mengganti opsi untuk mengunduh lampiran dalam pesan terenkripsi
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > PGP.
3. Lakukan salah satu dari yang berikut:

• Untuk mengunduh lampiran dalam pesan terenkripsi secara otomatis, ganti bidang Izinkan penampilan
lampiran terenkripsi dan ambil informasi lampiran terenkripsi ke Secara Otomatis.

• Untuk mengunduh lampiran dalam pesan terenkripsi secara manual, ganti bidang Izinkan penampilan
lampiran terenkripsi dan ambil informasi lampiran terenkripsi ke Secara Manual.

• Untuk mencegah perangkat BlackBerry® mengunduh lampiran dalam pesan terenkripsi, ganti bidang Izinkan
penampilan lampiran terenkripsi dan ambil informasi lampiran terenkripsi ke Jangan.

4. Tekan tombol  > OK.

Mengganti opsi enkripsi dan penandatanganan default
Perangkat BlackBerry® Anda dirancang untuk menggunakan opsi enkripsi dan penandatanganan default bila Anda
mengirim pesan ke sebuah kontak yang belum pernah Anda kirimi pesan atau sebelumnya Anda belum pernah
menerima pesan darinya. Jika Anda telah mengirimkan pesan atau menerima pesan dari kontak tersebut
sebelumnya, perangkat Anda akan mencoba menggunakan opsi enkripsi dan penandatanganan yang digunakan
untuk pesan terakhir.
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > S/MIME atau PGP.
3. Ganti bidang Pengkodean Default.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Informasi terkait
Beberapa opsi enkripsi dan penandatanganan tidak ada pada perangkat saya, 115
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Tentang klasifikasi pesan
Jika perangkat BlackBerry® Anda telah dikaitkan dengan sebuah akun email yang menggunakan BlackBerry®
Enterprise Server yang mendukung fitur ini dan administrator Anda menghidupkan klasifikasi pesan, BlackBerry
Enterprise Server akan menerapkan serangkaian tindakan keamanan minimal pada setiap pesan yang Anda tulis,
teruskan, atau balas, berdasarkan pada klasifikasi yang Anda tetapkan pada pesan tersebut. Administrator Anda
akan menentukan klasifikasi pesan yang bisa Anda gunakan.

Jika Anda menerima pesan yang menggunakan klasifikasi pesan, Anda bisa melihat singkatan untuk klasifikasi
tersebut dalam baris perihal pada pesan dan deskripsi lengkap untuk klasifikasi dalam isi pesan. Anda juga bisa
melihat singkatan dan deskripsi lengkap klasifikasi bagi sebuah pesan terkirim dalam folder item terkirim.

Mengganti klasifikasi pesan default
Untuk melakukan tugas ini, akun email Anda harus menggunakan BlackBerry® Enterprise Server yang mendukung
fitur ini dan administrator Anda harus menghidupkan klasifikasi pesan.

Perangkat BlackBerry Anda dirancang untuk menggunakan klasifikasi pesan default bila Anda mengirim pesan ke
sebuah kontak yang belum pernah Anda kirimi pesan atau sebelumnya Anda belum pernah menerima pesan
darinya. Jika Anda telah mengirimkan pesan atau menerima pesan dari kontak tersebut sebelumnya, perangkat
Anda akan mencoba menggunakan klasifikasi pesan yang digunakan untuk pesan terakhir.
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Perangkat > Setelan Sistem Lanjutan > Layanan Default.
3. Ganti bidang Pengkodean Default.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Mengganti ukuran indikator PGP dalam pesan
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > PGP.
3. Ganti bidang Ikon Penampil Pesan.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Mengganti algoritma enkripsi untuk pesan yang dilindungi PGP
Jika pesan berisi beberapa penerima sekaligus, perangkat BlackBerry® Anda akan menggunakan algoritma enkripsi
pertama yang dipilih dalam daftar yang diketahui telah didukung oleh semua pengguna.
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > PGP.
3. Pilih kotak centang di sebelah salah satu atau beberapa algoritma enkripsi.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Mematikan konfirmasi yang muncul sebelum pesan yang dilindungi PGP diotong
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
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2. Klik Keamanan > PGP.
3. Ganti bidang Mode pemotongan pesan ke Tetap Kirim atau Semua Lainnya dan Kirim.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Untuk menghidupkan konfirmasi lagi, ganti bidang Mode pemotongan pesan ke Konfirmasi Pengguna.

Mematikan konfirmasi yang muncul bila Anda menggunakan kunci PGP yang tidak
disarankan untuk digunakan
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > PGP.
3. Kosongkan kotak centang Peringatkan tentang masalah pada kunci PGP saya.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Untuk menghidupkan konfirmasi lagi, pilih kotak centang Peringatkan tentang masalah pada kunci PGP saya.

Memecahkan masalah: Pesan yang dilindungi PGP

Beberapa opsi enkripsi dan penandatanganan tidak ada pada perangkat saya
Coba lakukan tindakan berikut:

• Pastikan akun email yang Anda gunakan mendukung semua opsi enkripsi dan penandatanganan.
• Jika Anda menggunakan klasifikasi pesan, pastikan klasifikasi pesan mendukung opsi enkripsi atau

penandatanganan yang Anda inginkan. Cobalah gunakan klasifikasi pesan berbeda.

Saya tidak bisa membuka lampiran dalam pesan terenkripsi
Informasi lampiran mungkin tidak ada pada BlackBerry® Enterprise Server, administrator Anda mungkin telah
menyetel opsi untuk mencegah Anda membuka lampiran dalam pesan terenkripsi, atau Anda mungkin telah
menerima pesan dari akun email yang tidak mendukung lampiran dalam pesan terenkripsi.

Anda tidak bisa membuka lampiran dalam pesan yang dilindungi PGP® yang telah dienkripsi menggunakan format
OpenPGP oleh klien IBM® Lotus Notes® yang bekerja dengan PGP® Desktop Professional atau yang dienkripsi
oleh PGP® Universal Server.

Pintasan pesan
Tergantung pada bahasa input pengetikan yang Anda gunakan, beberapa pintasan mungkin tidak ada.

Dalam sebuah pesan

Membalas pesan Tekan R
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Membalas ke semua dalam email atau pesan PIN Tekan L
Meneruskan pesan Tekan F
Menyimpan pesan email ke file Tekan I
Menampilkan atau menyembunyikan alamat email
kontak

Sorot kontak dalam bidang Ke atau Dari. Tekan Q.

Pindah ke posisi kursor terakhir setelah Anda menutup
dan membuka kembali sebuah email atau pesan PIN
yang telah diterima

Tekan G

Pindah ke pesan berikutnya Tekan N
Pindah ke pesan sebelumnya Tekan P

Dalam kotak masuk pesan

Membuka pesan Tekan tombol  .
Menulis pesan dari kotak masuk pesan Tekan C
Menandai pesan sebagai telah dibuka atau belum dibuka Tekan tombol Alt dan U.
Menambahkan tanda pada pesan Tekan W
Melihat semua pesan yang ditandai Tekan tombol Alt dan F.
Melihat pesan diterima dan log panggilan diterima Tekan tombol Alt dan I.
Melihat pesan terkirim Tekan tombol Alt dan O.
Melihat pesan suara Tekan tombol Alt dan V.
Melihat pesan teks Tekan tombol Alt dan S.
Melihat log panggilan Tekan tombol Alt dan P.
Melihat semua pesan Anda Tekan tombol  .

Bergerak dalam kotak masuk pesan

Menaikkan layar Tekan tombol Shift dan tombol Spasi.
Menurunkan layar Tekan tombol Spasi.
Pindah ke atas kotak masuk pesan Tekan T
Pindah ke bawah kotak masuk pesan Tekan B
Pindah ke item berikutnya yang belum dibuka Tekan U
Pindah ke pesan terkait berikutnya Tekan J
Pindah ke pesan terkait sebelumnya Tekan K
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Pintasan file dan lampiran
Tergantung pada bahasa input pengetikan yang Anda gunakan, beberapa pintasan mungkin tidak ada.

Mencari teks dalam sebuah file atau lampiran Tekan F
Memindah ke posisi kursor terakhir setelah menutup dan
membuka sebuah file atau lampiran

Tekan G

Dalam spreadsheet

Berpindah ke sel tertentu Tekan G
Melihat isi sel Tekan tombol Spasi
Berpindah lembar kerja Tekan V. Sorot sebuah lembar kerja. Tekan tombol

Enter.
Melihat atau menyembunyikan kolom atau baris Tekan H

Dalam presentasi

Berpindah tampilan presentasi Tekan M
Memindah ke slide berikutnya saat melihat presentasi
dalam tampilan slide

Tekan N

Memindah ke slide sebelumnya saat melihat presentasi
dalam tampilan slide

Tekan P

Memindah ke posisi kursor terakhir setelah menutup dan
membuka kembali presentasi yang sedang Anda lihat
dalam tampilan teks atau dalam tampilan teks dan slide

Tekan G

Memecahkan masalah: Pesan

Saya tidak bisa mengirim pesan
Cobalah tindakan berikut:

• Pastikan perangkat BlackBerry® Anda terhubung ke jaringan nirkabel.
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• Jika item menu untuk mengirim pesan tidak muncul, pastikan Anda telah menambahkan alamat email, PIN, atau
nomor telepon untuk kontak Anda.

• Jika Anda telah membuat alamat email atau menambahkan alamat email yang ada ke perangkat Anda
menggunakan layar penyetelan email dalam aplikasi Penyetelan, pastikan Anda telah menerima pesan aktivasi
pada perangkat Anda dari BlackBerry® Internet Service. Jika Anda belum menerima pesan aktivasi (pesan akan
masuk dalam beberapa saat), dalam panduan aplikasi Penyetelan, buka layar penyetelan email untuk mengirim
buku layanan ke perangkat Anda.

• Jika Anda belum menerima pesan pendaftaran dari jaringan nirkabel, daftarkan perangkat Anda. Pada layar
Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi. Klik Opsi Lanjutan > Tabel Rute Host. Tekan tombol  >
Daftarkan Sekarang.

• Buat sebuah kunci enkripsi.
• Pastikan layanan data telah dihidupkan.
• Kirim ulang pesan tersebut.

Informasi terkait
Menghidupkan atau mematikan koneksi jaringan, 248
Indikator jangkauan nirkabel, 247
Mengganti atau menghapus kontak, 194
Membuat kunci enkripsi, 290
Menghidupkan atau mematikan layanan data atau menyetel opsi jelajah, 248
Mengirim ulang pesan, 77

Saya tidak menerima pesan
Cobalah tindakan berikut:

• Pastikan perangkat BlackBerry® Anda terhubung ke jaringan nirkabel. Jika Anda tidak berada dalam area
jangkauan nirkabel, Anda akan menerima pesan saat kembali ke area jangkauan nirkabel.

• Setel ulang perangkat Anda. Hubungkan ke jaringan dan coba lagi.
• Jika Anda telah membuat alamat email atau menambahkan alamat email yang ada ke perangkat Anda

menggunakan layar penyetelan email dalam aplikasi Penyetelan, pastikan Anda telah menerima pesan aktivasi
pada perangkat Anda dari BlackBerry® Internet Service. Jika Anda belum menerima pesan aktivasi (pesan akan
masuk dalam beberapa saat), dalam panduan aplikasi Penyetelan, buka layar penyetelan email untuk mengirim
buku layanan ke perangkat Anda.

• Jika Anda belum menerima pesan pendaftaran dari jaringan nirkabel, daftarkan perangkat Anda. Pada layar
Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi. Klik Opsi Lanjutan > Tabel Rute Host. Tekan tombol  >
Daftarkan Sekarang.

• Pastikan layanan data telah dihidupkan.
• Jika Anda menggunakan filter email, pastikan opsinya telah disetel dengan benar.
• Pastikan penerusan email dihidupkan dan Anda telah memilih semua folder email, termasuk folder kotak masuk

yang Anda inginkan untuk menerima email.
• Pastikan perangkat Anda tidak sedang memblokir pesan. Untuk informasi lainnya, hubungi administrator Anda.

Informasi terkait
Menghidupkan atau mematikan koneksi jaringan, 248
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Indikator jangkauan nirkabel, 247
Menghidupkan atau mematikan layanan data atau menyetel opsi jelajah, 248
Opsi untuk filter email, 89
Mengganti, memprioritaskan, atau menghapus filter email, 90
Meneruskan pesan dari folder email tertentu ke perangkat Anda, 83

Saya tidak menerima email dari folder pribadi di komputer saya
Jika perangkat BlackBerry® Anda telah dikaitkan dengan akun email Microsoft® Outlook®, Anda harus
menggunakan alat sinkronisasi BlackBerry® Desktop Software untuk merekonsiliasi email dalam folder pribadi.
Untuk informasi lainnya, lihat Bantuan dalam BlackBerry Desktop Software.

Saya tidak bisa menyimpan email ke file
Cobalah tindakan berikut:

• Pastikan rekonsiliasi email nirkabel telah dihidupkan.
• Jika folder email Anda tidak muncul pada perangkat BlackBerry®, rekonsiliasikan email Anda menggunakan alat

setelan email BlackBerry® Desktop Software. Untuk informasi lainnya, lihat Bantuan dalam BlackBerry Desktop
Software.

Informasi terkait
Rekonsiliasi email melalui jaringan nirkabel, 13

Saya tidak bisa mengirim pesan teks
Tergantung pada paket layanan nirkabel Anda, fitur ini mungkin tidak didukung.

Coba lakukan tindakan berikut:

• Pastikan perangkat BlackBerry® Anda terhubung ke jaringan nirkabel. Jika Anda tidak berada dalam area
jangkauan nirkabel, perangkat Anda akan mengirim pesan saat kembali ke area jangkauan nirkabel.

• Pastikan panggilan tetap telah dimatikan.

Informasi terkait
Menghidupkan atau mematikan koneksi jaringan, 248

Saya tidak menerima pesan teks
Tergantung pada paket layanan nirkabel Anda, fitur ini mungkin tidak didukung.

Pastikan perangkat BlackBerry® Anda terhubung ke jaringan nirkabel. Jika Anda tidak berada dalam area jangkauan
nirkabel, Anda akan menerima pesan saat kembali ke area jangkauan nirkabel.
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Beberapa pesan tidak lagi muncul pada perangkat saya
Jika penyimpanan aplikasi pada perangkat BlackBerry® Anda sudah penuh atau Anda mempunyai lebih dari 65.000
pesan email, pesan PIN, dan pesan teks, maka perangkat Anda akan menghapus pesan yang paling lama dari
daftar pesan. Perangkat Anda tidak akan menghapus pesan tersimpan.

Jika rekonsiliasi email nirkabel dihidupkan, dan, dalam opsi pesan, bidang Hapus Pada disetel ke Kotak Surat &
Handheld, maka email yang Anda hapus dalam aplikasi email pada komputer Anda juga akan dihapus dari
perangkat.

Sebuah pesan atau lampiran tidak muncul atau terpotong
Cobalah tindakan berikut:

• Tunggu beberapa saat. Perangkat BlackBerry® Anda akan menerima pesan dan lampiran yang panjang dalam
beberapa bagian.

• Jika "Masih ada" muncul di ujung pesan atau lampiran, tekan tombol  > Lainnya atau Semua Lainnya.
• Jika Anda sedang mengunduh lampiran, batalkan mengunduh dan tunggu beberapa saat. Cobalah mengunduh

lagi lampiran tersebut.

Informasi terkait
Hanya menerima bagian pertama dari pesan email yang panjang, 85

Pesan email HTML tidak tampil dengan benar
Cobalah tindakan berikut:

• Tunggu beberapa saat. Perangkat BlackBerry® Anda akan menerima pesan dan lampiran yang panjang dalam
beberapa bagian.

• Cobalah mengunduh gambar eksternal. Tekan tombol  > Ambil Gambar.
• Cobalah melihat pesan Anda dalam teks biasa. Tekan tombol  > Ambil Teks Biasa.

Informasi terkait
Melihat email dalam format teks biasa, 80

Beberapa folder email tampak redup
Jika Anda tidak bisa meneruskan email dari folder email, kotak centang di sebelah folder tersebut akan tampak
redup.

Cobalah tindakan berikut:

• Tunggu beberapa detik. Folder email mungkin menjadi ada setelah beberapa saat.
• Matikan rekonsiliasi email nirkabel, kemudian hidupkan lagi.
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Informasi terkait
Rekonsiliasi email melalui jaringan nirkabel, 13

Filter email tidak berfungsi dengan benar
Cobalah tindakan berikut:

• Pastikan filter email Anda telah dihidupkan.
• Pastikan filter email Anda muncul dalam urutan yang ingin Anda terapkan pada perangkat BlackBerry® pada

email.

Informasi terkait
Filter email, 88

Saya tidak bisa menghidupkan siaran seluler
Jika perangkat BlackBerry® Anda menggunakan kartu SIM, maka kartu SIM Anda mungkin tidak mendukung
bahasa tampilan yang Anda pilih untuk pesan siaran seluler.

Kosongkan kotak centang di sebelah semua bahasa yang tidak didukung kartu SIM Anda.

Saya tidak bisa melampirkan file ke pesan teks
Tergantung pada penyedia layanan nirkabel, jika Anda melampirkan video, Anda mungkin tidak bisa melampirkan
file lain atau membuat tayangan slide.

Cobalah tindakan berikut:

• Pastikan file berupa file .vcf ( vCard®), file .ics (iCalendar), atau file media (misalnya, file .jpg, .gif, atau .midi).
• Pastikan file tidak dilindungi hak cipta.
• Jika ada template untuk perangkat BlackBerry®, gunakan template kosong untuk menulis pesan teks Anda.

Saya tidak bisa menggunakan pintasan untuk melihat salah satu jenis
pesan dalam kotak masuk pesan
Jika mengganti perangkat BlackBerry® dan Anda memulihkan data perangkat dari perangkat sebelumnya ke
perangkat Anda sekarang, pintasan kotak masuk pesan untuk perangkat Anda sebelumnya akan menggantikan
pintasan kotak masuk pesan untuk perangkat Anda sekarang.

Untuk menampilkan pintasan guna melihat salah satu jenis pesan dalam kotak masuk pesan, lihat daftar pencarian
tersimpan.
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Beberapa fitur tidak ada pada perangkat saya
Status beberapa fitur tertentu pada perangkat BlackBerry® Anda mungkin terpengaruh menurut item seperti model
perangkat dan paket layanan nirkabel Anda.

Tergantung pada paket layanan pengiriman pesan Anda, beberapa fitur atau opsi mungkin tidak ada dalam opsi
pesan di layar Preferensi Email.

Jika akun email Anda menggunakan BlackBerry® Enterprise Server, organisasi atau perusahaan Anda mungkin
tidak menyetel beberapa fitur atau mungkin mencegah Anda menggunakan beberapa fitur atau opsi. Jika
administrator telah menyetel sebuah opsi untuk Anda, indikator kunci warna merah akan muncul di sebelah bidang
opsi tersebut.

Untuk informasi lainnya tentang fitur yang ada pada perangkat Anda, hubungi penyedia layanan nirkabel atau
administrator Anda, atau kunjungi www.blackberry.com/go/devices.

Informasi terkait
Status fitur, 28

Bilah konten yang dilompati muncul dalam dokumen
Ada konten lainnya untuk diunduh ke perangkat BlackBerry® Anda.

1. Untuk mengunduh konten, klik bilah konten yang dilompati.
2. Klik Lainnya.

Tanda tanya muncul pada slide
Tanda tanya muncul pada slide jika perangkat BlackBerry® Anda belum mengunduh slide.

1. Untuk mengunduh slide, sorot slide.
2. Tekan tombol  > Ambil.

Jumlah pesan baru atau pesan belum dibuka berbeda dari perkiraan
saya
Jumlah pesan baru atau pesan belum dibuka termasuk pesan tersimpan dan pesan yang telah disimpan ke file.

Jika Anda telah menyetel perangkat BlackBerry® Anda untuk menyembunyikan pesan yang telah disimpan ke file
dan menerima pesan baru dari folder email dalam aplikasi email pada komputer Anda selain kotak masuk, maka
perangkat Anda akan menyimpan pesan tersebut ke file.

Informasi terkait
Melihat pesan tersimpan, 84
Menyembunyikan pesan dari aplikasi Pesan, 82
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Menyembunyikan email yang telah disimpan ke file dari kotak masuk pesan, 84
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File

Dasar-dasar file

Tentang file dan lampiran
Anda bisa melihat dan mengunduh lampiran serta menyimpannya ke memori perangkat BlackBerry® atau pada
kartu media. Jika akun email Anda menggunakan BlackBerry® Enterprise Server yang mendukung akses file pada
jaringan organisasi, Anda bisa melihat cuplikan file dari jaringan organisasi dan menyimpannya ke perangkat Anda
atau melampirkannya langsung pada pesan email tanpa mengunduhnya. Anda bisa menggunakan aplikasi File
untuk melihat daftar file yang tersimpan pada perangkat Anda. Anda juga bisa mengganti nama, memindah, dan
menghapus file pada jaringan organisasi dari perangkat Anda.

Untuk mengganti lampiran atau file yang Anda unduh, Anda bisa menggunakan aplikasi penyunting pihak ketiga,
seperti Documents To Go®, yang dirancang untuk digunakan pada perangkat BlackBerry.

Membuka sebuah file atau lampiran
Untuk melakukan tugas ini, akun email Anda harus menggunakan BlackBerry® Internet Service atau BlackBerry®
Enterprise Server yang mendukung fitur ini. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan nirkabel atau
administrator Anda.

1. Dalam sebuah pesan, undangan rapat, atau entri kalender, tekan tombol  .
2. Jika perlu, klik Ambil Informasi Lampiran.
3. Klik Buka Lampiran.
4. Jika perlu, pada layar Lampiran, klik sebuah lampiran.
5. Jika perlu, pada kotak dialog, pilih sebuah opsi.

Informasi terkait
Saya tidak bisa menghidupkan siaran seluler, 128

Menyimpan sebuah file atau lampiran
Untuk melakukan tugas ini, akun email Anda harus menggunakan BlackBerry® Internet Service atau BlackBerry®
Enterprise Server yang mendukung fitur ini. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan nirkabel atau
administrator Anda.

1. Dalam sebuah pesan, entri kalender, atau pada halaman Web, lakukan salah satu tindakan berikut:
• Jika hanya ada satu lampiran dalam sebuah pesan atau entri kalender, tekan tombol  .
• Jika ada beberapa lampiran dalam sebuah pesan atau entri kalender, sorot lampiran tersebut. Tekan tombol

.
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• Jika Anda sedang mengunduh file dari halaman Web, tekan tombol  .
2. Klik Unduh Lampiran atau Unduh File.
3. Sorot folder tempat Anda ingin menyimpan file atau lampiran.
4. Tekan tombol  > Pilih Di Sini.

Untuk berhenti mengunduh lampiran, dalam sebuah pesan, sorot sebuah lampiran yang sedang Anda unduh. Tekan
tombol  > Batal Unduh.

Mencari file yang disimpan pada perangkat Anda
1. Pada layar Asal, klik ikon Media.
2. Tekan tombol  > Eksplorasi.
3. Arahkan ke file tersebut.

Untuk melihat file, klik file tersebut. Tergantung pada jenis file, file tersebut mungkin tidak muncul dalam formatnya
semula.

Informasi terkait
Tentang file dan lampiran, 107
Mencari file yang disimpan di jaringan organisasi Anda, 132

Mencari file yang disimpan di jaringan organisasi Anda
Untuk melakukan tugas ini, akun email kantor Anda harus menggunakan BlackBerry® Enterprise Server yang
mendukung fitur ini. Untuk informasi lainnya, hubungi administrator Anda.

1. Pada layar Asal atau dalam sebuah folder, klik ikon File.
2. Dalam bidang Pindah Ke, ketikkan path file tersebut.
3. Jika perlu, ketikkan kredensial yang Anda gunakan untuk menghubungkan ke jaringan organisasi.

Untuk melihat file, klik file tersebut. Tergantung pada jenis file, file tersebut mungkin tidak muncul dalam formatnya
semula.

Informasi terkait
Tentang file dan lampiran, 107
Mencari file yang disimpan pada perangkat Anda, 132

Menyimpan file dari jaringan organisasi Anda ke perangkat
Untuk melakukan tugas ini, akun email kantor Anda harus menggunakan BlackBerry® Enterprise Server yang
mendukung fitur ini. Untuk informasi lainnya, hubungi administrator Anda.

Bila Anda menyimpan sebuah file dari jaringan organisasi ke perangkat BlackBerry Anda, file tersebut akan
tersimpan dalam formatnya semula.
1. Pada layar Asal atau dalam sebuah folder, klik ikon File.
2. Temukan dan sorot sebuah file.
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3. Tekan tombol  > Salin.
4. Arahkan ke sebuah lokasi.
5. Klik sebuah folder.
6. Tekan tombol  > Tempel.

Informasi terkait
Mencari file yang disimpan di jaringan organisasi Anda, 132
Mengirim sebuah file sebagai lampiran, 108

Mengirim sebuah file sebagai lampiran
Untuk melakukan tugas ini, akun email Anda harus menggunakan BlackBerry® Internet Service atau BlackBerry®
Enterprise Server yang mendukung fitur ini. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan nirkabel atau
administrator Anda.

1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Media atau ikon File.
2. Temukan dan sorot sebuah file.
3. Tekan tombol  > Kirim.
4. Klik jenis pesan.

Informasi terkait
Saya tidak bisa melampirkan file ke pesan teks, 128

Membuka sebuah tautan dalam file atau lampiran
Beberapa file bisa berisi tautan ke konten tertanam, seperti tabel, gambar, catatan kaki, kotak teks, atau komentar.
1. Dalam file tersebut, sorot sebuah tautan.
2. Tekan tombol  > Ambil Tautan atau Ambil.

Untuk kembali ke file, tekan tombol  .

Menyetel opsi font untuk sebuah file atau lampiran
1. Dalam file atau lampiran, tekan tombol  > Opsi.
2. Ganti bidang font.
3. Tekan tombol  > Simpan.
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Mengelola file dan lampiran

Melihat properti file
Anda bisa melihat ukuran, penulis, tanggal publikasi, dan properti file lainnya.
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Media atau ikon File.
2. Temukan dan sorot sebuah file.
3. Tekan tombol  > Properti.

Memindahkan, mengganti nama, atau menghapus file
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Media atau ikon File.
2. Temukan dan sorot sebuah file.
3. Tekan tombol .

• Untuk memindahkan file, klik Potong. Arahkan ke sebuah lokasi. Klik Tempelkan.
• Untuk mengganti nama file, klik Ganti Nama. Ketikkan nama file. Klik Simpan.
• Untuk menghapus file, klik Hapus.

Membuka file .pdf yang dilindungi kata sandi
Untuk melakukan tugas ini, akun email Anda harus menggunakan BlackBerry® Internet Service atau BlackBerry®
Enterprise Server yang mendukung fitur ini. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan nirkabel atau
administrator Anda.
1. Dalam file .pdf, saat pesan "Dokumen dilindungi kata sandi" muncul, tekan tombol  .
2. Tekan tombol  > Kata Sandi.
3. Ketikkan kata sandi.
4. Tekan tombol  pada keyboard.
5. Tekan tombol  > Ambil > Ya.

Melihat penggantian yang terlacak dalam dokumen
Dalam dokumen, tekan tombol  > Tampilkan Penggantian.

Untuk menyembunyikan penggantian terlacak, tekan tombol  > Sembunyikan Penggantian.
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Melihat daftar isi dalam dokumen
Tergantung pada jenis dokumen, Anda mungkin tidak bisa melihat daftar isi.

Dalam dokumen, tekan tombol  > Daftar Isi.

Untuk pindah ke judul tertentu, klik sebuah judul. Klik Lompat.

Bergerak dalam spreadsheet
Dalam spreadsheet, tekan tombol  .

• Untuk pindah ke sel tertentu, klik Ke Sel. Ketikkan koordinat sel tersebut. Tekan tombol  pada keyboard.
• Untuk berpindah lembar kerja, klik Lembar Berikutnya atau Lembar Sebelumnya.
• Untuk melihat daftar lembar kerja, klik Daftar Isi.
• Untuk pindah ke lembar kerja tertentu, klik Daftar Isi. Klik lembar kerja. Klik Lihat.

Melihat isi sel
Dalam spreadsheet, klik sebuah sel spreadsheet.

Mengganti ukuran kolom
Dalam spreadsheet, lakukan salah satu dari yang berikut:

• Untuk mengganti ukuran kolom, klik label kolom. Klik sebuah ukuran.
• Untuk melihat semua teks dalam sebuah kolom, klik label kolom. Klik Pas.
• Untuk mengganti ukuran semua kolom dalam spreadsheet, klik label kolom yang tidak ditandai di sudut kiri

atas spreadsheet. Klik sebuah ukuran.
• Untuk mengganti ukuran kolom untuk semua spreadsheet, tekan tombol  > Opsi. Ganti bidang Lebar

Kolom. Tekan tombol  > Simpan.

Menyetel opsi tampilan untuk spreadsheet
1. Dalam spreadsheet, tekan tombol  > Opsi.

• Untuk melihat garis petak dalam spreadsheet, ganti bidang Tampilkan Garis Petak ke Ya.
• Untuk memberi label pada baris spreadsheet dengan angka dan kolom dengan huruf, ganti bidang

Tampilkan Label ke Ya.
2. Tekan tombol  > Simpan.

Bergerak pada halaman dalam file .tif multi halaman
Dalam file .tif multi halaman, tekan tombol  .
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• Untuk melihat daftar halaman dalam file .tif multi halaman, klik Daftar Isi.
• Untuk pindah ke halaman tertentu dalam file .tif multi halaman, klik Daftar Isi. Klik sebuah halaman. Klik

Lihat.
• Untuk pindah halaman dalam file .tif multi halaman, klik Halaman berikutnya atau Halaman Sebelumnya.

Berpindah tampilan presentasi
Dalam presentasi, tekan tombol  .

• Untuk melihat teks saja, klik Lihat Teks.
• Untuk melihat teks dan slide, klik Lihat Keduanya.

Untuk melihat presentasi dalam formatnya semula, klik Lihat Slide.

Berpindah slide
Dalam presentasi, tekan tombol  > Slide Berikutnya atau Slide Sebelumnya.

Memutar atau memperbesar ke atau dari slide
Saat melihat presentasi dalam tampilan slide, tekan tombol  .

• Untuk memutar slide, klik Putar.
• Untuk memperbesar atau memperkecil dari slide, klik Perbesar atau Perkecil.
• Untuk mengembalikan ukuran slide semula, tekan tombol .  > Paskan ke Layar.

Menyimpan slide
1. Saat melihat presentasi dalam tampilan slide, tekan tombol  > Simpan Slide.
2. Ketikkan nama file.
3. Klik Simpan.

Pintasan file dan lampiran
Tergantung pada bahasa input pengetikan yang Anda gunakan, beberapa pintasan mungkin tidak ada.

Mencari teks dalam sebuah file atau lampiran Tekan F
Memindah ke posisi kursor terakhir setelah menutup dan
membuka sebuah file atau lampiran

Tekan G

Dalam spreadsheet
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Berpindah ke sel tertentu Tekan G
Melihat isi sel Tekan tombol Spasi
Berpindah lembar kerja Tekan V. Sorot sebuah lembar kerja. Tekan tombol

Enter.
Melihat atau menyembunyikan kolom atau baris Tekan H

Dalam presentasi

Berpindah tampilan presentasi Tekan M
Memindah ke slide berikutnya saat melihat presentasi
dalam tampilan slide

Tekan N

Memindah ke slide sebelumnya saat melihat presentasi
dalam tampilan slide

Tekan P

Memindah ke posisi kursor terakhir setelah menutup dan
membuka kembali presentasi yang sedang Anda lihat
dalam tampilan teks atau dalam tampilan teks dan slide

Tekan G

Pemecahan masalah: Lampiran

Bilah konten yang dilompati muncul dalam dokumen
Ada konten lainnya untuk diunduh ke perangkat BlackBerry® Anda.

1. Untuk mengunduh konten, klik bilah konten yang dilompati.
2. Klik Lainnya.

Sebuah pesan atau lampiran tidak muncul atau terpotong
Cobalah tindakan berikut:

• Tunggu beberapa saat. Perangkat BlackBerry® Anda akan menerima pesan dan lampiran yang panjang dalam
beberapa bagian.

• Jika "Masih ada" muncul di ujung pesan atau lampiran, tekan tombol  > Lainnya atau Semua Lainnya.
• Jika Anda sedang mengunduh lampiran, batalkan mengunduh dan tunggu beberapa saat. Cobalah mengunduh

lagi lampiran tersebut.

Informasi terkait

Panduan Pengguna File

137



Hanya menerima bagian pertama dari pesan email yang panjang, 85

Tanda tanya muncul pada slide
Tanda tanya muncul pada slide jika perangkat BlackBerry® Anda belum mengunduh slide.

1. Untuk mengunduh slide, sorot slide.
2. Tekan tombol  > Ambil.
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Media

Musik

Memainkan file media
1. Pada layar Asal, klik ikon Media.
2. Klik sebuah jenis media.
3. Jika perlu, klik sebuah kategori.
4. Klik sebuah file media.
5. Jika kontrol media tidak muncul di bagian bawah layar, klik kotak jejak.

• Untuk memainkan file media , klik ikon  .
• Untuk menghentikan sementara file media , klik ikon  .
• Untuk menghentikan file media , klik ikon  .
• Untuk pindah ke file media berikutnya, klik ikon  .
• Untuk pindah ke file media sebelumnya atau awal file media yang sekarang dimainkan, klik ikon  .
• Untuk memajukan dengan cepat atau memundurkan file media, klik bilah kemajuan. Pada kotak jejak,

geserkan jari Anda ke kanan atau ke kiri. Klik kembali bilah kemajuan.

Mengocok atau mengulangi lagu
1. Pada Layar Awal, klik ikon Media > ikon Musik.
2. Lakukan salah satu dari yang berikut:

• Untuk mengocok dan memainkan semua lagu Anda, klik Kocok Lagu.
• Untuk mengocok semua lagu menurut artis, atau dalam sebuah album, aliran, atau daftar putar, temukan dan

sorot salah satu kategori ini. Tekan tombol  > Kocok.
• Untuk mengulangi lagu, daftar putar, album, atau artis yang sekarang dimainkan, tekan tombol  > Ulangi

> Lagu Sekarang, Daftar Putar, Album, atau Artis.

Untuk berhenti mengocok lagu, tekan tombol  > Kocok. Untuk berhenti mengulangi lagu, tekan tombol  >
Ulangi > Mati.

Informasi terkait
Mengganti urutan lagu dalam daftar putar, 140
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Daftar putar

Membuat daftar putar otomatis atau standar
Anda bisa membuat daftar putar standar dengan menambahkan lagu yang ada pada memori perangkat BlackBerry®
Anda atau kartu media secara manual. Anda bisa membuat daftar putar otomatis dengan menentukan kriteria artis,
album, atau aliran musik. Lagu yang memenuhi semua kriteria tersebut akan ditambahkan ke daftar putar secara
otomatis.

1. Pada Layar Awal, klik ikon Media > ikon Musik.
2. Klik Daftar Putar > Daftar Putar Baru.

• Untuk membuat daftar putar standar, klik Daftar Putar Standar. Ketikkan nama daftar putar. Klik Tambah
Lagu. Klik sebuah lagu.

• Untuk membuat daftar putar otomatis, klik Daftar Putar Otomatis. Ketikkan nama daftar putar. Klik tanda (+)
untuk menambahkan kriteria artis, album, atau aliran.

3. Tekan tombol  > Simpan.

Menambahkan lagu yang sedang dimainkan ke daftar putar
1. Saat memainkan lagu, tekan tombol  > Tambah ke Daftar Putar.
2. Klik sebuah daftar putar.

Mengganti urutan lagu dalam daftar putar
1. Pada Layar Awal, klik ikon Media > ikon Musik.
2. Klik Daftar Putar.
3. Klik sebuah daftar putar standar.
4. Sorot sebuah lagu.
5. Tekan tombol  > Gerakkan.
6. Klik lokasi baru.
7. Tekan tombol  > Simpan.

Informasi terkait
Mengocok atau mengulangi lagu, 139

Menghapus sebuah lagu dari daftar putar
1. Pada Layar Awal, klik ikon Media > ikon Musik.
2. Klik Daftar Putar.
3. Klik sebuah daftar putar standar.
4. Sorot sebuah lagu.
5. Tekan tombol  > Hapus > OK.
6. Tekan tombol  > Simpan.
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Mengganti nama atau menghapus daftar putar
1. Pada Layar Awal, klik ikon Media > ikon Musik.
2. Klik Daftar Putar.
3. Sorot sebuah daftar putar.
4. Tekan tombol .

• Untuk mengganti nama daftar putar, klik Ganti nama. Ketikkan nama daftar putar. Klik OK.
• Untuk menghapus daftar putar, klik Hapus.

Menyesuaikan volume
• Untuk menambah volume, tekan tombol Volume Naik di samping kanan perangkat BlackBerry® Anda.
• Untuk mengurangi volume, tekan tombol Volume Turun di samping kanan perangkat Anda.
• Untuk mematikan volume, tekan tombol  di bagian atas perangkat Anda. Untuk membunyikan suara, tekan

lagi tombol . Jika Anda menekan tombol  selama panggilan, perangkat Anda akan membungkam
panggilan tersebut agar Anda bisa mendengar suara penelepon, tapi mereka tidak bisa mendengar Anda.

Informasi terkait
Membungkam panggilan, 53
Memperkuat volume dengan menggunakan fitur penguat audio, 141
Meningkatkan kualitas suara untuk file media, 141

Memperkuat volume dengan menggunakan fitur penguat audio
Fitur penguat audio memungkinkan Anda memperkuat volume melebihi setelan volume normal yang diizinkan untuk
lagu, nada dering, dan video.
1. Pada layar Asal, klik ikon Media.
2. Tekan tombol  > Opsi Media.
3. Pilih kotak centang Naikkan Audio.
4. Bacalah peringatan pada layar dan jika Anda ingin melanjutkan, klik Ya.
5. Tekan tombol  > Simpan.

Meningkatkan kualitas suara untuk file media
Tergantung pada model perangkat BlackBerry® Anda, fitur ini mungkin tidak didukung. Untuk meningkatkan kualitas
suara bagi file media, Anda harus menggunakan headphone stereo bersama perangkat Anda.
1. Pada layar Asal, klik ikon Media.
2. Tekan tombol  > Opsi Media.
3. Ganti bidang EQ Musik Headset.
4. Tekan tombol  > Simpan.
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Mengganti nama, memindahkan, menyalin, atau menghapus file audio
atau file video
Anda hanya bisa mengganti nama file media yang telah Anda tambahkan.
1. Pada layar Asal, klik ikon Media.
2. Tekan tombol  > Eksplorasi.
3. Temukan dan sorot file audio atau file video.
4. Tekan tombol .

• Untuk mengganti nama file, klik Ganti nama. Ketikkan nama file. Klik Simpan.
• Untuk memindahkan atau menyalin file ke lokasi lain, klik Potong atau Salin. Temukan lokasi yang akan

menjadi tujuan Anda saat memindahkan atau menyalin file. Tekan tombol  > Tempel.
• Untuk menghapus file, klik Hapus.

Melihat properti file media
1. Pada layar Asal, klik ikon Media.
2. Klik sebuah jenis media.
3. Jika perlu, klik sebuah kategori.
4. Sorot sebuah file media.
5. Tekan tombol  > Properti.

Mengganti lama waktu sebelum layar pemutar media ditutup
Jika Anda menghentikan sementara atau menghentikan sebuah file media selama kurun waktu tertentu, layar
pemutar media akan ditutup untuk mengoptimalkan kinerja perangkat BlackBerry® Anda.

1. Pada layar Awal, klik ikon Media.
2. Tekan tombol  > Opsi Media.
3. Ganti bidang Tutup Pemutar Media Bila Nonaktif.

Podcast

Memainkan file media
1. Pada layar Asal, klik ikon Media.
2. Klik sebuah jenis media.
3. Jika perlu, klik sebuah kategori.
4. Klik sebuah file media.
5. Jika kontrol media tidak muncul di bagian bawah layar, klik kotak jejak.
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• Untuk memainkan file media , klik ikon  .
• Untuk menghentikan sementara file media , klik ikon  .
• Untuk menghentikan file media , klik ikon  .
• Untuk pindah ke file media berikutnya, klik ikon  .
• Untuk pindah ke file media sebelumnya atau awal file media yang sekarang dimainkan, klik ikon  .
• Untuk memajukan dengan cepat atau memundurkan file media, klik bilah kemajuan. Pada kotak jejak,

geserkan jari Anda ke kanan atau ke kiri. Klik kembali bilah kemajuan.

Menyesuaikan volume
• Untuk menambah volume, tekan tombol Volume Naik di samping kanan perangkat BlackBerry® Anda.
• Untuk mengurangi volume, tekan tombol Volume Turun di samping kanan perangkat Anda.
• Untuk mematikan volume, tekan tombol  di bagian atas perangkat Anda. Untuk membunyikan suara, tekan

lagi tombol . Jika Anda menekan tombol  selama panggilan, perangkat Anda akan membungkam
panggilan tersebut agar Anda bisa mendengar suara penelepon, tapi mereka tidak bisa mendengar Anda.

Informasi terkait
Membungkam panggilan, 53
Memperkuat volume dengan menggunakan fitur penguat audio, 141
Meningkatkan kualitas suara untuk file media, 141

Memperkuat volume dengan menggunakan fitur penguat audio
Fitur penguat audio memungkinkan Anda memperkuat volume melebihi setelan volume normal yang diizinkan untuk
lagu, nada dering, dan video.
1. Pada layar Asal, klik ikon Media.
2. Tekan tombol  > Opsi Media.
3. Pilih kotak centang Naikkan Audio.
4. Bacalah peringatan pada layar dan jika Anda ingin melanjutkan, klik Ya.
5. Tekan tombol  > Simpan.

Meningkatkan kualitas suara untuk file media
Tergantung pada model perangkat BlackBerry® Anda, fitur ini mungkin tidak didukung. Untuk meningkatkan kualitas
suara bagi file media, Anda harus menggunakan headphone stereo bersama perangkat Anda.
1. Pada layar Asal, klik ikon Media.
2. Tekan tombol  > Opsi Media.
3. Ganti bidang EQ Musik Headset.
4. Tekan tombol  > Simpan.
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Video

Memainkan file media
1. Pada layar Asal, klik ikon Media.
2. Klik sebuah jenis media.
3. Jika perlu, klik sebuah kategori.
4. Klik sebuah file media.
5. Jika kontrol media tidak muncul di bagian bawah layar, klik kotak jejak.

• Untuk memainkan file media , klik ikon  .
• Untuk menghentikan sementara file media , klik ikon  .
• Untuk menghentikan file media , klik ikon  .
• Untuk pindah ke file media berikutnya, klik ikon  .
• Untuk pindah ke file media sebelumnya atau awal file media yang sekarang dimainkan, klik ikon  .
• Untuk memajukan dengan cepat atau memundurkan file media, klik bilah kemajuan. Pada kotak jejak,

geserkan jari Anda ke kanan atau ke kiri. Klik kembali bilah kemajuan.

Tetap menyalakan cahaya latar saat Anda memainkan video
Secara default, cahaya latar dirancang agar mati setelah beberapa saat untuk menghemat daya baterai.
1. Pada layar Asal, klik ikon Media.
2. Tekan tombol  > Opsi Media.
3. Kosongkan kotak centang Matikan Cahaya Latar Otomatis.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Menampilkan tayangan teks dalam video
Anda bisa menghidupkan tayangan teks agar teks ditampilkan pada layar saat Anda memainkan file video yang
mendukung tayangan teks.
1. Pada layar Asal, klik ikon Media.
2. Tekan tombol  > Opsi.
3. Pilih kotak centang Tampilkan Tayangan Teks.
4. Jika perlu, ganti bidang Penampilan, bidang Posisi, dan bidang Skala Font.
5. Tekan tombol  > Simpan.

Menyesuaikan volume
• Untuk menambah volume, tekan tombol Volume Naik di samping kanan perangkat BlackBerry® Anda.
• Untuk mengurangi volume, tekan tombol Volume Turun di samping kanan perangkat Anda.
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• Untuk mematikan volume, tekan tombol  di bagian atas perangkat Anda. Untuk membunyikan suara, tekan

lagi tombol . Jika Anda menekan tombol  selama panggilan, perangkat Anda akan membungkam
panggilan tersebut agar Anda bisa mendengar suara penelepon, tapi mereka tidak bisa mendengar Anda.

Informasi terkait
Membungkam panggilan, 53
Memperkuat volume dengan menggunakan fitur penguat audio, 141
Meningkatkan kualitas suara untuk file media, 141

Meningkatkan kualitas suara untuk file media
Tergantung pada model perangkat BlackBerry® Anda, fitur ini mungkin tidak didukung. Untuk meningkatkan kualitas
suara bagi file media, Anda harus menggunakan headphone stereo bersama perangkat Anda.
1. Pada layar Asal, klik ikon Media.
2. Tekan tombol  > Opsi Media.
3. Ganti bidang EQ Musik Headset.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Memperkuat volume dengan menggunakan fitur penguat audio
Fitur penguat audio memungkinkan Anda memperkuat volume melebihi setelan volume normal yang diizinkan untuk
lagu, nada dering, dan video.
1. Pada layar Asal, klik ikon Media.
2. Tekan tombol  > Opsi Media.
3. Pilih kotak centang Naikkan Audio.
4. Bacalah peringatan pada layar dan jika Anda ingin melanjutkan, klik Ya.
5. Tekan tombol  > Simpan.

Mengganti lama waktu sebelum layar pemutar media ditutup
Jika Anda menghentikan sementara atau menghentikan sebuah file media selama kurun waktu tertentu, layar
pemutar media akan ditutup untuk mengoptimalkan kinerja perangkat BlackBerry® Anda.

1. Pada layar Awal, klik ikon Media.
2. Tekan tombol  > Opsi Media.
3. Ganti bidang Tutup Pemutar Media Bila Nonaktif.

Kamera video
Tergantung pada model perangkat BlackBerry® Anda, kamera atau kamera video mungkin tidak didukung atau
sebagian fitur kamera mungkin tidak tersedia.
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Merekam video
Untuk melakukan tugas ini, Anda mungkin perlu memasukkan kartu media dalam perangkat BlackBerry® Anda.

1. Pada Layar Awal, klik ikon Media > ikon Kamera Video.
2. Untuk mulai merekam, klik ikon rekam.
3. Untuk berhenti sebentar merekam, klik ikon jeda.

Catatan: Perkiraan jumlah ruang penyimpanan yang ada untuk menyimpan video muncul di bagian bawah layar bila
rekaman video dihentikan.

Informasi terkait
Memotret, 147

Menghidupkan lampu video
Dalam kondisi kurang cahaya, lampu video bisa memperbaiki kualitas video yang Anda rekam.
1. Pada Layar Awal, klik ikon Media > ikon Kamera Video.
2. Tekan tombol  > Opsi.
3. Ganti bidang Lampu Video ke Hidup.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Mengganti ukuran dan format video
Semakin besar video, semakin banyak ruang penyimpanan yang diperlukan video.
1. Pada Layar Awal, klik ikon Media > ikon Kamera Video.
2. Tekan tombol  > Opsi.
3. Ganti bidang Format Video.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Informasi terkait
Melihat properti file media, 142

Mengganti lokasi penyimpanan video yang Anda rekam
1. Pada Layar Awal, klik ikon Media > ikon Kamera Video.
2. Tekan tombol  > Opsi.
3. Ganti bidang Folder.
4. Tekan tombol  > Simpan.
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Kamera
Tergantung pada model perangkat BlackBerry® Anda, kamera atau kamera video mungkin tidak didukung atau
sebagian fitur kamera mungkin tidak tersedia.

Memotret
1. Pada layar Awal, klik ikon Kamera.
2. Jika Anda telah menghidupkan perbesaran digital, pada kotak jejak, geserkan jari Anda ke atas atau ke bawah

untuk memperbesar atau memperkecil.
3. Tekan tombol Praktis Kanan.

Gambar disimpan ke folder Gambar Kamera dalam aplikasi Gambar. Untuk membuka gambar, klik cuplikan gambar
di bagian bawah layar.

Informasi terkait
Merekam video, 146

Mengganti setelan lampu kilat untuk gambar yang Anda potret
1. Pada layar Awal, klik ikon Kamera.
2. Untuk berpindah antara setelan lampu kilat, klik ikon lampu kilat di bagian bawah layar.

Bila Anda menutup kamera, setelan lampu kilat akan disimpan.

Mengganti mode pemotretan kamera
Anda bisa mengganti mode pemotretan di kamera untuk mengoptimalkan setelan bagi lingkungan yang berbeda.
Deskripsi mengenai mode pemotretan tersedia pada kamera.
1. Pada layar Awal, klik ikon Kamera.
2. Untuk mengganti mode pemotretan kamera, klik ikon mode pemotretan di bagian bawah layar.
3. Pilih mode pemotretan.

Bila Anda menutup kamera, mode pemotretan akan disimpan.

Mengganti ukuran gambar yang Anda potret
Semakin besar gambar, semakin banyak ruang penyimpanan yang diperlukan gambar.
1. Pada layar Awal, klik ikon Kamera.
2. Tekan tombol  > Opsi.
3. Ganti bidang Ukuran Gambar.
4. Tekan tombol  > Simpan.
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Informasi terkait
Melihat properti file media, 142

Memberi geotag pada gambar yang Anda potret
Opsi geotag dalam kamera akan merekam informasi geografis lokasi yang Anda potret.
1. Pada layar Awal, klik ikon Kamera.
2. Klik ikon geotag di bagian bawah layar.

Informasi geotag bisa dilihat dalam properti file gambar.

Mengganti setelan otofokus
1. Pada layar Awal, klik ikon Kamera.
2. Tekan tombol  > OtoFokus.

• Untuk sasaran diam, klik Bidikan Tunggal.
• Untuk sasaran bergerak, klik Kontinu.
• Untuk mematikan otofokus, klik Mati.

Mematikan perbesaran digital untuk kamera
1. Pada layar Awal, klik ikon Kamera.
2. Tekan tombol  > Opsi.
3. Kosongkan kotak centang Perbesaran Digital.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Mengganti durasi peninjauan atas gambar yang Anda potret
Anda bisa menyetel berapa lama gambar bertahan pada layar setelah Anda memotretnya, atau matikan opsi itu agar
Anda bisa langsung memotret gambar lainnya.
1. Pada layar Awal, klik ikon Kamera.
2. Tekan tombol  > Opsi.

• Untuk mengganti durasi peninjauan, ganti bidang Peninjauan Gambar ke waktu tertentu.
• Untuk menyetel gambar agar bertahan pada layar setelah Anda memotretnya hingga Anda menekan tombol

 , ganti bidang Peninjauan Gambar ke Tahan.
• Untuk mencegah agar gambar tidak bertahan pada layar setelah Anda memotretnya, ganti bidang

Peninjauan Gambar ke Mati.
3. Tekan tombol  > Simpan.
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Mengganti kapan waktunya kamera memperingatkan jumlah gambar
yang tersisa
Peringatan akan muncul untuk memberi tahu Anda bila jumlah penyimpanan untuk gambar turun di bawah jumlah
tertentu. Anda bisa melihat jumlah gambar yang tersisa di bagian Penyimpanan pada layar Opsi.

1. Pada layar Awal, klik ikon Kamera.
2. Tekan tombol  > Opsi.
3. Ganti bidang Peringatkan bila sisa gambar mencapai.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Mengganti lokasi penyimpanan gambar yang Anda potret
1. Pada layar Awal, klik ikon Kamera.
2. Tekan tombol  > Opsi.
3. Ganti bidang Simpan Gambar.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Gambar

Memperbesar, menggerakkan perlahan, atau memutar gambar
Dalam sebuah gambar, lakukan salah satu dari yang berikut:

• Untuk memperbesar gambar, klik kotak jejak.
• Untuk memperkecil gambar, tekan tombol .
• Untuk menggerakkan gambar perlahan, saat memperbesar gambar, geser jari Anda pada kotak jejak ke

sembarang arah.
• Untuk memutar gambar, tekan tombol  > Putar.

Menyimpan gambar dari pesan teks atau halaman Web
Anda bisa menyimpan file gambar, seperti file .jpg, .png, .gif, atau .bmp, ke memori perangkat BlackBerry® atau
kartu media.
1. Buka lampiran gambar dalam pesan teks atau sorot sebuah gambar pada halaman Web.
2. Tekan tombol  > Simpan Gambar > Simpan.

Menggunakan gambar sebagai wallpaper perangkat Anda
1. Pada layar Asal, klik ikon Media > ikon Gambar.
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2. Cari sebuah gambar.
3. Tekan tombol  > Jadikan Wallpaper.

Informasi terkait
Tampilan saya diganti, 229

Melihat gambar sebagai tayangan slide
Tayangan slide akan menampilkan semua gambar dalam sebuah kategori atau folder secara berurutan.
1. Pada layar Asal, klik ikon Media > ikon Gambar.
2. Klik sebuah kategori.
3. Sorot sebuah gambar.
4. Tekan tombol  > Tampilkan Tayangan Slide.

Untuk menutup tayangan slide, tekan tombol  .

Mengganti jumlah detik antar slide dalam tayangan slide
1. Pada layar Asal, klik ikon Media.
2. Tekan tombol  > Opsi Media.
3. Ganti bidang Interval Tayangan Slide.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Melihat gambar dalam tampilan daftar atau tampilan gambar kecil
1. Pada layar Asal, klik ikon Media > ikon Gambar.
2. Klik sebuah kategori.
3. Tekan tombol  > Lihat Daftar atau Lihat Gambar Kecil.

Membuat folder gambar
1. Pada layar Asal, klik ikon Media > ikon Gambar.
2. Tekan tombol  > Folder Baru.
3. Jika perlu, ganti lokasi tempat folder tersebut dibuat.
4. Ketikkan sebuah nama untuk folder.
5. Klik OK.

Mengimpor gambar ke aplikasi Gambar
Mengimpor gambar dari folder lainnya pada perangkat BlackBerry® atau kartu media ke dalam aplikasi Gambar
akan memungkinkan Anda mengakses gambar Anda, sekaligus mempertahankan struktur folder dan lokasi file yang
ada.

1. Pada layar Asal, klik ikon Media > ikon Gambar.
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2. Tekan tombol  > Impor Gambar. Folder berisi gambar yang tidak disimpan dalam folder Perpustakaan
Gambar atau folder Gambar Kamera akan muncul.

3. Pilih kotak centang di sebelah folder yang ingin Anda impor.
4. Klik Impor Gambar.

Untuk menghapus folder dari aplikasi Gambar, sorot folder tersebut. Tekan tombol  > Hapus Dari
Perpustakaan. Folder yang Anda impor tetap berada dalam lokasinya semula, namun dihapus dari aplikasi Gambar.

Untuk menghapus folder secara permanen dari aplikasi Gambar sekaligus dari memori perangkat atau kartu media,
termasuk semua file yang bukan gambar dan tidak tampak dalam folder di aplikasi Gambar, sorot folder tersebut.
Tekan tombol  > Hapus. Folder yang Anda impor akan dihapus dari lokasinya pada memori perangkat Anda
atau kartu media.

Menemukan gambar yang Anda potret dengan kamera
Gambar yang Anda potret dengan kamera disimpan dalam folder Gambar Kamera dalam aplikasi Gambar. Jika
Anda telah menyimpan gambar dalam folder lainnya, maka gambar tidak akan muncul lagi dalam folder Gambar
Kamera.

1. Pada layar Asal, klik ikon Media > ikon Gambar.
2. Klik folder Gambar Kamera.

Catatan suara

Merekam catatan suara
1. Pada layar Awal, klik ikon Media > ikon Perekam Catatan Suara.
2. Klik ikon rekam.
3. Lakukan salah satu dari yang berikut:

• Untuk menghentikan rekaman sementara, klik ikon jeda. Untuk melanjutkan merekam, klik ikon rekam.
• Untuk berhenti merekam, klik ikon jeda. Klik ikon stop.

Catatan: Saat Anda berhenti merekam catatan suara, catatan suara secara otomatis tersimpan.

Memainkan file media
1. Pada layar Asal, klik ikon Media.
2. Klik sebuah jenis media.
3. Jika perlu, klik sebuah kategori.
4. Klik sebuah file media.
5. Jika kontrol media tidak muncul di bagian bawah layar, klik kotak jejak.

• Untuk memainkan file media , klik ikon  .
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• Untuk menghentikan sementara file media , klik ikon  .
• Untuk menghentikan file media , klik ikon  .
• Untuk pindah ke file media berikutnya, klik ikon  .
• Untuk pindah ke file media sebelumnya atau awal file media yang sekarang dimainkan, klik ikon  .
• Untuk memajukan dengan cepat atau memundurkan file media, klik bilah kemajuan. Pada kotak jejak,

geserkan jari Anda ke kanan atau ke kiri. Klik kembali bilah kemajuan.

Menyesuaikan volume
• Untuk menambah volume, tekan tombol Volume Naik di samping kanan perangkat BlackBerry® Anda.
• Untuk mengurangi volume, tekan tombol Volume Turun di samping kanan perangkat Anda.
• Untuk mematikan volume, tekan tombol  di bagian atas perangkat Anda. Untuk membunyikan suara, tekan

lagi tombol . Jika Anda menekan tombol  selama panggilan, perangkat Anda akan membungkam
panggilan tersebut agar Anda bisa mendengar suara penelepon, tapi mereka tidak bisa mendengar Anda.

Informasi terkait
Membungkam panggilan, 53
Memperkuat volume dengan menggunakan fitur penguat audio, 141
Meningkatkan kualitas suara untuk file media, 141

Memperkuat volume dengan menggunakan fitur penguat audio
Fitur penguat audio memungkinkan Anda memperkuat volume melebihi setelan volume normal yang diizinkan untuk
lagu, nada dering, dan video.
1. Pada layar Asal, klik ikon Media.
2. Tekan tombol  > Opsi Media.
3. Pilih kotak centang Naikkan Audio.
4. Bacalah peringatan pada layar dan jika Anda ingin melanjutkan, klik Ya.
5. Tekan tombol  > Simpan.

Meningkatkan kualitas suara untuk file media
Tergantung pada model perangkat BlackBerry® Anda, fitur ini mungkin tidak didukung. Untuk meningkatkan kualitas
suara bagi file media, Anda harus menggunakan headphone stereo bersama perangkat Anda.
1. Pada layar Asal, klik ikon Media.
2. Tekan tombol  > Opsi Media.
3. Ganti bidang EQ Musik Headset.
4. Tekan tombol  > Simpan.
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Nada Dering

Mengganti nada dering, pemberi tahu, atau pengingat Anda
Selain mengganti nada, Anda juga bisa mengganti opsi untuk volume, LED, getaran, dan pemberitahuan selama
panggilan.

1. Pada layar Asal, klik ikon Profil Tanda dan Suara.
2. Klik Ganti Suara dan Tanda > Suara untuk Profil yang Dipilih.

• Untuk mengganti nada dering Anda, klik Telepon.
• Untuk mengganti pemberi tahu atau pengingat, klik untuk memperluas sebuah bagian. Klik sebuah opsi.

3. Dalam bidang Nada Dering, Nada Pemberi Tahu, atau Nada Pengingat, lakukan salah satu dari yang berikut:
• Klik sebuah nada.
• Untuk menggunakan lagu yang ada pada perangkat BlackBerry® Anda atau pada kartu media, klik Semua

Musik. Temukan dan klik sebuah lagu.
• Untuk menggunakan catatan suara yang Anda rekam, klik Semua Catatan Suara. Temukan dan klik sebuah

catatan suara.
• Untuk menggunakan sebuah tanda termuat, klik Semua Tanda. Temukan dan klik sebuah tanda.

4. Tekan tombol  > Simpan.

Informasi terkait
Saya tidak bisa mengganti berapa kali perangkat saya berdering, 72

Memainkan file media
1. Pada layar Asal, klik ikon Media.
2. Klik sebuah jenis media.
3. Jika perlu, klik sebuah kategori.
4. Klik sebuah file media.
5. Jika kontrol media tidak muncul di bagian bawah layar, klik kotak jejak.

• Untuk memainkan file media , klik ikon  .
• Untuk menghentikan sementara file media , klik ikon  .
• Untuk menghentikan file media , klik ikon  .
• Untuk pindah ke file media berikutnya, klik ikon  .
• Untuk pindah ke file media sebelumnya atau awal file media yang sekarang dimainkan, klik ikon  .
• Untuk memajukan dengan cepat atau memundurkan file media, klik bilah kemajuan. Pada kotak jejak,

geserkan jari Anda ke kanan atau ke kiri. Klik kembali bilah kemajuan.

Menyesuaikan volume
• Untuk menambah volume, tekan tombol Volume Naik di samping kanan perangkat BlackBerry® Anda.
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• Untuk mengurangi volume, tekan tombol Volume Turun di samping kanan perangkat Anda.
• Untuk mematikan volume, tekan tombol  di bagian atas perangkat Anda. Untuk membunyikan suara, tekan

lagi tombol . Jika Anda menekan tombol  selama panggilan, perangkat Anda akan membungkam
panggilan tersebut agar Anda bisa mendengar suara penelepon, tapi mereka tidak bisa mendengar Anda.

Informasi terkait
Membungkam panggilan, 53
Memperkuat volume dengan menggunakan fitur penguat audio, 141
Meningkatkan kualitas suara untuk file media, 141

Meningkatkan kualitas suara untuk file media
Tergantung pada model perangkat BlackBerry® Anda, fitur ini mungkin tidak didukung. Untuk meningkatkan kualitas
suara bagi file media, Anda harus menggunakan headphone stereo bersama perangkat Anda.
1. Pada layar Asal, klik ikon Media.
2. Tekan tombol  > Opsi Media.
3. Ganti bidang EQ Musik Headset.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Penyimpanan media

Penyimpanan dan kartu media

Kartu media yang didukung
Perangkat BlackBerry® Anda mendukung kartu media dengan ukuran hingga 32 GB. Hanya kartu media microSD
yang didukung.

Memperbaiki file yang tersimpan pada kartu media atau pada perangkat Anda
PERHATIAN: Jika Anda menjalankan fitur perbaiki pada perangkat BlackBerry®, perangkat Anda mungkin akan
menghapus file yang berisi kesalahan dari kartu media atau pada perangkat Anda.
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Perangkat > Penyimpanan.
3. Tekan tombol  > Perbaiki.
4. Selesaikan instruksi pada layar.

Jika kartu media Anda tetap tidak diperbaiki setelah menjalankan fitur Perbaiki, Anda mungkin perlu mencoba
memformatnya.
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Melihat jumlah memori yang digunakan oleh file media
1. Pada layar Awal, klik ikon Media.
2. Tekan tombol Menu.
3. Klik Penggunaan Memori.

Mengganti jumlah memori yang ada untuk file media
Untuk mengoptimalkan kinerja perangkat BlackBerry®, Anda bisa mengganti jumlah memori yang dialokasikan
perangkat Anda untuk file media.

Tergantung pada model perangkat BlackBerry® Anda, fitur ini mungkin tidak didukung.

1. Pada layar Awal, klik ikon Media.
2. Tekan tombol Menu.
3. Klik Opsi.
4. Lakukan tindakan berikut yang mana saja:

• Untuk mengganti jumlah maksimal memori perangkat yang ada bagi semua file media, ganti bidang Batas
Memori Perangkat.

• Untuk mengganti jumlah minimal memori perangkat untuk gambar, ganti bidang Memori Gambar Cadangan.
5. Tekan tombol Menu.
6. Klik Simpan.

Informasi terkait
Melihat properti file media, 142

Mematikan dukungan kartu media
Bila Anda mematikan dukungan kartu media, perangkat BlackBerry® Anda tidak bisa mengakses file yang ada pada
kartu media Anda.
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Perangkat.
3. Klik Penyimpanan.
4. Kosongkan kotak centang Dukungan Kartu Media.
5. Tekan tombol  > Simpan.

Tentang kompresi
Kompresi konten dirancang untuk mengurangi ukuran data perangkat BlackBerry® Anda sekaligus menjaga
integritas datanya. Bila kompresi dihidupkan, perangkat Anda akan mengkompresi semua data perangkat, termasuk
pesan, kontak, entri kalender, tugas, dan memo. Anda sebaiknya tetap menghidupkan kompresi.

Jika kompresi dan proteksi konten dihidupkan, perangkat Anda akan mengkompresi data perangkat sebelum
mengenkripsinya.
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Tentang penyandian file
Enkripsi file dirancang untuk melindungi file yang Anda simpan di perangkat BlackBerry® Anda dan di kartu media
yang dapat dimasukkan ke dalam perangkat Anda. Anda dapat menyandikan berbagai file pada perangkat dan pada
kartu media Anda menggunakan kunci enkripsi yang dibuat oleh perangkat Anda, kata sandi perangkat Anda, atau
keduanya.

Jika Anda menyandikan berbagai file menggunakan kunci enkripsi yang dibuat oleh perangkat Anda, Anda hanya
dapat mengakses file pada kartu media apabila kartu media telah dimasukkan ke dalam perangkat. Jika Anda
menyandikan berbagai file menggunakan kata sandi perangkat, Anda dapat mengakses file pada kartu media yang
Anda masukkan ke dalam perangkat, asalkan Anda tahu kata sandi perangkat tersebut.

Menghidupkan enkripsi
Untuk mengenkripsi data pada perangkat BlackBerry®, Anda harus sudah menyetel kata sandi untuk perangkat
Anda.

Tergantung pada jumlah ruang penyimpanan yang ada untuk penyimpanan file pada perangkat, Anda mungkin tidak
bisa mengenkripsi file pada perangkat.
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > Enkripsi.
3. Untuk mengenkripsi data pada perangkat, di bagian Memori Perangkat, pilih kotak centang Enkripsi.
4. Untuk mengenkripsi file yang disimpan pada kartu media dan pada perangkat Anda, pilih kotak centang Kartu

Media dan lakukan salah satu hal berikut:
• Untuk mengenkripsi file menggunakan kunci enkripsi yang dibuat perangkat Anda, gantilah bidang Mode ke

Kunci Perangkat.
• Untuk mengenkripsi file menggunakan kata sandi perangkat Anda, gantilah bidang Mode ke Kata Sandi

Perangkat.
• Untuk mengenkripsi file menggunakan kunci enkripsi dan kata sandi perangkat, gantilah bidang Mode ke

Kata Sandi Perangkat & Kunci Perangkat.
5. Untuk mengenkripsi file media seperti gambar, lagu, dan video, pilih kotak centang Sertakan File Media.
6. Tekan tombol  > Simpan.

Untuk berhenti mengenkripsi data pada perangkat, kosongkan kotak centang Memori Perangkat. Untuk berhenti
mengenkripsi file, kosongkan kotak centang Kartu Media.

Folder gambar

Membuat folder gambar
1. Pada layar Asal, klik ikon Media > ikon Gambar.
2. Tekan tombol  > Folder Baru.
3. Jika perlu, ganti lokasi tempat folder tersebut dibuat.
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4. Ketikkan sebuah nama untuk folder.
5. Klik OK.

Mengimpor gambar ke aplikasi Gambar
Mengimpor gambar dari folder lainnya pada perangkat BlackBerry® atau kartu media ke dalam aplikasi Gambar
akan memungkinkan Anda mengakses gambar Anda, sekaligus mempertahankan struktur folder dan lokasi file yang
ada.

1. Pada layar Asal, klik ikon Media > ikon Gambar.
2. Tekan tombol  > Impor Gambar. Folder berisi gambar yang tidak disimpan dalam folder Perpustakaan

Gambar atau folder Gambar Kamera akan muncul.
3. Pilih kotak centang di sebelah folder yang ingin Anda impor.
4. Klik Impor Gambar.

Untuk menghapus folder dari aplikasi Gambar, sorot folder tersebut. Tekan tombol  > Hapus Dari
Perpustakaan. Folder yang Anda impor tetap berada dalam lokasinya semula, namun dihapus dari aplikasi Gambar.

Untuk menghapus folder secara permanen dari aplikasi Gambar sekaligus dari memori perangkat atau kartu media,
termasuk semua file yang bukan gambar dan tidak tampak dalam folder di aplikasi Gambar, sorot folder tersebut.
Tekan tombol  > Hapus. Folder yang Anda impor akan dihapus dari lokasinya pada memori perangkat Anda
atau kartu media.

Menemukan gambar yang Anda potret dengan kamera
Gambar yang Anda potret dengan kamera disimpan dalam folder Gambar Kamera dalam aplikasi Gambar. Jika
Anda telah menyimpan gambar dalam folder lainnya, maka gambar tidak akan muncul lagi dalam folder Gambar
Kamera.

1. Pada layar Asal, klik ikon Media > ikon Gambar.
2. Klik folder Gambar Kamera.

Mentransfer dan mengunduh file media

Tentang mentransfer dan menyinkronkan file media
Anda bisa menghubungkan perangkat BlackBerry® ke komputer untuk mentransfer dan menyinkronkan file antara
perangkat dan komputer menggunakan kabel USB, atau Anda bisa menggunakan teknologi Bluetooth® untuk
mengirim file media atau menerima file media dari perangkat berkemampuan Bluetooth.
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Opsi USB dalam kotak dialog yang muncul saat Anda menghubungkan perangkat ke komputer dengan kabel USB
memungkinkan Anda menyeret sebagian besar file dari folder pada komputer ke folder pada perangkat atau kartu
media. Opsi media dalam kotak dialog memungkinkan Anda mentransfer file media yang dilindungi DRM ke dan dari
perangkat Anda. Kedua opsi tersebut memungkinkan Anda menggunakan BlackBerry® Desktop Software untuk
mentransfer file ke dan dari perangkat Anda.

Jika ingin mengelola dan menjaga informasi atau enkripsi yang telah dikaitkan dengan file media saat Anda
mentransfer file antara perangkat Anda dan komputer, gunakan opsi media dalam BlackBerry Desktop Software.
Untuk mengunduh BlackBerry Desktop Software, dari komputer Anda, kunjungi www.blackberry.com/desktop dan
pilih opsi yang sesuai untuk komputer Anda.

Mentransfer file dari komputer ke perangkat Anda dengan
menggunakan perangkat sebagai drive memori USB
Anda harus menggunakan BlackBerry® Desktop Software untuk mengelola dan menyimpan informasi atau enkripsi
yang telah dikaitkan dengan file media saat Anda mentransfer file antara perangkat BlackBerry dan komputer.

1. Hubungkan perangkat Anda ke komputer menggunakan kabel USB.
2. Lakukan salah satu dari yang berikut:

• Jika Anda ingin mentransfer sebagian besar jenis file, dalam kotak dialog yang muncul pada perangkat Anda,
pilih opsi USB.

• Jika Anda ingin mentransfer file media yang dilindungi dengan DRM, dalam kotak dialog yang muncul pada
perangkat Anda, pilih opsi transfer media.

3. Jika perlu, ketikkan kata sandi. Perangkat Anda akan tampak sebagai drive pada komputer.
4. Seret sebuah file dari suatu lokasi pada komputer Anda ke sebuah folder pada perangkat Anda.

Untuk melihat file yang telah ditransfer pada perangkat Anda, lepaskan perangkat Anda dari komputer dan temukan
file tersebut.

Informasi terkait
Mentransfer file media dari komputer Anda ke perangkat Anda menggunakan BlackBerry Desktop Software, 40

Mentransfer file media dari komputer Anda ke perangkat Anda
menggunakan BlackBerry Desktop Software
Dengan BlackBerry® Desktop Software, Anda bisa menyinkronkan file media, termasuk daftar putar iTunes dan
daftar putar Windows Media® Player , ke perangkat BlackBerry Anda. Untuk mengunduh BlackBerry Desktop
Software, dari komputer Anda, kunjungi www.blackberry.com/desktop dan pilih opsi yang sesuai untuk komputer
Anda.
1. Hubungkan perangkat ke komputer Anda.
2. Pada perangkat Anda, dalam kotak dialog yang muncul, pilih opsi transfer file yang mana saja.
3. Pada komputer Anda, buka BlackBerry Desktop Software.
4. Klik opsi transfer media yang paling sesuai dengan apa yang ingin Anda lakukan.

Untuk informasi lainnya tentang menyinkron file media, lihat Bantuan dalam BlackBerry Desktop Software.
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Informasi terkait
Mentransfer file dari komputer ke perangkat Anda dengan menggunakan perangkat sebagai drive memori USB, 12

Mengirim file media
Anda bisa mengirim gambar dan video Anda ke aplikasi yang telah Anda instal seperti Facebook® untuk perangkat
BlackBerry®, dan YouTube® untuk perangkat BlackBerry. Anda hanya bisa mengirim file media yang telah Anda
tambahkan.
1. Pada layar Asal, klik ikon Media.
2. Klik sebuah jenis media.
3. Jika perlu, klik sebuah kategori.
4. Sorot sebuah file media.
5. Tekan tombol .

• Untuk mengirim gambar atau video, klik Kirim. Klik jenis pesan atau aplikasi.
• Untuk mengirim file audio, klik opsi kirim untuk jenis pesan tersebut.

6. Jika perlu, hidupkan teknologi Bluetooth® dan pilih perangkat atau pasangkan dengan perangkat.

Menerima file media menggunakan teknologi Bluetooth
Untuk melakukan tugas ini, Anda harus mengaktifkan teknologi Bluetooth® .

Bila file media kirim ke perangkat BlackBerry® Anda menggunakan teknologi Bluetooth, sebuah kotak dialog akan
muncul pada layar.
1. Dalam kotak dialog yang muncul pada perangkat Anda, klik Ya.
2. Dalam daftar pilihan menurun, klik sebuah lokasi untuk menyimpan file tersebut.
3. Klik Simpan.

Informasi terkait
Menghidupkan teknologi Bluetooth, 261

Format file audio dan video yang didukung
Tergantung pada model perangkat BlackBerry® dan penyedia layanan nirkabel Anda, beberapa format file media
mungkin tidak didukung.

Jenis Format file

Audio • AAC
• AMR
• FLAC
• MP3
• M4A
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Jenis Format file
• OGG
• WMA
• WAV

Video • 3GP
• AVI
• ASF
• MP4
• MOV
• WMV

Untuk informasi tentang kodek serta format file video dan file audio yang disarankan untuk perangkat Anda, kunjungi
www.blackberry.com/docs/smartphones dan klik Multimedia > Jenis Media yang Didukung pada Ponsel Cerdas
BlackBerry.

Pintasan media
Tergantung pada bahasa input pengetikan yang Anda gunakan, beberapa pintasan mungkin tidak ada.

File audio dan video

Menghentikan sebentar file audio atau video Tekan tombol  di bagian atas perangkat BlackBerry®

Anda.
Melanjutkan pemutaran file audio atau video Tekan tombol  .

Memainkan lagu berikutnya Tekan dan tahan tombol Volume Naik di samping kanan
perangkat Anda.

Memainkan lagu sebelumnya Tekan dan tahan tombol Volume Turun di samping
kanan perangkat Anda.

Menghidupkan fitur penguat audio jika Anda
menggunakan headset

Saat memainkan file audio atau video, tekan tombol
Volume Naik hingga Anda mencapai setelan volume
tertinggi, kemudian tekan lagi tombol Volume Naik
empat kali dengan cepat.

Gambar

Memperbesar Tekan I
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Memperkecil Tekan O
Menggerakkan ke atas Tekan 2
Menggerakkan ke bawah Tekan 8
Menggerakkan ke kanan Tekan 6
Menggerakkan ke kiri Tekan 4
Memutar Tekan L

Kamera dan kamera video

Memperbesar sebelum Anda mengambil gambar atau
merekam video

Tekan tombol Volume Naik.

Memperkecil sebelum Anda mengambil gambar atau
merekam video

Tekan tombol Volume Turun.

Memotret Tekan tombol Praktis di samping kanan perangkat Anda.

Memecahkan masalah: Media

Perangkat saya tidak menggunakan nada dering atau wallpaper yang
benar
Jika Anda menggunakan nada dering atau gambar wallpaper yang telah Anda enkripsi dalam memori perangkat
atau pada kartu media menggunakan kata sandi perangkat BlackBerry® Anda dan Anda telah menyetel ulang
perangkat, buka kunci perangkat Anda.

Informasi terkait
Mengunci perangkat Anda, 285

Beberapa gambar yang saya ambil kabur
Dalam kondisi pencahayaan rendah, kamera mungkin mengkompensasikan kurangnya eksposur dengan
menggunakan kecepatan rana yang lebih pelan. Jika Anda menggerakkan kamera sebelum rana ditekan,
gambarnya bisa menjadi kabur. Jika kamera menggunakan kecepatan rana yang lebih pelan, sebuah indikator tanda
seru akan muncul di bagian bawah layar.
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Tergantung pada model perangkat BlackBerry®, Anda mungkin bisa mengurangi kabur pada gambar yang
disebabkan oleh gerakan kecil pada kamera dengan menghidupkan stabilisasi gambar dalam opsi kamera.

Lampu kilat redup atau dimatikan
Jika kamera mempunyai lampu kilat, dan tingkat daya baterai turun di bawah 20 persen, lampu kilat akan redup
untuk menghemat daya baterai. Dalam suhu yang dingin, bila tingkat daya baterai turun di bawah 20 persen, lampu
kilat mungkin dimatikan.

Beberapa fitur tidak ada pada perangkat saya
Status beberapa fitur tertentu pada perangkat BlackBerry® Anda mungkin terpengaruh menurut item seperti model
perangkat dan paket layanan nirkabel Anda.

Tergantung pada paket layanan pengiriman pesan Anda, beberapa fitur atau opsi mungkin tidak ada dalam opsi
pesan di layar Preferensi Email.

Jika akun email Anda menggunakan BlackBerry® Enterprise Server, organisasi atau perusahaan Anda mungkin
tidak menyetel beberapa fitur atau mungkin mencegah Anda menggunakan beberapa fitur atau opsi. Jika
administrator telah menyetel sebuah opsi untuk Anda, indikator kunci warna merah akan muncul di sebelah bidang
opsi tersebut.

Untuk informasi lainnya tentang fitur yang ada pada perangkat Anda, hubungi penyedia layanan nirkabel atau
administrator Anda, atau kunjungi www.blackberry.com/go/devices.

Informasi terkait
Status fitur, 28

Saya tidak bisa menyimpan file media
Memori perangkat BlackBerry® atau kartu media Anda mungkin tidak mempunyai memori yang cukup untuk
menyimpan file media.

Cobalah tindakan berikut:
• Jika Anda mencoba menyimpan file media ke memori perangkat, hapuslah data atau beberapa pesan lama dari

perangkat Anda.
• Jika Anda mencoba menyimpan file media pada kartu media, hapuslah beberapa file media lama.
• Dalam opsi kamera, pastikan bidang Kualitas Gambar tidak disetel ke Besar. Gambar yang besar

menggunakan lebih banyak memori dibandingkan gambar yang lebih kecil.

Informasi terkait
Menghapus pesan, 80
Memindahkan, mengganti nama, atau menghapus file, 134

Saya tidak bisa membuka file media
Coba salah satu tindakan berikut:
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• Jika Anda mencoba membuka file media pada perangkat BlackBerry® dan perangkat Anda telah terhubung ke
komputer, putuskan koneksi perangkat dari komputer.

• Jika Anda mencoba membuka file media pada komputer menggunakan perangkat sebagai drive USB, pastikan
Anda telah menutup opsi transfer media dalam BlackBerry® Desktop Software.

• Jika Anda telah mengenkripsi file media pada kartu media menggunakan kunci enkripsi yang dibuat perangkat
BlackBerry dan Anda mencoba membuka file media yang telah dienkripsi pada komputer Anda atau perangkat
selain perangkat BlackBerry yang Anda gunakan untuk mengenkripsi file tersebut, maka masukkan kartu media
ke perangkat BlackBerry yang Anda gunakan untuk mengenkripsi file. Pada layar Awal atau dalam sebuah
folder, klik ikon Opsi. Klik Keamanan > Enkripsi. Di bagian Kartu Media, ganti bidang Mode ke Kata Sandi
Perangkat.

Informasi terkait
Tentang penyandian file, 156

Perangkat saya tidak mengenali kartu media
Coba salah satu tindakan berikut:
• Pastikan kartu media Anda telah dimasukkan dalam perangkat BlackBerry® dengan benar. Untuk informasi

lainnya tentang memasukkan kartu media ke perangkat Anda, lihat dokumentasi cetak yang menyertai perangkat
Anda.

• Dalam opsi kartu media Anda, jika ada pesan untuk memformat kartu media Anda, putuskan koneksi perangkat
Anda dari komputer. Format kartu media Anda.
PERHATIAN: Memformat kartu media akan menghapus semua file dari kartu.

Informasi terkait
Memperbaiki file yang tersimpan pada kartu media atau pada perangkat Anda, 154

Saya tidak bisa menemukan podcast
Konten podcast yang ditandai sebagai konten eksplisit tidak akan muncul dalam aplikasi Podcast jika Anda tidak
menghidupkan opsi Tampilkan Konten Eksplisit.

Layar pemutar media ditutup
Jika Anda menghentikan sementara atau menghentikan sebuah file media selama kurun waktu tertentu, layar
pemutar media akan ditutup untuk mengoptimalkan kinerja perangkat BlackBerry® Anda. Dalam opsi media, Anda
bisa menghentikan layar pemutar media agar tidak ditutup atau ganti jumlah waktu yang akan dilalui sebelum layar
pemutar media ditutup.

Informasi terkait
Mengganti lama waktu sebelum layar pemutar media ditutup, 142
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Nada dering, suara, dan tanda

Tentang nada dering, suara, dan tanda
Profil yang Anda pilih dalam aplikasi Profil Tanda dan Suara menjelaskan cara perangkat BlackBerry® memberi tahu
Anda tentang panggilan telepon, pesan, pengingat, dan konten browser.

Perangkat Anda mempunyai sebuah profil Normal dan enam profil lainnya yang termuat: Nyaring, Sedang, Hanya
Getar, Senyap, dan Hanya Panggilan Telepon. Anda bisa mengganti nada dalam profil yang termuat dengan file
audio yang tersimpan pada memori perangkat Anda atau pada kartu media, atau Anda bisa membuat profil
tambahan. Profil Semua Tanda Dimatikan tidak bisa diganti.

Secara default, beberapa setelan dalam profil yang termuat adalah berdasarkan pada setelan dalam profil Normal.
Misalnya, bila Anda mengganti nada dering dalam profil Normal, nada dering dalam profil Nyaring, profil Sedang,
dan profil Hanya Panggilan Telepon akan diperbarui secara otomatis. Jika Anda tidak ingin setelan tertentu untuk
profil yang termuat diperbarui secara otomatis saat Anda mengganti setelan terkait dalam profil Normal, Anda bisa
mengganti setelannya secara manual dalam profil yang termuat tersebut.

Anda bisa membuat tanda kontak, yang memberi tanda bila ada kontak tertentu menghubungi Anda atau mengirimi
pesan. Tanda kontak selalu dihidupkan, dan tidak akan dimatikan kecuali jika Anda memilih profil Semua Tanda
Dimatikan. Misalnya, sekalipun Anda memilih profil Senyap atau Hanya Getar, tanda kontak tetap akan berbunyi
hingga Anda memilih profil Semua Tanda Dimatikan.

Mengganti nada dering, pemberi tahu, atau pengingat Anda
Selain mengganti nada, Anda juga bisa mengganti opsi untuk volume, LED, getaran, dan pemberitahuan selama
panggilan.

1. Pada layar Asal, klik ikon Profil Tanda dan Suara.
2. Klik Ganti Suara dan Tanda > Suara untuk Profil yang Dipilih.

• Untuk mengganti nada dering Anda, klik Telepon.
• Untuk mengganti pemberi tahu atau pengingat, klik untuk memperluas sebuah bagian. Klik sebuah opsi.

3. Dalam bidang Nada Dering, Nada Pemberi Tahu, atau Nada Pengingat, lakukan salah satu dari yang berikut:
• Klik sebuah nada.
• Untuk menggunakan lagu yang ada pada perangkat BlackBerry® Anda atau pada kartu media, klik Semua

Musik. Temukan dan klik sebuah lagu.
• Untuk menggunakan catatan suara yang Anda rekam, klik Semua Catatan Suara. Temukan dan klik sebuah

catatan suara.
• Untuk menggunakan sebuah tanda termuat, klik Semua Tanda. Temukan dan klik sebuah tanda.

4. Tekan tombol  > Simpan.

Informasi terkait
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Saya tidak bisa mengganti berapa kali perangkat saya berdering, 72

Menambah profil khusus
Anda bisa membuat profil tambahan.
1. Pada layar Asal, klik ikon Profil Tanda dan Suara.
2. Klik Ganti Suara dan Tanda > Manajemen Profil > Tambah Profil Khusus.
3. Dalam bidang Nama, ketikkan nama untuk profil.
4. Klik item yang ingin Anda ganti.
5. Ganti nada dering, pemberi tahu, atau informasi pengingat.
6. Tekan tombol  > Simpan.

Untuk menghapus profil khusus, sorot profil tersebut. Tekan tombol  > Hapus.

Menambahkan tanda kontak
Anda bisa membuat tanda kontak yang memungkinkan Anda menyesuaikan nada dering dan tanda untuk panggilan
dan pesan dari kontak atau grup kontak tertentu. Bila Anda menerima sebuah panggilan atau pesan dari kontak,
perangkat BlackBerry® Anda akan menggunakan nada dering atau tanda yang telah ditetapkan, sekalipun Anda
memilih profil Senyap atau profil Hanya Getar. Jika Anda tidak ingin diberi tahu dengan nada dering atau tanda yang
ditetapkan, Anda bisa memilih profil Semua Tanda Dimatikan.
1. Pada layar Asal, klik ikon Profil Tanda dan Suara.
2. Klik Ganti Suara dan Tanda > Suara untuk Kontak > Tambah Tanda Kontak.
3. Dalam bidang Nama, ketikkan nama tanda kontak.
4. Dalam bidang Kontak, ketikkan nama kontak.
5. Klik sebuah kontak.
6. Ganti nada dering dan informasi tanda untuk panggilan dan pesan.
7. Tekan tombol  > Simpan.

Untuk menghapus sebuah tanda kontak, sorot tanda kontak yang ingin Anda hapus. Tekan tombol  > Hapus.

Membungkam perangkat
1. Pada layar Asal, klik ikon Profil Tanda dan Suara.
2. Lakukan salah satu dari yang berikut:

• Untuk hanya menerima pemberitahuan LED berkedip, klik Senyap.
• Untuk hanya menerima tanda getar, klik Hanya Getar.
• Untuk mematikan semua tanda, termasuk tanda kontak, klik Semua Tanda Dimatikan.
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Bila nada dering, pengingat, atau tanda berbunyi, jika ada, tekan tombol  di bagian atas perangkat BlackBerry®
Anda. Anda juga bisa membuka atau menutup slider untuk membungkam pengingat atau tanda.

Informasi terkait
Membungkam alarm, 203

LED berkedip
LED di bagian atas perangkat BlackBerry® Anda berkedip dalam warna berbeda untuk menunjukkan beragam
status.

LED warna berkedip Deskripsi

Hijau Anda berada dalam area jangkauan nirkabel. Anda bisa
menghidupkan atau mematikan pemberitahuan ini.

Biru Perangkat Anda terhubung ke perangkat berkemampuan
Bluetooth®. Anda bisa menghidupkan atau mematikan
pemberitahuan ini.

Merah Pesan baru masuk dan profil yang Anda pilih disetel
untuk memberi tahu Anda menggunakan LED yang
berkedip. Jika Anda menggunakan perangkat bersama
kartu cerdas, perangkat Anda akan mengakses data
pada kartu cerdas.

Kuning Tingkat daya baterai untuk perangkat Anda hampir habis,
atau perangkat Anda telah dimatikan dan sedang diisi.
Anda tidak bisa mematikan pemberitahuan karena
tingkat daya baterai hampir habis. Pemberitahuan untuk
pengisian daya dimatikan saat Anda menghidupkan
perangkat.

Informasi terkait
Mematikan pemberitahuan koneksi Bluetooth, 265
Menghidupkan pemberitahuan LED berkedip untuk jangkauan nirkabel, 228

Mengganti opsi pemberitahuan alarm.
1. Pada layar Awal atau dalam folder Aplikasi, klik ikon Jam.
2. Tekan tombol  > Opsi.
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3. Di bagian Alarm, ganti bidang Nada Alarm, bidang Volume, bidang Waktu Jeda Sebentar, dan bidang
Getaran.

4. Tekan tombol  > Simpan.

Menghidupkan suara aktivitas
Suara aktivitas akan memberi Anda tanda bila menghidupkan atau mematikan perangkat BlackBerry® Anda, bila
tingkat daya baterai sudah penuh atau hampir habis, dan bila Anda menghubungkan atau melepas kabel USB atau
aksesori ke atau dari perangkat Anda.
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Aksesibilitas.
3. Pilih kotak centang Suara Aktivitas.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Memecahkan masalah: Nada dering, suara, dan tanda

Perangkat saya lebih sering berdering atau bergetar dari perkiraan
Untuk panggilan, berapa kali perangkat BlackBerry® Anda bergetar tidak ditentukan oleh jumlah getaran yang Anda
setel dalam profil suara Anda, dan tidak ada setelan untuk jumlah dering jika Anda tidak berlangganan pesan suara.
Perangkat Anda bergetar atau berdering hingga penelepon atau jaringan nirkabel mengakhiri koneksi.

Perangkat saya tidak berdering atau bergetar saat saya menerima
panggilan atau pesan
Cobalah tindakan berikut:

• Pada layar Asal, klik ikon Profil Tanda dan Suara. Pastikan profil suara Anda tidak disetel ke Semua Tanda
Dimatikan atau Senyap.

• Jika Anda telah membuat tanda kontak, pada layar Awal, klik ikon Profil Tanda dan Suara. Klik Ganti Suara
dan Tanda > Suara untuk Kontak. Klik sebuah tanda kontak. Klik Telepon atau Pesan. Pastikan bidang
Volume tidak disetel ke Senyap dan bidang Getaran tidak disetel ke Mati.
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Browser

Dasar-dasar browser

Menjelajah halaman Web

Mengunjungi halaman Web atau mencari di Internet
Tergantung pada penyedia layanan nirkabel Anda, beberapa browser mungkin muncul pada perangkat BlackBerry®
Anda. Untuk informasi lainnya tentang biaya telah dikaitkan dengan penggunaan setiap browser, hubungi penyedia
layanan nirkabel Anda.
1. Pada layar Asal, klik ikon Browser.
2. Dalam bidang di bagian atas halaman, ketikkan alamat Web atau istilah yang dicari.
3. Tekan tombol  pada keyboard.

Untuk menghentikan pemuatan halaman Web, tekan tombol  > Stop.

Informasi terkait
Tidak ada browser pada perangkat saya, 180

Tentang penjelajahan bergaya tab
Dengan penjelajahan bergaya tab, Anda bisa membuka beberapa halaman Web pada perangkat BlackBerry®
sekaligus. Anda bisa dengan cepat berpindah antar tab yang terbuka, membuka tab baru tanpa menutup tab yang
lain, atau menutup tab sekarang tanpa menutup browser seluruhnya. Jika Anda membuka sebuah tautan yang ada
dalam sebuah pesan, entri kalender, atau memo, tautan tersebut secara otomatis dibuka dalam tab baru.

Semakin banyak tab yang dibuka, semakin banyak memori yang digunakan perangkat Anda.

Informasi terkait
Membuka, menutup, atau berpindah antar tab, 13
Saya tidak bisa membuka tab baru, 180

Membuka, menutup, atau berpindah antar tab
Lakukan salah satu dari yang berikut:

• Untuk membuka tab baru, dalam browser, tekan tombol  > Tab. Klik ikon Tab Baru.
• Untuk membuka tab baru untuk tautan pada halaman Web, sorot tautan tersebut. Tekan tombol  > Buka

Tautan di Tab Baru.
• Untuk berpindah antar tab, dalam browser, tekan tombol  > Tab. Klik sebuah tab.
• Untuk menutup tab, dalam browser, tekan tombol  > Tab. Sorot sebuah tab. Klik ikon  .
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Memperbesar atau memperkecil tampilan halaman Web
Pada halaman Web, tekan tombol  > Zoom.

• Untuk memperbesar, pada kotak jejak, geserkan jari Anda ke atas.
• Untuk memperkecil, pada kotak jejak, geserkan jari Anda ke bawah.

Untuk mematikan mode perbesaran, tekan tombol  .

Memundurkan atau memajukan halaman Web
1. Pada halaman Web, tekan tombol Menu.
2. Klik Mundur atau Maju.

Memperbarui halaman Web
1. Pada halaman Web, tekan tombol Menu.
2. Klik Perbarui.

Mencari teks dalam sebuah pesan, dalam file, atau pada halaman Web
Untuk mencari teks dalam presentasi, Anda harus melihat presentasi tersebut dalam tampilan teks atau dalam
tampilan teks dan slide.

1. Dalam sebuah pesan, dalam sebuah file, dalam sebuah lampiran, atau di halaman Web, tekan tombol  >
Temukan atau Temukan pada Halaman.

2. Ketikkan teks.
3. Tekan tombol Enter.

Untuk mencari instance teks berikutnya, tekan tombol  > Temukan Berikutnya.

Melihat daftar halaman Web yang baru saja Anda kunjungi
1. Pada layar Asal, klik ikon Browser.
2. Tekan tombol  > Riwayat.

Kembali ke halaman awal
1. Pada halaman Web, tekan tombol Menu.
2. Klik Awal.

Menutup browser
1. Pada halaman Web, tekan tombol Menu.
2. Klik Tutup.
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Membuat ikon pintasan untuk halaman Web pada layar Awal
Pada halaman web, tekan tombol  > Tambah ke Layar Awal.

Menghidupkan pintasan browser
1. Pada layar Asal, klik ikon Browser.
2. Tekan tombol  > Opsi.
3. Di bagian Umum, pilih kotak centang Aktifkan Pintasan Keyboard.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Melihat, menyalin, dan meneruskan alamat

Untuk melihat alamat untuk halaman Web
Pada halaman Web, tekan tombol  > Properti Halaman.

Menyalin alamat halaman Web, tautan, atau gambar
Lakukan salah satu dari yang berikut:

• Untuk menyalin alamat sebuah halaman Web, tekan tombol  > Salin Alamat Halaman.
• Untuk menyalin sebuah alamat tautan, berhenti sebentar pada tautan tersebut atau sorot sebuah tautan.

Tekan tombol  > Salin Tautan.
• Untuk menyalin sebuah alamat gambar, berhenti sebentar pada gambar tersebut atau sorot sebuah gambar.

Tekan tombol  > Salin Tautan Gambar.

Untuk menempelkan alamat, tekan tombol  > Tempel.

Mengirim alamat Web
1. Pada layar Asal, klik ikon Browser.

• Untuk mengirim sebuah alamat halaman Web yang ada dalam daftar penanda atau riwayat browser Anda,
sorot halaman Web.

• Untuk mengirim alamat Web yang berbeda, arahkan ke halaman Web.
2. Tekan tombol  > Kirim Tautan atau Kirim Alamat Halaman.
3. Klik jenis pesan.

Untuk kembali ke browser setelah Anda mengirim pesan, tekan tombol  .

Mengirim tautan atau gambar dari halaman Web
1. Pada halaman Web, berhenti sebentar atau sorot sebuah tautan atau gambar.
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2. Tekan tombol  > Kirim Tautan atau Kirim Tautan Gambar.
3. Klik jenis pesan.

Untuk kembali ke browser setelah Anda mengirim pesan, tekan tombol  .

Melihat gambar dan memainkan file media

Memainkan file media pada halaman Web
1. Pada halaman Web, klik file media.
2. Klik Buka.

Informasi terkait
Format file audio dan video yang didukung, 11
Saya tidak bisa memainkan lagu atau video pada halaman Web, 180

Melihat gambar lengkap pada halaman Web
1. Pada halaman Web, sorot atau berhenti pada sebuah gambar.
2. Tekan tombol  > Gambar Lengkap.

Untuk memperbesar atau memperkecil gambar, tekan tombol  > Perbesar atau Perkecil.

Untuk mengembalikan gambar ke ukuran semula, tekan tombol  > Perbesaran 1:1.

Penanda browser

Tentang penanda untuk halaman Web
Anda bisa menambah penanda untuk halaman Web yang sering Anda kunjungi. Bila Anda menambahkan penanda,
Anda bisa menyetel apakah Anda ingin browser memeriksa pembaruan halaman Web tersebut secara berkala.
Penanda untuk halaman Web yang telah diperbarui sejak terakhir kali Anda mengunjunginya akan muncul dalam
cetak miring.

Menambahkan penanda untuk halaman Web
1. Pada halaman web, tekan tombol  > Tambah ke Penanda.
2. Dalam bidang Judul, ketikkan nama untuk penanda.
3. Dalam bidang Folder, klik folder tempat Anda ingin menampilkan penanda.
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4. Klik Tambah.

Jika Anda mengunjungi halaman Web secara offline, browser akan menampilkan konten terbaru sejak terakhir kali
Anda melihat halaman Web tersebut secara online.

Mengganti atau menghapus penanda untuk halaman Web
1. Pada layar Awal, klik ikon Browser.
2. Tekan tombol  > Penanda.
3. Sorot sebuah penanda.
4. Tekan tombol .

• Untuk mengganti penanda, klik Edit Penanda. Ganti penanda tersebut. Klik Terima.
• Untuk menghapus penanda, klik Hapus Penanda.

Mengirim penanda untuk halaman Web
1. Pada layar Asal, klik ikon Browser.
2. Tekan tombol  > Penanda.
3. Sorot sebuah penanda.
4. Tekan tombol  > Kirim Tautan.
5. Klik jenis pesan.

Untuk kembali ke browser setelah Anda mengirim pesan, tekan tombol  .

Menyimpan file penanda untuk halaman Web
1. Pada layar Asal, klik ikon Browser.
2. Tekan tombol  > Penanda.
3. Sorot sebuah penanda.
4. Tekan tombol  > Pindah.
5. Klik lokasi baru.

Menambah, mengganti nama, atau menghapus folder penanda untuk
halaman Web
1. Pada layar Awal, klik ikon Browser.
2. Tekan tombol  > Penanda.
3. Sorot sebuah folder penanda.
4. Tekan tombol .

• Untuk menambahkan folder penanda, klik Tambah Subfolder.
• Untuk mengganti nama folder penanda, klik Ganti Nama Folder. Ketikkan nama baru untuk folder. Tekan

tombol Enter.
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• Untuk menghapus folder penanda, klik Hapus Folder.

Umpan RSS
Untuk informasi lainnya tentang menggunakan umpan RSS pada perangkat BlackBerry® Anda, pada layar Awal
atau dalam sebuah folder, klik ikon Umpan Sosial. Tekan tombol  > Bantuan.

Tentang umpan RSS
Anda bisa menambahkan umpan RSS ke perangkat BlackBerry® Anda agar menerima info terbaru atas blog dan
situs Web favorit Anda. Anda bisa menambahkan umpan RSS secara langsung dari halaman Web atau dengan
menggunakan aplikasi Umpan Sosial. Dengan aplikasi Umpan Sosial, Anda bisa terus mengikuti informasi mengenai
jaringan sosial Anda dan melihat umpan RSS Anda di satu lokasi.

Menambahkan umpan RSS dari browser
1. Dalam browser, pada sebuah halaman Web berisi umpan RSS, tekan tombol Menu.
2. Klik Berlangganan Umpan RSS.
3. Pilih kotak centang di sebelah masing-masing umpan yang ingin Anda tambahkan.
4. Klik Langgan.
5. Klik OK.

Opsi browser

Mengganti halaman awal atau halaman mulai
1. Pada layar Asal, klik ikon Browser.
2. Tekan tombol  > Opsi.
3. Di bagian Umum, lakukan salah satu dari yang berikut:

• Untuk mengganti halaman awal, dalam bidang Halaman Awal, ketikkan alamat Web.
• Untuk menggunakan halaman awal sebagai halaman mulai bila Anda membuka browser terlebih dahulu,

ganti bidang Halaman Mulai ke Halaman Awal.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Mematikan dukungan JavaScript
JavaScript digunakan pada beberapa halaman Web untuk menyediakan fitur interaktif, seperti menu dan suara. Jika
Anda tidak ingin browser menyediakan fitur JavaScript, Anda bisa mematikan dukungan JavaScript.
1. Pada layar Asal, klik ikon Browser.
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2. Tekan tombol  > Opsi.
3. Di bagian Konten Web, kosongkan kotak centang Aktifkan JavaScript.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Berhenti memuat gambar atau memainkan file media tertanam di
halaman Web
1. Pada layar Asal, klik ikon Browser.
2. Tekan tombol  > Opsi.
3. Di bagian Konten Web, lakukan salah satu dari yang berikut:

• Untuk menghentikan pemuatan gambar pada halaman Web, kosongkan kotak centang Muat Gambar.
• Untuk berhenti memainkan file media tertanam pada halaman Web, kosongkan kotak centang Aktifkan File

Media Tertanam.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Berhenti memblokir pop-up di halaman Web
1. Pada layar Asal, klik ikon Browser.
2. Tekan tombol  > Opsi.
3. Di bagian Konten Web, kosongkan kotak centang Blokir Popup.

Mengganti ukuran font untuk teks pada halaman Web
1. Pada layar Asal, klik ikon Browser.
2. Tekan tombol  > Opsi.
3. Di bagian Konten Web, ganti bidang Ukuran Font.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Menyetel pengkodean karakter untuk semua halaman Web
Secara default, perangkat BlackBerry® Anda menggunakan pengkodean karakter optimal untuk halaman Web.
1. Dari layar Awal, klik ikon Browser.
2. Tekan tombol  > Opsi.
3. Di bagian Konten Web, ganti bidang Pengkodean teks default.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Menerima konfirmasi sebelum Anda menutup browser atau
mengalirkan media dari Internet
1. Pada layar Asal, klik ikon Browser.
2. Tekan tombol  > Opsi.

Panduan Pengguna Browser

174



3. Di bagian Umum, di bawah Konfirmasi Sebelum, lakukan salah satu dari yang berikut:
• Untuk menerima konfirmasi apakah Anda ingin menutup browser bila ada beberapa tab yang dibuka, pilih

kotak centang Menutup Tab Saat Keluar.
• Untuk menerima konfirmasi apakah Anda ingin menutup browser setelah menekan tombol  , pilih kotak

centang Menutup Browser Saat Keluar.
• Untuk menerima konfirmasi sebelum perangkat BlackBerry® menggunakan portal browser penyedia layanan

nirkabel untuk mengalirkan media dari Internet, pilih kotak centang Beralih ke Jaringan Operator untuk
Media Mengalir.

4. Tekan tombol  > Simpan.

Informasi terkait
Saya menerima konfirmasi untuk berpindah jaringan saat mengalirkan lagu atau video, 180

Menghapus informasi jelajah
Perangkat BlackBerry® Anda menyimpan banyak informasi dalam browser untuk meningkatkan pengalaman jelajah
Anda. Anda bisa menghapus informasi kata sandi, riwayat browser, cookie, konten yang didorong ke perangkat
Anda, dan cache browser.
1. Pada layar Asal, klik ikon Browser.
2. Tekan tombol  > Opsi.
3. Di bagian Privasi dan Keamanan, di bawah Kosongkan Data Jelajah, pilih kotak centang di sebelah jenis

informasi jelajah yang ingin Anda hapus.
4. Klik Kosongkan Sekarang.

Mematikan cookie di browser
1. Pada layar Asal, klik ikon Browser.
2. Tekan tombol  > Opsi.
3. Di bagian Privasi & Keamanan, kosongkan kotak centang Terima Cookie.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Menghidupkan geolokasi di browser
Jika Anda menghidupkan geolokasi di browser, beberapa situs Web mungkin bisa mengetahui perkiraan lokasi
Anda.
1. Pada layar Asal, klik ikon Browser.
2. Tekan tombol  > Opsi.
3. Di bagian Privasi & Keamanan, pilih kotak centang Aktifkan Geolokasi.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Bila Anda mengunjungi situs Web yang meminta lokasi Anda, sebuah kotak dialog akan muncul. Jika Anda memilih
kotak centang Jangan tanyakan lagi situs Web ini, situs Web dan izin yang Anda setel untuknya akan disimpan
dalam Izin Geolokasi dalam opsi browser Anda.
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Keamanan browser

Tentang TLS
Konfigurasi BlackBerry® dirancang untuk menggunakan TLS atau SSL untuk mengenkripsi data yang dikirim atau
diterima perangkat Anda lewat Internet melalui BlackBerry® Enterprise Server. Komunikasi antara perangkat Anda
dan BlackBerry Enterprise Server akan dienkripsi menggunakan Triple DES. Komunikasi antara BlackBerry
Enterprise Server dan server konten akan dienkripsi menggunakan SSL atau TLS. Untuk menambah keamanan,
Anda bisa menyetel TLS untuk koneksi HTTP antara perangkat Anda dan BlackBerry Enterprise Server dan
menggunakan enkripsi DES Tiga Kali Lipat untuk semua komunikasi lainnya antara perangkat Anda dan BlackBerry
Enterprise Server.

Opsi TLS

Opsi Deskripsi

Izinkan SSL 3.0 Tentukan apakah browser Anda menerima koneksi SSL. Jika Anda tidak
memilih opsi ini, browser Anda hanya akan mengizinkan koneksi TLS.

Kekuatan Enkripsi Tentukan apakah browser Anda hanya menerima dan mengirim data yang
dienkripsi menggunakan enkripsi 128-bit. Untuk hanya menerima dan
mengirim data yang dienkripsi menggunakan enkripsi 128-bit, ganti bidang
ini ke Hanya Kuat. Untuk menerima dan mengirim data yang dienkripsi
menggunakan enkripsi 128-bit atau enkripsi 56-bit, ganti bidang ini ke Boleh
Lemah.

Daya Cerna Tentukan apakah browser Anda menerima data dengan algoritma cerna
lemah atau hanya menerima data dengan algoritma cerna kuat. Semakin
kuat algoritma cerna, semakin aman pengalaman jelajah Anda. Untuk
menerima data algoritma cerna lemah, ganti bidang ini ke Boleh Lemah.
Untuk hanya menerima data dengan algoritma cerna kuat, ganti bidang ini
ke Hanya Kuat. Agar dikonfirmasi untuk menerima data algoritma cerna
lemah, ganti bidang ini ke Konfirmasi. Tergantung pada opsi yang telah
disetel administrator, Anda mungkin tidak bisa mengganti opsi ini.

Mengelola keamanan browser
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > Setelan Keamanan Lanjutan > TLS.
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3. Setel opsi keamanan.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Menambahkan server konten terpercaya
Jika akun email Anda menggunakan BlackBerry® Enterprise Server, Anda bisa menambahkan server konten ke
daftar server konten terpercaya untuk mempercepat proses autentikasi saat Anda mengautentikasi dengan server
konten.
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > Setelan Keamanan Lanjutan > TLS.
3. Sorot bidang Host Dipercaya.
4. Tekan tombol  > Tambah Host.
5. Ketikkan alamat web untuk server konten.
6. Klik OK.
7. Tekan tombol  > Simpan.

Menambah atau mengganti situs Web yang telah dikaitkan dengan
sertifikat
Untuk mengakses beberapa situs Web, Anda mungkin perlu memberikan sebuah sertifikat autentikasi. Setelah Anda
memberikan sertifikat untuk situs Web, situs Web dan sertifikat terkait secara otomatis ditambahkan ke daftar
Pemetaan Host/Sertifikat dalam opsi TLS Anda. Anda bisa menambah atau mengganti situs Web yang telah
dikaitkan dengan sertifikat secara manual.
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > Setelan Keamanan Lanjutan > TLS.

• Untuk mengaitkan sebuah situs Web dengan sertifikat secara manual, sorot bidang Pemetaan Host/
Sertifikat. Tekan tombol  > Tambah Host. Dalam bidang Nama Host, ketikkan nama situs Web. Dalam
bidang Sertifikat, pilih sertifikat yang telah dikaitkan dengan situs Web tersebut. Klik OK.

• Untuk mengganti situs Web yang telah dikaitkan dengan sertifikat, dalam daftar Pemetaan Host/Sertifikat,
sorot sebuah item. Tekan tombol  > Edit. Ganti sertifikat tersebut. Klik OK.

3. Tekan tombol  > Simpan.

Browser push

Tentang browser push
Browser push dirancang untuk mendorong informasi dari aplikasi Web ke perangkat BlackBerry® saat informasi
tersebut ada. Misalnya, Anda bisa menerima pembaruan untuk laporan cuaca, harga saham, atau berita terbaru. Bila
perangkat Anda menerima sebuah info terbaru, sebuah pesan browser push baru mungkin muncul dalam aplikasi
pesan atau sebuah ikon pada layar Awal atau dalam daftar aplikasi mungkin berganti untuk menunjukkan bahwa ada

Panduan Pengguna Browser

177



informasi baru. Aplikasi Web juga bisa mendorong informasi yang telah diperbarui ke cache browser tanpa memberi
tahu Anda. Jika informasi didorong ke cache browser Anda, informasi tersebut akan tersedia pada perangkat
sekalipun perangkat Anda tak terhubung ke jaringan nirkabel. Aplikasi Web yang menggunakan browser push
secara otomatis mendorong pembaruan ke perangkat Anda, kecuali jika Anda mematikan browser push.

Perangkat Anda mendukung beberapa jenis pesan browser push. Pesan pemuatan layanan dan pesan petunjuk
layanan berisi informasi yang telah diperbarui. Pesan browser push lainnya berisi pesan yang muncul dalam cache
browser Anda.

Opsi browser push

Opsi Deskripsi

MDS Proses Setel apakah perangkat BlackBerry® Anda menerima pesan browser push dari
BlackBerry® Enterprise Server atau BlackBerry® Internet Service.

Host MDS Setel apakah perangkat Anda akan menerima pesan dorong dari semua instance
BlackBerry Enterprise Server atau BlackBerry Internet Service.

SMSC Proses Setel apakah perangkat Anda akan menerima pesan dorong yang berbasis SMS.
Host SMSC Setel dari host SMSC mana perangkat Anda menerima pesan browser push. Untuk

menerima pesan browser push dari host SMSC tertentu, ketikkan nomor telepon host
SMSC.

IP Proses Setel apakah perangkat Anda menerima pesan browser push yang dikirim aplikasi Web
melalui gateway WAP.

Host IP Setel dari gateway WAP mana perangkat Anda menerima pesan browser push. Untuk
menerima pesan browser push dari host IP tertentu, ketikkan alamat IP untuk gateway
WAP.

Mematikan browser push
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Perangkat > Setelan Sistem Lanjutan > Browser Push.
3. Kosongkan kotak centang Aktifkan Dorongan.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Pintasan browser
Untuk menggunakan pintasan browser, Anda mungkin perlu menghidupkan pintasan dalam opsi browser.
Tergantung pada bahasa input pengetikan yang Anda gunakan, beberapa pintasan mungkin tidak ada.

Panduan Pengguna Browser

178



Menyisipkan titik (.) dalam bidang alamat
Web

Tekan tombol Spasi.

Menyisipkan garis miring (/) dalam bidang
alamat Web

Tekan tombol Shift dan tombol Spasi.

Berhenti memuat halaman Web Tekan tombol Escape.
Menutup browser Tekan dan tahan tombol Escape.

Pada halaman Web

Berpindah antar tab dengan cepat Tekan W
Memperbesar tampilan halaman Web Tekan I
Memperkecil tampilan halaman Web Tekan O
Ke halaman mulai Tekan G
Kembali ke halaman awal Tekan H
Membuka daftar penanda Tekan K
Menambah penanda Tekan A
Melihat daftar halaman Web yang baru
saja Anda kunjungi

Tekan Y

Memperbarui halaman Web Tekan R
Menemukan teks pada halaman Web Tekan F. Untuk menemukan contoh teks berikutnya, tekan V.
Membuka opsi browser Tekan S

Pindah di halaman Web

Menaikkan layar Tekan tombol Shift dan tombol Spasi.
Menurunkan layar Tekan tombol Spasi.
Pindah ke atas halaman Web Tekan T
Pindah ke bawah halaman Web Tekan B
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Memecahkan masalah: Browser

Tidak ada browser pada perangkat saya
Tergantung pada paket layanan nirkabel Anda, fitur ini mungkin tidak didukung.
Pastikan perangkat BlackBerry® Anda terhubung ke jaringan nirkabel.

Saya tidak bisa memainkan lagu atau video pada halaman Web
Perangkat BlackBerry® Anda mungkin tidak mendukung ukuran atau format file dari lagu atau video tersebut.

Saya menerima konfirmasi untuk berpindah jaringan saat mengalirkan
lagu atau video
Jika Anda menerima konfirmasi untuk berpindah jaringan, berarti Anda tidak bisa mengalirkan lagu atau video
dengan koneksi Internet yang sedang Anda gunakan. Jika Anda berpindah jaringan, mungkin dikenakan biaya
tambahan. Untuk informasi lainnya, hubungi penyedia layanan nirkabel atau administrator Anda.

Untuk berhenti menerima konfirmasi ini, dalam browser, tekan tombol  > Opsi. Di bagian Umum, di bawah
Konfirmasi Sebelum, kosongkan kotak centang Beralih ke Jaringan Operator untuk Media Mengalir.

Saya tidak bisa membuka tab baru
Anda mungkin tidak punya cukup memori pada perangkat BlackBerry®. Coba lakukan tindakan berikut:

• Tutup tab yang tidak Anda perlukan.
• Tutup aplikasi lainnya yang tidak perlu dibuka.

Informasi terkait
Menutup aplikasi agar tidak berjalan di latar belakang, 239
Membuka, menutup, atau berpindah antar tab, 13
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Kalender

Dasar-dasar kalender

Berpindah tampilan kalender
Anda bisa melihat janji temu dan rapat dalam salah satu dari empat tampilan kalender. Tampilan hari, Tampilan
minggu , dan Tampilan bulan menampilkan semua janji temu dan rapat untuk jangka waktu yang dipilih. Tampilan
Agenda menampilkan semua janji temu, rapat, dan waktu kosong yang telah dijadwalkan dalam sebuah daftar.

1. Pada layar Asal, klik ikon Kalender.
2. Tekan tombol  > Lihat.
3. Klik sebuah tampilan.

Ke tanggal tertentu dalam kalender
1. Pada layar Asal, klik ikon Kalender.
2. Tekan tombol .

• Untuk pindah ke tanggal tertentu, klik Ke Tanggal.
• Untuk pindah ke tanggal sekarang, klik Ke Hari Ini.

Menjadwalkan rapat atau janji temu
Untuk mengundang peserta ke sebuah rapat, akun email kantor Anda harus menggunakan BlackBerry® Enterprise
Server yang mendukung fitur ini.

1. Pada layar Asal, klik ikon Kalender.
2. Tekan tombol  > Janji Temu Baru.
3. Ketikkan informasi rapat atau janji temu.

• Untuk mengundang peserta ke sebuah rapat, tekan tombol  > Undang Peserta. Klik seorang peserta.
4. Lakukan salah satu dari yang berikut:

• Untuk mengirim undangan rapat kepada peserta yang diundang, tekan  > Kirim.
• Untuk menyimpan janji temu, tekan tombol  > Simpan.

Informasi terkait
Mematikan perangkat Anda, 269
Mematikan perangkat Anda, 269
Saya tidak bisa menjadwalkan janji temu yang berlangsung beberapa hari, 190
Saya tidak bisa menyetel beberapa bidang saat menjadwalkan janji temu, 191
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Menyetel alarm di kalender
Anda bisa menyetel alarm di kalender agar aktif pada hari dan waktu yang telah dijadwalkan. Menjadwalkan alarm di
kalender tidak menggantikan alarm biasa Anda dalam aplikasi Jam. Karena setelan nada alarm digunakan bersama
oleh alarm di Kalender dan aplikasi Jam, maka mengganti setelan nada alarm akan mempengaruhi alarm di kedua
aplikasi.

1. Pada layar Asal, klik ikon Kalender.
2. Tekan tombol  > Alarm Baru.
3. Ketikkan informasi alarm.
4. Jika Anda ingin alarm berulang, ganti bidang Perulangan.
5. Tekan tombol  > Simpan.

Berpindah kalender
Jika perangkat BlackBerry® Anda telah dikaitkan dengan beberapa akun email sekaligus, Anda mungkin mempunyai
beberapa kalender pada perangkat. Jika Anda mempunyai beberapa kalender pada perangkat, Anda bisa
menjadwalkan dan mengelola janji temu dan rapat dalam setiap kalender. Untuk informasi lainnya, hubungi penyedia
layanan nirkabel Anda.

1. Pada layar Asal, klik ikon Kalender.
2. Tekan tombol  > Pilih Kalender.
3. Klik sebuah kalender.

Rapat

Menjadwalkan rapat atau janji temu
Untuk mengundang peserta ke sebuah rapat, akun email kantor Anda harus menggunakan BlackBerry® Enterprise
Server yang mendukung fitur ini.

1. Pada layar Asal, klik ikon Kalender.
2. Tekan tombol  > Janji Temu Baru.
3. Ketikkan informasi rapat atau janji temu.

• Untuk mengundang peserta ke sebuah rapat, tekan tombol  > Undang Peserta. Klik seorang peserta.
4. Lakukan salah satu dari yang berikut:

• Untuk mengirim undangan rapat kepada peserta yang diundang, tekan  > Kirim.
• Untuk menyimpan janji temu, tekan tombol  > Simpan.

Informasi terkait
Mematikan perangkat Anda, 269
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Mematikan perangkat Anda, 269
Saya tidak bisa menjadwalkan janji temu yang berlangsung beberapa hari, 190
Saya tidak bisa menyetel beberapa bidang saat menjadwalkan janji temu, 191

Menghapus janji temu, rapat, atau alarm
1. Pada layar Asal, klik ikon Kalender.
2. Sorot sebuah janji temu, rapat, atau alarm.
3. Tekan tombol  > Hapus.

Menanggapi undangan rapat
1. Dalam undangan rapat, tekan tombol  .
2. Klik Terima, Tentatif, atau Tolak.
3. Jika Anda menolak undangan rapat yang didelegasikan, lakukan salah satu dari yang berikut:

• Untuk menolak rapat, klik Tolak.
• Untuk mendelegasikan rapat kembali kepada pengirim agar pengirim bisa mendelegasikannya kembali, klik

Delegasikan.
4. Lakukan salah satu dari yang berikut:

• Untuk mengirim respons tanpa menambahkan komentar, klik Kirim Respons.
• Untuk menambahkan komentar pada respons Anda, klik Tambah Komentar. Ketikkan komentar. Tekan

tombol  > Kirim.

Catatan: Jika Anda menghapus sebuah undangan rapat dari aplikasi Pesan sebelum Anda menerima atau
menolaknya, rapat akan dihapus dari aplikasi email pada komputer Anda.

Melihat kalender saat menanggapi rapat
Dalam undangan rapat, tekan tombol  > Lihat Kalender.

Untuk kembali ke undangan rapat, tekan tombol  .

Memeriksa status peserta rapat
Untuk melakukan tugas ini, akun email kantor Anda harus menggunakan BlackBerry® Enterprise Server yang
mendukung fitur ini. Untuk informasi lainnya, hubungi administrator Anda.

Anda hanya bisa memeriksa status peserta rapat dalam organisasi Anda.
Dalam rapat atau undangan rapat, di bawah daftar peserta rapat, klik Lihat Status.

• Jika Anda penyelenggara rapat, untuk memilih waktu berikutnya saat semua peserta rapat ada, klik Waktu
Ada Berikutnya.

• Untuk melihat daftar status yang telah dikaitkan dengan bilah berwarna pada layar (misalnya, sibuk atau
tentatif), tekan tombol  > Tampilkan Legenda.
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Mengganti daftar peserta rapat
Untuk melakukan tugas ini, Anda harus menjadi penyelenggara rapat.

1. Dalam rapat, dalam bidang Diterima atau Ditolak, sorot sebuah kontak.
2. Tekan tombol .
3. Klik Undang Peserta, Ganti Peserta, atau Hapus Peserta.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Meneruskan undangan rapat
Untuk melakukan tugas ini, akun email Anda harus menggunakan BlackBerry® Internet Service atau BlackBerry®
Enterprise Server yang mendukung fitur ini. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan nirkabel atau
administrator Anda.

Jika Anda tidak mempunyai opsi untuk meneruskan undangan rapat, Anda mungkin bisa mendelegasikan undangan
rapat tersebut sebagai gantinya.

Dalam sebuah rapat atau undangan rapat, tekan  > Teruskan.

Catatan: Jika Anda meneruskan sebuah undangan rapat atas nama penyelenggara rapat, hanya penyelenggara
rapat yang akan menerima respons penerimanya.

Mendelegasikan undangan rapat
Untuk melakukan tugas ini, Anda harus menggunakan IBM® Lotus Notes® dan akun email Anda harus dikaitkan
dengan BlackBerry® Enterprise Server yang mendukung fitur ini.

Jika Anda tidak mempunyai opsi untuk mendelegasikan undangan rapat, Anda mungkin bisa meneruskan undangan
rapat tersebut sebagai gantinya. Anda mungkin tidak mempunyai opsi untuk mendelegasikan undangan rapat jika
penyelenggara rapat mematikan delegasi rapat.

1. Dalam undangan rapat, tekan tombol  > Delegasikan.
2. Klik sebuah kontak.

• Untuk mengirim respons tanpa menambahkan komentar, klik Kirim Respons.
• Untuk menambahkan komentar pada respons Anda, klik Tambah Komentar. Ketikkan komentar. Tekan

tombol  > Kirim.

Mengirim pesan email ke semua peserta rapat
Dalam rapat, undangan rapat, atau respons rapat, tekan tombol  > Email Ke Semua Peserta.
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Rapat melalui panggilan konferensi

Tentang panggilan konferensi
Anda bisa membuat dua jenis panggilan konferensi dengan perangkat BlackBerry® Anda. Jika organisasi Anda atau
layanan konferensi telah menyediakan Anda nomor penghubung panggilan konferensi, Anda bisa membuat rapat
melalui panggilan konferensi dalam kalender pada perangkat Anda atau komputer. Rapat melalui panggilan
konferensi memungkinkan peserta yang mempunyai perangkat BlackBerry untuk mengikuti rapat melalui panggilan
konferensi tersebut dengan opsi satu sentuhan Bergabung Sekarang, jika fitur ini didukung pada perangkat mereka,
sehingga mereka tidak harus menghubungi nomor penghubung panggilan konferensi dan kode akses. Jika Anda
tidak mempunyai nomor penghubung panggilan konferensi, Anda bisa membuatnya dengan menghubungi kontak
lainnya dan menyatukan panggilan tersebut.

Membuat rapat melalui panggilan konferensi dari perangkat Anda
Untuk melakukan tugas ini, Anda harus menjadi penyelenggara rapat. Jika Anda bukan penyelenggara rapat, Anda
bisa membuat rapat melalui panggilan konferensi atas nama orang lain dari komputer Anda.

1. Dalam sebuah rapat, pilih kotak centang Panggilan konferensi.
2. Ketikkan informasi untuk panggilan konferensi tersebut.
3. Tekan tombol  > Simpan.

Membuat rapat melalui panggilan konferensi dari komputer Anda
Untuk melakukan tugas ini, Anda harus menjadi penyelenggara rapat atau membuat rapat atas nama penyelenggara
rapat. Untuk informasi tentang membuat rapat atas nama orang lain, lihat dokumentasi untuk aplikasi email pada
komputer Anda.

Anda bisa membuat rapat melalui panggilan konferensi dari komputer yang dikenali oleh perangkat BlackBerry®
Anda. Bila rapat melalui panggilan konferensi telah dimulai, para peserta yang memiliki perangkat BlackBerry bisa
mengikuti rapat melalui panggilan konferensi dengan opsi Bergabung Sekarang, jika perangkat mereka mendukung
fitur ini.
1. Dalam catatan rapat, atau dalam bidang lokasi rapat, ketikkan CCP: dan nomor penghubung panggilan

konferensi pesertanya. Jangan sertakan spasi.
2. Ketikkan x huruf kecil. Jangan sertakan spasi sebelum atau sesudah x.
3. Ketikkan kode akses peserta. Ketikkan spasi setelah kode akses peserta.
4. Ketikkan CCM: dan nomor penghubung panggilan konferensi moderatornya. Jangan sertakan spasi.
5. Ketikkan x huruf kecil. Jangan sertakan spasi sebelum atau sesudah x.
6. Ketikkan kode akses moderator. Ketikkan spasi setelah kode akses moderator.

Misalnya
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Jika nomor penghubung panggilan konferensi peserta dan moderator adalah 1-800-555-5555, kode akses moderator
adalah 55555#, dan kode akses peserta adalah 55551#, maka ketikkan CCP:18005555555x55555# CCM:
18005555555x55551#, diikuti dengan sebuah spasi.

Mengikuti rapat melalui panggilan konferensi
Lakukan salah satu dari yang berikut:

• Dalam pemberitahuan rapat, klik Bergabung Sekarang.
• Dalam kalender, sorot sebuah rapat. Tekan tombol  > Bergabung Sekarang.

Informasi terkait
Saya tidak bisa mengikuti panggilan konferensi dengan opsi Bergabung Sekarang, 191

Menyimpan informasi panggilan konferensi Anda
Anda bisa menyimpan informasi panggilan konferensi Anda agar ditambahkan ke bidang panggilan konferensi
secara otomatis bila Anda membuat rapat melalui panggilan konferensi dari perangkat BlackBerry® Anda.
1. Pada layar Asal, klik ikon Kalender.
2. Tekan tombol  > Opsi > Panggilan Konferensi.
3. Ketikkan informasi panggilan konferensi Anda.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Menyinkronkan kalender

Tentang sinkronisasi
Fitur sinkronisasi data nirkabel dirancang untuk menyinkronkan data agenda (kontak, entri kalender, tugas, dan
memo) antara ponsel cerdas BlackBerry® pelanggan dan aplikasi email pada komputer mereka melalui jaringan
nirkabel.

Fitur rekonsiliasi email nirkabel dirancang untuk melakukan rekonsiliasi email antara ponsel cerdas pelanggan dan
aplikasi email pada komputer mereka melalui jaringan nirkabel. Bila pelanggan menyimpan atau menghapus pesan
email pada ponsel cerdas mereka, pesan email ini akan disimpan ke file atau dihapus dalam aplikasi email mereka.
Demikian juga dengan setiap penggantian yang mereka buat pada pesan email di aplikasi email pada komputer
akan diterapkan pula pada ponsel cerdas mereka.

Kadang, jika ponsel cerdas tidak mengenali bidang dalam kontak, entri kalender, atau akun email, beberapa data
atau email tidak bisa disinkronkan atau direkonsiliasi.

Jika sinkronisasi data nirkabel atau rekonsiliasi email nirkabel tidak ada pada ponsel cerdas atau jika pelanggan
telah mematikan fitur-fitur ini, pelanggan bisa menggunakan alat sinkronisasi BlackBerry® Desktop Software untuk
menyinkronkan data agenda dan email mereka. Untuk informasi lainnya, lihat Bantuan dalam BlackBerry Desktop
Software.
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Research In Motion menyarankan Anda untuk membuat dan menyimpan file cadangan secara berkala pada
komputer Anda, terutama sebelum Anda memperbarui perangkat lunak apa pun. Menyimpan file cadangan yang
selalu diperbarui di komputer memungkinkan Anda memulihkan data perangkat jika perangkat hilang, dicuri, atau
korup karena masalah tak terduga.

Menyinkronkan data agenda melalui jaringan nirkabel
Research In Motion menyarankan Anda untuk membuat dan menyimpan file cadangan secara berkala pada
komputer Anda, terutama sebelum Anda memperbarui perangkat lunak apa pun. Menyimpan file cadangan yang
selalu diperbarui di komputer memungkinkan Anda memulihkan data perangkat jika perangkat hilang, dicuri, atau
korup karena masalah tak terduga.

1. Dalam aplikasi Kontak, Kalender, aplikasi Kalender, aplikasi Tugas, atau Buku Memo, tekan tombol  > Opsi.
2. Jika perlu, klik kalender atau daftar kontak.
3. Pilih kotak centang Sinkronisasi Nirkabel.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Jika Anda menggunakan BlackBerry® Internet Service, Anda harus menggunakan alat sinkronisasi BlackBerry®
Desktop Software untuk menyinkronkan data kalender. Untuk informasi lainnya, lihat Bantuan dalam BlackBerry
Desktop Software.

Informasi terkait
Beberapa karakter dalam entri kalender tidak muncul dengan benar setelah sinkronisasi, 191
Tentang konflik sinkronisasi, 92

Tentang mencadangkan dan memulihkan data perangkat
Jika Anda telah menginstal BlackBerry® Desktop Software pada komputer, Anda bisa mencadangkan dan
memulihkan hampir semua data perangkat BlackBerry, termasuk pesan, data agenda, font, pencarian tersimpan,
dan penanda browser menggunakan alat pencadangan dan pemulihan BlackBerry Desktop Software. Untuk
informasi lainnya, lihat Bantuan dalam BlackBerry Desktop Software.

Jika akun email Anda menggunakan BlackBerry® Enterprise Server, Anda mungkin bisa memulihkan data agenda
yang telah disinkronkan dengan perangkat Anda melalui jaringan nirkabel. Untuk memulihkan data agenda yang
telah disinkronkan melalui jaringan nirkabel, Anda harus mempunyai kata sandi aktivasi. Untuk informasi lainnya,
hubungi administrator Anda.

Research In Motion menyarankan Anda untuk membuat dan menyimpan file cadangan secara berkala pada
komputer Anda, terutama sebelum Anda memperbarui perangkat lunak apa pun. Menyimpan file cadangan yang
selalu diperbarui di komputer memungkinkan Anda memulihkan data perangkat jika perangkat hilang, dicuri, atau
korup karena masalah tak terduga.

Tentang konflik sinkronisasi
Konflik sinkronisasi terjadi bila Anda mengganti email yang sama atau item data agenda yang sama pada perangkat
BlackBerry® dan dalam aplikasi email pada komputer Anda.
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Jika Anda merekonsiliasikan email menggunakan rekonsiliasi email nirkabel, pada perangkat, Anda bisa menyetel
apakah email pada perangkat atau email pada komputer Anda yang akan didahulukan bila terjadi konflik rekonsiliasi
email.

Jika Anda menyinkronkan data agenda menggunakan sinkronisasi data nirkabel, data agenda pada komputer Anda
akan didahulukan dari data agenda pada perangkat Anda bila terjadi konflik sinkronisasi data.

Research In Motion menyarankan Anda untuk membuat dan menyimpan file cadangan secara berkala pada
komputer Anda, terutama sebelum Anda memperbarui perangkat lunak apa pun. Menyimpan file cadangan yang
selalu diperbarui di komputer memungkinkan Anda memulihkan data perangkat jika perangkat hilang, dicuri, atau
korup karena masalah tak terduga.

Informasi terkait
Menyinkronkan data agenda melalui jaringan nirkabel, 187
Beberapa karakter dalam entri kalender tidak muncul dengan benar setelah sinkronisasi, 191

Mengelola konflik sinkronisasi data
Anda bisa mengganti cara mengatasi konflik yang terjadi selama sinkronisasi data agenda dengan mematikan
sinkronisasi data nirkabel, mengganti opsi resolusi konflik, dan menyinkronkan data agenda menggunakan alat
sinkronisasi BlackBerry® Desktop Software. Untuk informasi lainnya tentang pengelolaan konflik yang terjadi selama
sinkronisasi data agenda, lihat Bantuan dalam BlackBerry Desktop Software.

Opsi kalender

Mengganti cara kalender ditampilkan
1. Pada layar Asal, klik ikon Kalender.
2. Tekan tombol  > Opsi > Tampilan Kalender dan Tindakan.

• Untuk mengganti tampilan default, ganti bidang Tampilan Awal.
• Untuk mengganti waktu mulai dan waktu selesainya hari, ganti bidang Awal Hari dan bidang Akhir Hari.
• Untuk mengganti hari yang ditampilkan sebagai hari pertama dalam seminggu dalam tampilan Minggu, ganti

bidang Hari Pertama Dalam Seminggu.
• Untuk menyembunyikan waktu kosong dalam tampilan Agenda, kosongkan kotak centang Tampilkan Waktu

Kosong dalam Tampilan Agenda.
3. Tekan tombol  > Simpan.

Mengganti opsi untuk pengingat
1. Pada layar Asal, klik ikon Kalender.
2. Tekan tombol  > Opsi > Tampilan Kalender dan Tindakan.

• Untuk mengganti waktu jeda sebentar bagi pengingat, ganti bidang Jeda Sebentar.
• Untuk mengganti waktu pengingat default untuk entri kalender, ganti bidang Pengingat Default.

Panduan Pengguna Kalender

188



3. Tekan tombol  > Simpan.

Informasi terkait
Mematikan perangkat Anda, 269

Mengganti opsi untuk beberapa kalender
1. Pada layar Asal, klik ikon Kalender.
2. Tekan tombol  > Opsi.
3. Klik sebuah kalender.

• Untuk mengganti warna yang digunakan untuk janji temu dari kalender, ganti bidang Warna Janji Temu.
• Untuk menyetel apakah kalender akan mengingatkan Anda jika ada janji temu, pilih atau kosongkan kotak

centang Tampilkan Pengingat.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Mengganti kalender default
Mengganti kalender default akan mengganti alamat email pengirim undangan rapat.

1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Perangkat > Setelan Sistem Lanjutan > Layanan Default.
3. Ganti bidang Kalender (CICAL).
4. Tekan tombol  > Simpan.

Mengganti berapa lama perangkat Anda menyimpan entri kalender
1. Pada layar Asal, klik ikon Kalender.
2. Tekan tombol  > Opsi > Tampilan Kalender dan Tindakan.
3. Ganti bidang Simpan Janji Temu.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Perangkat BlackBerry® Anda akan menghapus entri kalender yang lebih lama dari jumlah hari yang Anda setel.

Menampilkan tugas dalam kalender
1. Pada layar Asal, klik ikon Kalender.
2. Tekan tombol  > Opsi > Tampilan Kalender dan Tindakan.
3. Pilih kotak centang Tampilkan Tugas.
4. Tekan tombol  > Simpan.
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Pintasan kalender
Tergantung pada bahasa input pengetikan yang Anda gunakan, beberapa pintasan mungkin tidak ada.

Agar pintasan berfungsi dalam tampilan Hari, tekan  tombol > Opsi. Klik Tampilan Kalender dan Tindakan.
Kosongkan kotak centang Aktifkan Entri Cepat.

Menjadwalkan janji temu Tekan C
Mengganti ke Tampilan agenda Tekan A
Mengganti ke Tampilan hari Tekan D
Mengganti ke Tampilan minggu Tekan W
Mengganti ke Tampilan bulan Tekan M
Berpindah ke minggu, bulan atau hari berikutnya dalam
Tampilan agenda

Tekan tombol Spasi.

Berpindah ke minggu, bulan atau hari sebelumnya dalam
Tampilan agenda

Tekan tombol Shift dan tombol Spasi.

Berpindah ke tanggal sekarang Tekan T
Berpindah ke tanggal tertentu Tekan G

Memecahkan masalah: Kalender

Saya tidak bisa menjadwalkan janji temu yang berlangsung beberapa
hari
Jika Anda menggunakan IBM® Lotus Notes®, Anda tidak bisa menjadwalkan janji temu yang berlangsung beberapa
hari.

Informasi terkait
Menjadwalkan rapat atau janji temu, 181
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Saya tidak bisa menyetel beberapa bidang saat menjadwalkan janji
temu
Jika Anda menggunakan IBM® Lotus Notes®, Anda hanya bisa mengganti bidang Perihal, Lokasi, Pengingat, dan
Catatan dan kotak centang Tandai sebagai Pribadi bila Anda mengganti janji temu berulang atau rapat.

Informasi terkait
Menjadwalkan rapat atau janji temu, 181

Beberapa karakter dalam entri kalender tidak muncul dengan benar
setelah sinkronisasi
Jika Anda menjadwalkan janji temu atau rapat pada perangkat BlackBerry® yang berisi karakter khusus atau aksen,
komputer Anda mungkin tidak mendukung karakter ini.
Pada komputer Anda, pastikan Anda menggunakan halaman kode default yang benar dan bahwa dukungan font
yang benar telah diinstal pada komputer. Untuk informasi lainnya, lihat dokumentasi untuk sistem operasi pada
komputer Anda.

Research In Motion menyarankan Anda untuk membuat dan menyimpan file cadangan secara berkala pada
komputer Anda, terutama sebelum Anda memperbarui perangkat lunak apa pun. Menyimpan file cadangan yang
selalu diperbarui di komputer memungkinkan Anda memulihkan data perangkat jika perangkat hilang, dicuri, atau
korup karena masalah tak terduga.

Informasi terkait
Menyinkronkan data agenda melalui jaringan nirkabel, 187
Tentang konflik sinkronisasi, 92

Saya tidak bisa mengikuti panggilan konferensi dengan opsi
Bergabung Sekarang
Opsi Bergabung Sekarang mungkin tidak muncul dalam pemberitahuan rapat jika penyelenggara rapat tidak
menggunakan perangkat BlackBerry® yang mendukung fitur Bergabung Sekarang atau jika penyelenggara rapat
tidak memasukkan informasi panggilan konferensi dengan benar. Jika opsi Bergabung Sekarang muncul dan
perangkat Anda terhubung ke jaringan CDMA, Anda mungkin perlu mengganti opsi panggilan cerdas agar Anda bisa
mengikuti panggilan konferensi menggunakan opsi Bergabung Sekarang.

Cobalah tindakan berikut:

• Jika opsi Bergabung Sekarang tidak muncul, untuk mengikuti panggilan konferensi, pada rapat atau undangan
rapat, klik nomor penghubung panggilan konferensi dan kode akses yang diberikan baik pada bidang Lokasi
atau bagian Catatan.
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• Jika opsi Bergabung Sekarang muncul dan perangkat Anda terhubung ke jaringan CDMA, coba perlama waktu
default perangkat Anda menunggu sebelum memanggil nomor ekstensi. Dari layar Awal, tekan tombol  .
Tekan tombol  > Opsi > Pemanggilan Cerdas. Di bagian Untuk mengakses ekstensi di semua
perusahaan lainnya, ganti bidang Tunggu ke nilai tertinggi. Cobalah memasuki lagi panggilan konferensi
dengan opsi Bergabung Sekarang.

Informasi terkait
Mengikuti rapat melalui panggilan konferensi, 186

Panduan Pengguna Kalender

192



Kontak

Dasar-dasar kontak

Menambahkan kontak
• Untuk menambahkan kontak menggunakan aplikasi Kontak, pada layar Awal, klik ikon Kontak. Di bagian atas

layar, klik Kontak Baru. Ketikkan informasi kontak. Tekan tombol  > Simpan.
• Untuk menambah kontak dari sebuah pesan, log panggilan, atau halaman Web, sorot nama kontak, nomor, atau

alamat emailnya. Tekan tombol  > Tambah ke kontak. Jika perlu, tambahkan informasi kontak. Tekan
tombol  > Simpan.

Membuat bidang kontak khusus
Bidang kontak khusus bisa menyimpan informasi yang ingin Anda ingat tentang kontak, misalnya, Anda ingin
menambahkan bidang kontak khusus dengan nama Tim olahraga atau Warna favorit. Jika Anda membuat bidang
khusus untuk sebuah kontak, maka bidang tersebut akan muncul untuk semua kontak Anda.
1. Bila Anda menambahkan atau mengganti kontak, di bagian Bidang Khusus, klik Tambah Bidang Khusus.
2. Klik sebuah bidang.
3. Tekan tombol  > Ganti Nama Bidang.
4. Untuk mengganti nama bidang, letakkan kursor di bidang tersebut. Tekan tombol  > Ganti Nama Bidang.

Ketikkan nama untuk bidang tersebut. Tekan tombol  pada keyboard.
5. Ketikkan informasi yang ingin Anda tambahkan ke bidang khusus tersebut.
6. Tekan tombol  > Simpan.

Anda bisa menyinkronkan bidang kontak yang Anda sesuaikan pada perangkat BlackBerry® dengan aplikasi email
pada komputer Anda. Untuk informasi lainnya tentang menyinkron bidang kontak, lihat Bantuan dalam BlackBerry®
Desktop Software.

Informasi terkait
Data bidang daftar kontak tidak muncul pada komputer saya, 200

Menambahkan tanda jeda atau tanda tunggu ke nomor telepon
Gunakan tanda jeda dan tanda tunggu untuk memisahkan nomor tambahan terpisah, misalnya kata sandi atau
ekstensi, dari nomor telepon utama. Setelah memanggil nomor telepon utama, perangkat BlackBerry® akan berhenti
sebentar sebelum memanggil nomor tambahan (jeda) atau mengkonfirmasi Anda untuk mengetikkannya (tunggu).

1. Setelah Anda mengetikkan bagian utama dari nomor telepon dalam bidang nomor telepon, tekan tombol  .
2. Klik Tambah Jeda atau Tambah Tunggu.
3. Ketikkan nomor tambahan.
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4. Tekan tombol  > Simpan.

Mengganti atau menghapus kontak
1. Pada layar Asal, klik ikon Kontak.
2. Sorot sebuah kontak.
3. Tekan tombol .

• Untuk mengedit informasi kontak, klik Edit. Ganti informasi kontak. Tekan tombol  > Simpan.
• Untuk menghapus kontak, klik Hapus.

Mencari kontak dalam buku alamat organisasi atau perusahaan Anda
Untuk melakukan tugas ini, akun email kantor Anda harus menggunakan BlackBerry® Enterprise Server yang
mendukung fitur ini. Untuk informasi lainnya, hubungi administrator Anda.

1. Pada layar Asal, klik ikon Kontak.
2. Tekan tombol  > Telusur.
3. Ketikkan bagian atau nama kontak selengkapnya.
4. Tekan tombol  pada keyboard.
5. Tekan tombol .

• Untuk menambahkan kontak ke daftar kontak Anda, klik Tambah ke Kontak.
• Untuk menambahkan semua kontak, klik Tambah Semua ke Kontak.
• Untuk melihat informasi kontak, klik Lihat.
• Untuk menghapus kontak dari hasil penelusuran kontak, klik Hapus.
• Untuk menghapus hasil penelusuran kontak, klik Hapus Penelusuran.
• Untuk memulai penelusuran kontak baru, klik Telusur.

Menyesuaikan kontak

Menambahkan gambar kontak untuk ID penelepon
1. Pada layar Asal, klik ikon Kontak.
2. Sorot sebuah kontak.
3. Tekan tombol  > Edit.
4. Tekan tombol  > Tambah Gambar.
5. Temukan, sorot, dan klik sebuah gambar.
6. Jika perlu, pindahkan kotak pangkas ke bagian gambar yang ingin Anda gunakan.
7. Tekan tombol  > Pangkas & Simpan.
8. Tekan tombol  > Simpan.
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Informasi terkait
Gambar kontak saya berganti terus-menerus, 201

Mengganti atau menghapus gambar kontak
1. Pada layar Asal, klik ikon Kontak.
2. Sorot sebuah kontak.
3. Tekan tombol  > Edit.
4. Sorot gambar kontak.

• Untuk mengganti gambar kontak, tekan tombol  > Ganti Gambar. Sorot sebuah gambar. Tekan tombol
 > Pilih.

• Untuk menghapus gambar kontak, tekan  > Hapus Gambar.
5. Tekan tombol  > Simpan.

Informasi terkait
Gambar kontak saya berganti terus-menerus, 201

Tentang kategori
Anda bisa membuat beberapa kategori untuk mengelompokkan berbagai kontak, tugas dan memo Anda. Anda juga
bisa mempersempit kontak, tugas, dan memo yang muncul berdasarkan pada kategori.

Nama kategori tidak membedakan huruf besar-kecil. Lebih dari satu kategori bisa diterapkan pada kontak, tugas,
atau memo. Jika Anda menggunakan IBM® Lotus Notes®, Anda bisa menerapkan lebih dari satu kategori ke tugas
pada perangkat BlackBerry® Anda, namun hanya satu kategori yang akan disinkronkan dengan tugas dalam Lotus
Notes.

Kategori dipakai bersama antara daftar kontak, daftar tugas, dan daftar memo dan penggantian yang Anda buat
dalam satu aplikasi akan dibuat dalam semua aplikasi.

Mengkategorikan kontak, tugas, atau memo
1. Bila Anda membuat atau mengganti kontak, tugas, atau memo, tekan tombol  > Kategori.
2. Pilih kotak centang di sebelah kategori.
3. Tekan tombol  > Simpan.

Untuk menghapus kategori dari kontak, tugas, atau memo, kosongkan kotak centang di sebelah kategori.

Membuat kategori untuk kontak, tugas, atau memo
Anda bisa membuat berbagai kategori untuk mengelola item dalam aplikasi Kontak, aplikasi Tugas, dan aplikasi
Buku Memo.
1. Pada layar Awal atau dalam folder Aplikasi, klik ikon Kontak , ikon Tugas , atau ikon Buku Memo.
2. Tekan tombol  > Filter.
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3. Tekan tombol  > Baru.
4. Ketikkan nama kategori.
5. Tekan tombol  pada keyboard.

Untuk menghapus sebuah kategori, sorot kategori tersebut. Tekan tombol  > Hapus.

Menyinkronkan kontak

Tentang sinkronisasi
Fitur sinkronisasi data nirkabel dirancang untuk menyinkronkan data agenda (kontak, entri kalender, tugas, dan
memo) antara ponsel cerdas BlackBerry® pelanggan dan aplikasi email pada komputer mereka melalui jaringan
nirkabel.

Fitur rekonsiliasi email nirkabel dirancang untuk melakukan rekonsiliasi email antara ponsel cerdas pelanggan dan
aplikasi email pada komputer mereka melalui jaringan nirkabel. Bila pelanggan menyimpan atau menghapus pesan
email pada ponsel cerdas mereka, pesan email ini akan disimpan ke file atau dihapus dalam aplikasi email mereka.
Demikian juga dengan setiap penggantian yang mereka buat pada pesan email di aplikasi email pada komputer
akan diterapkan pula pada ponsel cerdas mereka.

Kadang, jika ponsel cerdas tidak mengenali bidang dalam kontak, entri kalender, atau akun email, beberapa data
atau email tidak bisa disinkronkan atau direkonsiliasi.

Jika sinkronisasi data nirkabel atau rekonsiliasi email nirkabel tidak ada pada ponsel cerdas atau jika pelanggan
telah mematikan fitur-fitur ini, pelanggan bisa menggunakan alat sinkronisasi BlackBerry® Desktop Software untuk
menyinkronkan data agenda dan email mereka. Untuk informasi lainnya, lihat Bantuan dalam BlackBerry Desktop
Software.

Research In Motion menyarankan Anda untuk membuat dan menyimpan file cadangan secara berkala pada
komputer Anda, terutama sebelum Anda memperbarui perangkat lunak apa pun. Menyimpan file cadangan yang
selalu diperbarui di komputer memungkinkan Anda memulihkan data perangkat jika perangkat hilang, dicuri, atau
korup karena masalah tak terduga.

Menyinkronkan data agenda melalui jaringan nirkabel
Research In Motion menyarankan Anda untuk membuat dan menyimpan file cadangan secara berkala pada
komputer Anda, terutama sebelum Anda memperbarui perangkat lunak apa pun. Menyimpan file cadangan yang
selalu diperbarui di komputer memungkinkan Anda memulihkan data perangkat jika perangkat hilang, dicuri, atau
korup karena masalah tak terduga.

1. Dalam aplikasi Kontak, Kalender, aplikasi Kalender, aplikasi Tugas, atau Buku Memo, tekan tombol  > Opsi.
2. Jika perlu, klik kalender atau daftar kontak.
3. Pilih kotak centang Sinkronisasi Nirkabel.
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4. Tekan tombol  > Simpan.

Jika Anda menggunakan BlackBerry® Internet Service, Anda harus menggunakan alat sinkronisasi BlackBerry®
Desktop Software untuk menyinkronkan data kalender. Untuk informasi lainnya, lihat Bantuan dalam BlackBerry
Desktop Software.

Informasi terkait
Beberapa karakter dalam entri kalender tidak muncul dengan benar setelah sinkronisasi, 191
Tentang konflik sinkronisasi, 92

Tentang mencadangkan dan memulihkan data perangkat
Jika Anda telah menginstal BlackBerry® Desktop Software pada komputer, Anda bisa mencadangkan dan
memulihkan hampir semua data perangkat BlackBerry, termasuk pesan, data agenda, font, pencarian tersimpan,
dan penanda browser menggunakan alat pencadangan dan pemulihan BlackBerry Desktop Software. Untuk
informasi lainnya, lihat Bantuan dalam BlackBerry Desktop Software.

Jika akun email Anda menggunakan BlackBerry® Enterprise Server, Anda mungkin bisa memulihkan data agenda
yang telah disinkronkan dengan perangkat Anda melalui jaringan nirkabel. Untuk memulihkan data agenda yang
telah disinkronkan melalui jaringan nirkabel, Anda harus mempunyai kata sandi aktivasi. Untuk informasi lainnya,
hubungi administrator Anda.

Research In Motion menyarankan Anda untuk membuat dan menyimpan file cadangan secara berkala pada
komputer Anda, terutama sebelum Anda memperbarui perangkat lunak apa pun. Menyimpan file cadangan yang
selalu diperbarui di komputer memungkinkan Anda memulihkan data perangkat jika perangkat hilang, dicuri, atau
korup karena masalah tak terduga.

Tentang konflik sinkronisasi
Konflik sinkronisasi terjadi bila Anda mengganti email yang sama atau item data agenda yang sama pada perangkat
BlackBerry® dan dalam aplikasi email pada komputer Anda.

Jika Anda merekonsiliasikan email menggunakan rekonsiliasi email nirkabel, pada perangkat, Anda bisa menyetel
apakah email pada perangkat atau email pada komputer Anda yang akan didahulukan bila terjadi konflik rekonsiliasi
email.

Jika Anda menyinkronkan data agenda menggunakan sinkronisasi data nirkabel, data agenda pada komputer Anda
akan didahulukan dari data agenda pada perangkat Anda bila terjadi konflik sinkronisasi data.

Research In Motion menyarankan Anda untuk membuat dan menyimpan file cadangan secara berkala pada
komputer Anda, terutama sebelum Anda memperbarui perangkat lunak apa pun. Menyimpan file cadangan yang
selalu diperbarui di komputer memungkinkan Anda memulihkan data perangkat jika perangkat hilang, dicuri, atau
korup karena masalah tak terduga.

Informasi terkait
Menyinkronkan data agenda melalui jaringan nirkabel, 187
Beberapa karakter dalam entri kalender tidak muncul dengan benar setelah sinkronisasi, 191
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Mengelola konflik sinkronisasi data
Anda bisa mengganti cara mengatasi konflik yang terjadi selama sinkronisasi data agenda dengan mematikan
sinkronisasi data nirkabel, mengganti opsi resolusi konflik, dan menyinkronkan data agenda menggunakan alat
sinkronisasi BlackBerry® Desktop Software. Untuk informasi lainnya tentang pengelolaan konflik yang terjadi selama
sinkronisasi data agenda, lihat Bantuan dalam BlackBerry Desktop Software.

Daftar distribusi pribadi

Membuat daftar distribusi pribadi
Anda bisa menggunakan daftar distribusi pribadi saat mengirim pesan email, pesan PIN, atau pesan teks. Daftar
distribusi pribadi yang Anda buat pada perangkat BlackBerry® tidak akan muncul dalam aplikasi email pada
komputer Anda.

1. Pada layar Asal, klik ikon Kontak.
2. Tekan tombol  > Grup Baru.
3. Ketikkan nama daftar distribusi pribadi.
4. Tekan tombol  > Tambah Anggota.
5. Klik sebuah kontak.
6. Untuk menambahkan kontak lainnya, ulangi langkah 4 sampai 5.
7. Tekan tombol  > Simpan Grup.

Mengganti atau menghapus daftar distribusi pribadi
1. Pada layar Asal, klik ikon Kontak.
2. Sorot sebuah daftar distribusi pribadi.
3. Tekan tombol .

• Untuk mengganti daftar distribusi pribadi, klik Edit Grup. Klik sebuah kontak. Klik Tambah Anggota, Ganti
Anggota, atau Hapus Anggota. Tekan tombol  > Simpan Grup.

• Untuk menghapus daftar distribusi pribadi, klik Hapus Grup > Hapus.

Catatan: Bila Anda menghapus kontak dari daftar distribusi pribadi, kontak tersebut tetap ada dalam daftar kontak
Anda.
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Beberapa daftar kontak sekaligus

Tentang beberapa daftar kontak
Jika perangkat BlackBerry® Anda telah dikaitkan dengan beberapa akun email, Anda mungkin mempunyai beberapa
kontak dari setiap akun email pada perangkat. Misalnya, jika perangkat Anda telah dikaitkan dengan akun email
kantor dan akun email pribadi, Anda mungkin bisa melihat daftar kontak kantor dan daftar kontak pribadi pada
perangkat. Untuk informasi lainnya, hubungi penyedia layanan nirkabel Anda.

Melihat daftar kontak yang berbeda
1. Pada layar Asal, klik ikon Kontak.
2. Tekan tombol  > Pilih Kontak.
3. Klik sebuah daftar kontak.

Mengganti daftar kontak default
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Perangkat > Setelan Sistem Lanjutan > Layanan Default.
3. Ganti bidang Daftar Kontak (SINKRON).
4. Tekan tombol  > Simpan.

Opsi daftar kontak

Mematikan konfirmasi yang muncul sebelum Anda menghapus item
Anda bisa mematikan konfirmasi yang muncul sebelum menghapus pesan, log panggilan, kontak, entri kalender,
tugas, memo, atau kata sandi.
1. Pada layar Awal, klik ikon aplikasi untuk aplikasi yang meminta konfirmasi Anda sebelum Anda menghapus item.
2. Tekan tombol  > Opsi.
3. Jika perlu, klik Opsi Umum.
4. Kosongkan kotak centang Konfirmasi Hapus.
5. Tekan tombol  > Simpan.
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Mengganti opsi tampilan untuk kontak
Anda bisa mengganti cara kontak Anda ditampilkan dalam semua aplikasi, termasuk ponsel, daftar pesan, daftar
kontak, dan kalender.
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Pengetikan & Input > Bahasa.
3. Ganti bidang Tampilan Nama Global.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Melihat jumlah kontak yang tersimpan pada perangkat Anda
1. Pada layar Asal, klik ikon Kontak.
2. Tekan tombol  > Opsi > Tampilan Kalender dan Tindakan.
3. Klik sebuah daftar kontak.

Bidang Jumlah Entri akan menampilkan jumlah kontak yang tersimpan dalam daftar kontak.

Mengurutkan kontak atau tugas
1. Pada layar Awal atau dalam folder Aplikasi, klik ikon Kontak atau ikon Tugas.
2. Tekan tombol  > Opsi > Tampilan Kalender dan Tindakan.
3. Jika perlu, klik Opsi Umum.
4. Ganti bidang Urut Berdasar.
5. Tekan tombol  > Simpan.

Memecahkan masalah: Kontak

Data bidang daftar kontak tidak muncul pada komputer saya
Anda hanya bisa menyinkronkan data dalam bidang daftar kontak khusus dengan bidang teks dalam aplikasi email
pada komputer Anda. Misalnya, Anda tidak bisa menambahkan ulang tahun kontak ke bidang daftar kontak khusus
pada perangkat BlackBerry® Anda dan menyinkronkannya dengan aplikasi email pada komputer Anda, karena
bidang ulang tahun adalah bidang tanggal dalam aplikasi email pada komputer Anda.

Informasi terkait
Membuat bidang kontak khusus, 193

Panduan Pengguna Kontak

200



Gambar kontak saya berganti terus-menerus
Gambar kontak dalam aplikasi (misalnya, dalam aplikasi kontak), mungkin berganti jika Anda menyetel lebih dari
satu aplikasi pada perangkat BlackBerry® Anda untuk mengganti beberapa gambar kontak. Tergantung pada
seberapa sering atau berapa banyak gambar kontak penelepon yang diganti oleh aplikasi lainnya, biaya data yang
dikenakan pada Anda mungkin bertambah.

Untuk menghentikan penggantian gambar kontak, Anda harus mengganti opsi dalam tiap aplikasi yang mengganti
gambar kontak Anda.

Informasi terkait
Menambahkan gambar kontak untuk ID penelepon, 42
Mengganti atau menghapus gambar kontak, 195
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Jam

Menyetel tanggal dan waktu
1. Pada layar Awal atau dalam folder Aplikasi, klik ikon Jam.
2. Tekan tombol  > Setel Waktu.

• Untuk mendapatkan tanggal dan waktu dari jaringan nirkabel secara otomatis, ganti bidang Perbarui Waktu
ke Otomatis. Ingatlah bahwa Anda harus terhubung ke jaringan nirkabel.

• Untuk menyetel tanggal dan waktu secara manual, ganti bidang Perbarui Waktu ke Manual. Klik bidang
Setel Waktu atau Setel Tanggal. Ganti waktu atau tanggal. Klik Ok.

3. Lakukan salah satu dari yang berikut:
• Untuk menerima konfirmasi saat perangkat Anda mendeteksi zona waktu baru, ganti bidang Otomatis

Perbarui Zona Waktu ke Konfirmasi.
• Agar perangkat Anda memperbarui zona waktu secara otomatis saat mendeteksi zona waktu baru, ganti

bidang Otomatis Perbarui Zona Waktu ke Hidup.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Informasi terkait
Waktu pada perangkat saya salah, 205

Mengganti apa yang tampak pada layar saat perangkat Anda
sedang diisi
1. Pada layar Awal atau dalam folder Aplikasi, klik ikon Jam.
2. Tekan tombol  > Opsi.
3. Ganti bidang Saat Pengisian.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Mengganti tampilan jam
Anda bisa menyetel tampilan jam berbeda untuk jam, stopwatch dan timer.
1. Pada layar Awal atau dalam folder Aplikasi, klik ikon Jam.
2. Tekan tombol  > Opsi.
3. Ganti bidang Tampilan Jam, bidang Tampilan Stopwatch atau bidang Tampilan Timer.
4. Tekan tombol  > Simpan.
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Menampilkan zona waktu kedua pada jam
Anda bisa menampilkan dua zona waktu pada jam. Misalnya, jika Anda bepergian ke zona waktu yang berbeda,
Anda bisa menampilkan waktu di lokasi Anda sekarang dan waktu dalam zona waktu asal Anda.

1. Pada layar Awal atau dalam folder Aplikasi, klik ikon Jam.
2. Tekan tombol  > Opsi.
3. Ganti bidang Zona Waktu Asal.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Informasi terkait
Waktu pada perangkat saya salah, 205

Menghidupkan alarm
1. Pada layar Awal atau dalam folder Aplikasi, klik ikon Jam.
2. Tekan tombol  > Setel Alarm.
3. Pada kotak jejak, geserkan jari Anda ke atas atau bawah untuk menyorot Hidup atau Hari Kerja.
4. Klik kotak jejak.

Di bagian atas layar Awal, muncul indikator jam.

Untuk menyetel alarm tambahan atau untuk menyetel alarm untuk hari-hari tertentu dalam seminggu, Anda bisa
menjadwalkan alarm melalui aplikasi Kalender.

Informasi terkait
Mematikan perangkat Anda, 269

Membungkam alarm
• Jika jeda sebentar tidak dihidupkan, klik Abaikan.
• Jika jeda sebentar dihidupkan, klik Jeda Sebentar.

Mengganti opsi pemberitahuan alarm.
1. Pada layar Awal atau dalam folder Aplikasi, klik ikon Jam.
2. Tekan tombol  > Opsi.
3. Di bagian Alarm, ganti bidang Nada Alarm, bidang Volume, bidang Waktu Jeda Sebentar, dan bidang

Getaran.
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4. Tekan tombol  > Simpan.

Menghidupkan mode jam tempat tidur
Anda bisa menyetel opsi untuk mode jam tempat tidur agar Anda bisa melihat jam tanpa terganggu oleh pesan atau
panggilan masuk.
1. Pada layar Awal atau dalam folder Aplikasi, klik ikon Jam.
2. Tekan tombol  > Masuk Mode Tempat Tidur.

Untuk mematikan mode jam tempat tidur, tekan tombol  .

Menyetel opsi untuk mode jam tempat tidur
1. Pada layar Awal atau dalam folder Aplikasi, klik ikon Jam.
2. Tekan tombol  > Opsi > Tampilan Kalender dan Tindakan.
3. Di bagian Mode Tempat Tidur, lakukan salah satu dari yang berikut:

• Agar menerima pemberitahuan LED berkedip saat mode jam tempat tidur dihidupkan, kosongkan kotak
centang Nonaktifkan LED.

• Untuk mematikan koneksi ke jaringan nirkabel, agar perangkat Anda tidak menerima panggilan telepon atau
pesan saat mode jam tempat tidur dihidupkan, pilih kotak centang Nonaktifkan Radio.

• Untuk mematikan peredupan layar saat mode jam tempat tidur dihidupkan, kosongkan kotak centang
Redupkan Layar.

4. Tekan tombol  > Simpan.

Menggunakan stopwatch
1. Pada layar Awal atau dalam folder Aplikasi, klik ikon Jam.
2. Tekan tombol  > Stopwatch.
3. Klik ikon mulai/hentikan.

• Untuk merekam waktu putaran, klik ikon putaran.
• Untuk menghentikan waktu, klik lagi ikon mulai/hentikan.
• Untuk mengirim hasilnya dalam sebuah pesan, tekan tombol  > Kirim Hasil. Klik jenis pesan.

Menggunakan timer
1. Pada layar Awal atau dalam folder Aplikasi, klik ikon Jam.
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2. Tekan tombol  > Timer.
3. Tekan tombol  > Setel Timer.
4. Setel waktu.
5. Klik OK.

• Untuk memulai atau menghentikan timer, klik ikon mulai/hentikan.
• Untuk menyetel ulang timer, klik ikon setel ulang.

Timer akan terus menghitung mundur setelah Anda keluar dari aplikasi Jam.

Mengganti opsi pemberitahuan timer
1. Pada layar Awal atau dalam folder Aplikasi, klik ikon Jam.
2. Tekan tombol  > Opsi > Tampilan Kalender dan Tindakan.
3. Di bagian Timer Hitung-Mundur, ganti bidang Nada Timer, Volume, atau Getaran.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Memecahkan masalah: Jam

Waktu pada perangkat saya salah
1. Pada layar Awal atau dalam folder Aplikasi, klik ikon Jam.
2. Tekan tombol  > Setel Waktu.
3. Coba salah satu tindakan berikut:

• Jika bidang Setel Waktu disetel ke Otomatis, tekan  > Perbarui Waktu.
• Jika Anda bepergian ke zona waktu berbeda, setel bidang Zona Waktu untuk menampilkan zona waktu yang

benar.
• Jika Anda berada di wilayah yang baru saja mengganti perbedaan waktu musim panas atau beralih ke zona

waktu berbeda, Anda mungkin perlu memperbarui data zona waktu pada perangkat BlackBerry® Anda.
Untuk memperbarui data zona waktu, tekan tombol  > Ambil Pembaruan Zona Waktu. Agar fitur ini
didukung, paket layanan nirkabel Anda harus menyertakan layanan data (seperti pesan email atau layanan
browser). Jika akun email Anda menggunakan BlackBerry® Enterprise Server, Anda mungkin tidak bisa
memperbarui data zona waktu. Untuk informasi lainnya, hubungi administrator Anda.

Informasi terkait
Menyetel tanggal dan waktu, 202
Menampilkan zona waktu kedua pada jam, 203
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Tugas dan memo

Membuat tugas atau memo
Anda bisa membuat tugas dalam aplikasi Tugas atau aplikasi Kalender, dan Anda bisa membuat berbagai tugas
Anda terlihat di kalender.

1. Pada layar Awal, klik ikon Kalender, atau dalam folder Aplikasi, klik ikon Tugas atau ikon Buku Memo.
• Untuk membuat sebuah tugas dalam aplikasi Kalender, tekan tombol  > Tugas Baru. Ketikkan judul

tugas dan isilah detailnya, seperti tanggal selesai dan perulangannya.
• Untuk membuat sebuah tugas dalam aplikasi Tugas, klik Tambah Tugas. Ketikkan judul tugas dan isilah

detailnya, seperti tanggal selesai dan perulangannya.
• Untuk membuat sebuah memo, klik Memo Baru. Ketikkan judul dan memo.

2. Tekan tombol  > Simpan.

Mengirim tugas atau memo
1. Pada layar Asal atau dalam folder Aplikasi, klik ikon Tugas atau ikon Buku memo.
2. Sorot sebuah tugas atau memo.
3. Tekan tombol  > Teruskan Sebagai.
4. Klik jenis pesan.

Mengganti atau menghapus tugas atau memo
Pada layar Asal atau dalam folder Aplikasi, klik ikon Tugas atau ikon Buku memo.

• Untuk mengganti, klik tugas atau memo tersebut. Ganti informasi tugas atau memo. Tekan tombol  >
Simpan.

• Untuk menghapus, sorot tugas atau memo tersebut. Tekan tombol  > Hapus.

Mengganti status tugas
1. Pada layar Asal atau dalam folder Aplikasi, klik ikon Tugas.
2. Sorot sebuah tugas.
3. Tekan tombol .

• Untuk menandai tugas sebagai selesai, klik Tandai Selesai.
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• Untuk menandai tugas sebagai ditangguhkan, sedang berlangsung, atau menunggu, klik Terbuka. Ganti
bidang Status. Tekan tombol  > Simpan.

Menyembunyikan tugas yang selesai
1. Pada layar Asal atau dalam folder Aplikasi, klik ikon Tugas.
2. Tekan tombol  > Sembunyikan Selesai.

Menampilkan tugas dalam kalender
1. Pada layar Asal, klik ikon Kalender.
2. Tekan tombol  > Opsi > Tampilan Kalender dan Tindakan.
3. Pilih kotak centang Tampilkan Tugas.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Menyinkronkan tugas dan memo

Tentang sinkronisasi
Fitur sinkronisasi data nirkabel dirancang untuk menyinkronkan data agenda (kontak, entri kalender, tugas, dan
memo) antara ponsel cerdas BlackBerry® pelanggan dan aplikasi email pada komputer mereka melalui jaringan
nirkabel.

Fitur rekonsiliasi email nirkabel dirancang untuk melakukan rekonsiliasi email antara ponsel cerdas pelanggan dan
aplikasi email pada komputer mereka melalui jaringan nirkabel. Bila pelanggan menyimpan atau menghapus pesan
email pada ponsel cerdas mereka, pesan email ini akan disimpan ke file atau dihapus dalam aplikasi email mereka.
Demikian juga dengan setiap penggantian yang mereka buat pada pesan email di aplikasi email pada komputer
akan diterapkan pula pada ponsel cerdas mereka.

Kadang, jika ponsel cerdas tidak mengenali bidang dalam kontak, entri kalender, atau akun email, beberapa data
atau email tidak bisa disinkronkan atau direkonsiliasi.

Jika sinkronisasi data nirkabel atau rekonsiliasi email nirkabel tidak ada pada ponsel cerdas atau jika pelanggan
telah mematikan fitur-fitur ini, pelanggan bisa menggunakan alat sinkronisasi BlackBerry® Desktop Software untuk
menyinkronkan data agenda dan email mereka. Untuk informasi lainnya, lihat Bantuan dalam BlackBerry Desktop
Software.
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Research In Motion menyarankan Anda untuk membuat dan menyimpan file cadangan secara berkala pada
komputer Anda, terutama sebelum Anda memperbarui perangkat lunak apa pun. Menyimpan file cadangan yang
selalu diperbarui di komputer memungkinkan Anda memulihkan data perangkat jika perangkat hilang, dicuri, atau
korup karena masalah tak terduga.

Menyinkronkan data agenda melalui jaringan nirkabel
Research In Motion menyarankan Anda untuk membuat dan menyimpan file cadangan secara berkala pada
komputer Anda, terutama sebelum Anda memperbarui perangkat lunak apa pun. Menyimpan file cadangan yang
selalu diperbarui di komputer memungkinkan Anda memulihkan data perangkat jika perangkat hilang, dicuri, atau
korup karena masalah tak terduga.

1. Dalam aplikasi Kontak, Kalender, aplikasi Kalender, aplikasi Tugas, atau Buku Memo, tekan tombol  > Opsi.
2. Jika perlu, klik kalender atau daftar kontak.
3. Pilih kotak centang Sinkronisasi Nirkabel.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Jika Anda menggunakan BlackBerry® Internet Service, Anda harus menggunakan alat sinkronisasi BlackBerry®
Desktop Software untuk menyinkronkan data kalender. Untuk informasi lainnya, lihat Bantuan dalam BlackBerry
Desktop Software.

Informasi terkait
Beberapa karakter dalam entri kalender tidak muncul dengan benar setelah sinkronisasi, 191
Tentang konflik sinkronisasi, 92

Tentang mencadangkan dan memulihkan data perangkat
Jika Anda telah menginstal BlackBerry® Desktop Software pada komputer, Anda bisa mencadangkan dan
memulihkan hampir semua data perangkat BlackBerry, termasuk pesan, data agenda, font, pencarian tersimpan,
dan penanda browser menggunakan alat pencadangan dan pemulihan BlackBerry Desktop Software. Untuk
informasi lainnya, lihat Bantuan dalam BlackBerry Desktop Software.

Jika akun email Anda menggunakan BlackBerry® Enterprise Server, Anda mungkin bisa memulihkan data agenda
yang telah disinkronkan dengan perangkat Anda melalui jaringan nirkabel. Untuk memulihkan data agenda yang
telah disinkronkan melalui jaringan nirkabel, Anda harus mempunyai kata sandi aktivasi. Untuk informasi lainnya,
hubungi administrator Anda.

Research In Motion menyarankan Anda untuk membuat dan menyimpan file cadangan secara berkala pada
komputer Anda, terutama sebelum Anda memperbarui perangkat lunak apa pun. Menyimpan file cadangan yang
selalu diperbarui di komputer memungkinkan Anda memulihkan data perangkat jika perangkat hilang, dicuri, atau
korup karena masalah tak terduga.

Tentang konflik sinkronisasi
Konflik sinkronisasi terjadi bila Anda mengganti email yang sama atau item data agenda yang sama pada perangkat
BlackBerry® dan dalam aplikasi email pada komputer Anda.
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Jika Anda merekonsiliasikan email menggunakan rekonsiliasi email nirkabel, pada perangkat, Anda bisa menyetel
apakah email pada perangkat atau email pada komputer Anda yang akan didahulukan bila terjadi konflik rekonsiliasi
email.

Jika Anda menyinkronkan data agenda menggunakan sinkronisasi data nirkabel, data agenda pada komputer Anda
akan didahulukan dari data agenda pada perangkat Anda bila terjadi konflik sinkronisasi data.

Research In Motion menyarankan Anda untuk membuat dan menyimpan file cadangan secara berkala pada
komputer Anda, terutama sebelum Anda memperbarui perangkat lunak apa pun. Menyimpan file cadangan yang
selalu diperbarui di komputer memungkinkan Anda memulihkan data perangkat jika perangkat hilang, dicuri, atau
korup karena masalah tak terduga.

Informasi terkait
Menyinkronkan data agenda melalui jaringan nirkabel, 187
Beberapa karakter dalam entri kalender tidak muncul dengan benar setelah sinkronisasi, 191

Mengelola konflik sinkronisasi data
Anda bisa mengganti cara mengatasi konflik yang terjadi selama sinkronisasi data agenda dengan mematikan
sinkronisasi data nirkabel, mengganti opsi resolusi konflik, dan menyinkronkan data agenda menggunakan alat
sinkronisasi BlackBerry® Desktop Software. Untuk informasi lainnya tentang pengelolaan konflik yang terjadi selama
sinkronisasi data agenda, lihat Bantuan dalam BlackBerry Desktop Software.

Tentang kategori
Anda bisa membuat beberapa kategori untuk mengelompokkan berbagai kontak, tugas dan memo Anda. Anda juga
bisa mempersempit kontak, tugas, dan memo yang muncul berdasarkan pada kategori.

Nama kategori tidak membedakan huruf besar-kecil. Lebih dari satu kategori bisa diterapkan pada kontak, tugas,
atau memo. Jika Anda menggunakan IBM® Lotus Notes®, Anda bisa menerapkan lebih dari satu kategori ke tugas
pada perangkat BlackBerry® Anda, namun hanya satu kategori yang akan disinkronkan dengan tugas dalam Lotus
Notes.

Kategori dipakai bersama antara daftar kontak, daftar tugas, dan daftar memo dan penggantian yang Anda buat
dalam satu aplikasi akan dibuat dalam semua aplikasi.

Mengkategorikan kontak, tugas, atau memo
1. Bila Anda membuat atau mengganti kontak, tugas, atau memo, tekan tombol  > Kategori.
2. Pilih kotak centang di sebelah kategori.
3. Tekan tombol  > Simpan.

Untuk menghapus kategori dari kontak, tugas, atau memo, kosongkan kotak centang di sebelah kategori.

Panduan Pengguna Tugas dan memo

209



Membuat kategori untuk kontak, tugas, atau memo
Anda bisa membuat berbagai kategori untuk mengelola item dalam aplikasi Kontak, aplikasi Tugas, dan aplikasi
Buku Memo.
1. Pada layar Awal atau dalam folder Aplikasi, klik ikon Kontak , ikon Tugas , atau ikon Buku Memo.
2. Tekan tombol  > Filter.
3. Tekan tombol  > Baru.
4. Ketikkan nama kategori.
5. Tekan tombol  pada keyboard.

Untuk menghapus sebuah kategori, sorot kategori tersebut. Tekan tombol  > Hapus.

Mematikan konfirmasi yang muncul sebelum Anda
menghapus item
Anda bisa mematikan konfirmasi yang muncul sebelum menghapus pesan, log panggilan, kontak, entri kalender,
tugas, memo, atau kata sandi.
1. Pada layar Awal, klik ikon aplikasi untuk aplikasi yang meminta konfirmasi Anda sebelum Anda menghapus item.
2. Tekan tombol  > Opsi.
3. Jika perlu, klik Opsi Umum.
4. Kosongkan kotak centang Konfirmasi Hapus.
5. Tekan tombol  > Simpan.
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Pengetikan

Dasar-dasar pengetikan

Menyorot, memotong, menyalin, atau menempelkan teks
Untuk melakukan tugas ini, Anda harus menggunakan keyboard geser-keluar.

1. Tekan dan tahan tombol  dan klik kotak jejak.

• Untuk menyorot teks karakter demi karakter, geserkan jari Anda ke kiri atau ke kanan pada kotak jejak.
• Untuk menyorot teks baris demi baris, geserkan jari Anda ke atas atau ke bawah pada kotak jejak.

2. Tekan tombol .
• Untuk memotong teks yang disorot, klik Potong.
• Untuk menyalin teks yang disorot, klik Salin.

3. Letakkan kursor di tempat Anda ingin menyisipkan teks yang dipotong atau disalin.
4. Tekan tombol  > Tempel.

Mengetikkan simbol
Lakukan salah satu dari yang berikut:

• Jika Anda menggunakan keyboard geser-keluar, tekan tombol Simbol. Tekan tombol huruf yang muncul di
bawah simbol tersebut.

• Jika Anda menggunakan perangkat BlackBerry® dalam tampilan potret dengan metode input SureType®,
tekan tombol Simbol. Untuk melihat simbol lainnya, tekan lagi tombol Simbol. Klik sebuah simbol.

• Jika Anda menggunakan perangkat dalam tampilan potret dengan keyboard multi-sentuh, tekan sebuah
tombol sekali untuk mengetikkan simbol pertama pada tombol tersebut, dua kali untuk mengetikkan simbol
kedua pada tombol tersebut, atau tiga kali untuk mengetikkan simbol ketiga pada tombol tersebut. Untuk
melihat daftar simbol yang tidak tampak pada keyboard, tekan tombol Simbol.

• Jika Anda menggunakan perangkat dalam tampilan lanskap atau tampilan potret dengan keyboard lengkap,
tekan tombol Simbol. Klik sebuah simbol.

Mengetikkan aksen atau karakter khusus
Tekan dan tahan tombol huruf pada keyboard dan, pada kotak jejak, geserkan jari Anda ke kiri atau ke kanan hingga
muncul karakter beraksen atau karakter khusus.

Mengosongkan teks dalam bidang
Dalam bidang tempat Anda mengetik teks, tekan tombol  > Kosongkan Bidang.
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Mengetikkan teks dengan metode input prediktif
Saat Anda mengetikkan teks, lakukan tindakan berikut yang mana saja:

• Untuk memilih usul yang disorot dan mulai mengetikkan kata yang baru, tekan tombol Enter.
• Untuk memilih usul yang disorot dan terus mengetik kata yang sama, klik kata tersebut.
• Untuk mengabaikan usul, teruslah mengetikkan.

Metode input pengetikan

Berpindah metode input pengetikan saat Anda mengetik
Untuk melakukan tugas ini, Anda harus menggunakan perangkat BlackBerry® Anda dalam tampilan potret dengan
keyboard layar sentuh.

Anda bisa berpindah antara keyboard SureType, keyboard multi-sentuh, dan keyboard lengkap.
Saat Anda mengetik, tekan tombol  > Aktifkan <metode input pengetikan>.

Mengganti opsi untuk metode input pengetikan
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Pengetikan dan Input > Pengetikan.
3. Untuk keyboard, klik Opsi Gaya Lanjutan.
4. Ganti opsi.
5. Tekan tombol  > Simpan.

Mengganti gaya pengetikan Anda
Anda bisa mengganti cara perangkat BlackBerry® Anda mengenali apa yang Anda ketikkan dengan memilih gaya
pengetikan.
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Pengetikan dan Input > Pengetikan.
3. Untuk keyboard, lakukan salah satu dari yang berikut:

• Untuk mematikan semua bantuan pengetikan, gantilah bidang Gaya ke Langsung.
• Untuk menyetel perangkat Anda agar menyarankan prediksi kata saat Anda mengetik, ganti bidang Gaya ke

Prediktif.
• Untuk menyetel perangkat Anda agar mengetikkan huruf pertama pada tombol bila Anda menekannya sekali

dan mengetikkan huruf kedua pada tombol bila Anda menekan tombol dua kali, ganti bidang Gaya ke Multi-
Sentuh.Bidang Jenis Keyboard Potret harus disetel ke Dikurangi pada Opsi > Pengetikan dan Input >
Keyboard, untuk memunculkan opsi ini.
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• Untuk menyetel perangkat Anda agar menyarankan koreksi ejaan saat Anda mengetik, ganti bidang Gaya ke
Korektif.

4. Tekan tombol  > Simpan.

Teknologi SureType dan metode input multi-sentuh

Tentang mengetik dengan gaya keyboard berbeda
Bila Anda perlu mengetik, perangkat BlackBerry® Anda akan menampilkan salah satu dari tiga gaya keyboard
secara otomatis, berdasarkan pada bidang tempat Anda mengetik dan orientasi perangkat Anda.

Jika Anda menggunakan perangkat Anda dalam tampilan potret, Anda bisa berpindah antara keyboard SureType®,
keyboard multi-sentuh dan keyboard lengkap, serta Anda bisa menyetel gaya keyboard ini untuk menjadi default.
Jika Anda menggunakan perangkat Anda dalam tampilan lanskap, Anda bisa mengetik dengan menggunakan
keyboard lengkap.

Tentang teknologi SureType dan multi-sentuh
Anda bisa mengetik pada perangkat BlackBerry® menggunakan metode input SureType® atau metode input multi-
sentuh.

Teknologi SureType memadukan tata letak tombol bergaya telepon biasa dengan tata letak huruf bergaya komputer
umumnya yang dirancang untuk menyediakan cara pengetikan dan pemanggilan nomor yang cepat dan praktis.

Teknologi SureType dirancang untuk memprediksi kata saat Anda mengetikkannya. Bila Anda menggunakan
teknologi SureType, tekan tombol huruf untuk setiap huruf dalam kata satu kali saja hingga kata tersebut muncul
dalam daftar yang tampak pada layar. Bila Anda menggunakan multi-sentuh, tekan tombol huruf sekali untuk
mengetikkan huruf pertama pada tombol dan dua kali untuk mengetikkan huruf kedua.

Teknologi SureType adalah metode input pengetikan default untuk hampir semua bidang. Multi-sentuh adalah
metode input pengetikan default untuk bidang nomor telepon dan bidang kata sandi.

Mengetikkan teks menggunakan teknologi SureType
Untuk melakukan tugas ini, Anda harus menggunakan perangkat BlackBerry® Anda dalam tampilan potret dengan
keyboard layar sentuh.

1. Tekan tombol huruf sekali untuk setiap huruf dalam sebuah kata.
2. Lakukan salah satu dari yang berikut:

• Untuk memilih kata dari daftar yang muncul saat Anda mengetik dan mulai mengetik kata baru, sorot kata
tersebut. Tekan tombol  pada keyboard.

• Untuk memilih item dari daftar yang muncul saat Anda mengetik dan terus mengetik kata yang sama, klik item
tersebut.

• Untuk mengganti sebuah huruf dalam kata yang sedang Anda ketikkan, sorot huruf tersebut. Klik huruf
pengganti yang muncul pada layar.
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• Untuk mengganti sebuah huruf dalam sebuah kata setelah Anda selesai mengetikkan kata, klik huruf
tersebut. Sorot huruf tersebut. Klik huruf pengganti yang muncul pada layar.

Misalnya, untuk mengetikkan run, Anda perlu menekan tombol R sekali, tombol U sekali, dan seterusnya hingga run
muncul dalam daftar. Anda kemudian perlu menyorot run dan menekan tombol  .

Mengetikkan teks menggunakan multi-sentuh
Untuk melakukan tugas ini, Anda harus menggunakan perangkat BlackBerry® dalam tampilan potret.

Lakukan salah satu dari yang berikut:
• Untuk mengetikkan huruf pertama pada tombol, tekan tombol huruf sekali.
• Untuk mengetikkan huruf kedua pada tombol, tekan tombol huruf dua kali.
• Untuk mengetikkan huruf ketiga pada tombol, tekan tombol huruf tiga kali.
• Untuk mengetikkan huruf keempat pada tombol, tekan tombol huruf empat kali.

Misalnya, untuk mengetikkan run, Anda perlu menekan tombol R tiga kali, tombol U dua kali, dan tombol N dua kali.

Menemukan informasi lainnya tentang mengetik dalam bahasa
lainnya
Anda bisa mempelajari cara mengetik dalam bahasa lainnya seperti Bahasa Cina dan Bahasa Thai dengan
membaca Panduan Pengetikan yang ada secara online. Kunjungi www.blackberry.com/go/docs dan carilah Panduan
Pengetikan dalam bahasa Anda.

Opsi pengetikan

Mengganti simbol mata uang default
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Pengetikan dan Input > Keyboard.
3. Ganti bidang Tombol Mata Uang.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Berhenti menampilkan kontak dalam daftar yang muncul saat Anda
mengetik
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Pengetikan dan Input > Pengetikan.
3. Untuk keyboard, klik Opsi Gaya Lanjutan.
4. Kosongkan kotak centang Nama.
5. Tekan tombol  > Simpan.
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Menghidupkan nada tombol
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Pengetikan dan Input > Keyboard.
3. Pilih kotak centang Nada Tombol.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Mematikan suara kotak jejak
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Pengetikan dan Input > Sensitivitas Kotak Jejak.
3. Kosongkan kotak centang Putaran Terdengar.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Untuk menghidupkan lagi suara kotak jejak, pilih kotak centang Putaran Terdengar.

Menyetel sensitivitas kotak jejak
Anda bisa menyetel bagaimana kotak jejak merespons sentuhan Anda. Tingkat sensitivitas tinggi memerlukan
tekanan yang lebih sedikit dari tingkat sensitivitas rendah.
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Pengetikan dan Input > Sensitivitas Kotak Jejak.
3. Ganti bidang Sensitivitas Horizontal dan bidang Sensitivitas Vertikal.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Menyetel kecepatan kursor
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Pengetikan dan Input > Keyboard.
3. Ganti bidang Kecepatan Tombol.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Pemeriksa ejaan
Anda bisa memeriksa ejaan jika bahasa input Anda disetel ke Bahasa Afrika, Bahasa Arab, Bahasa Catalan, Bahasa
Cheska, Bahasa Denmark, Bahasa Belanda, Bahasa Inggris, Bahasa Prancis, Bahasa Jerman, Bahasa Yunani,
Bahasa Hongaria, Bahasa Itali, Bahasa Norwegia, Bahasa Portugis, Bahasa Rusia, Bahasa Spanyol, Bahasa
Swedia, atau Bahasa Turki.
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Memeriksa ejaan
Anda bisa memeriksa ejaan dalam pesan, entri kalender, tugas, atau memo yang Anda buat.
1. Tekan tombol  > Periksa Ejaan.
2. Lakukan salah satu dari yang berikut:

• Untuk menerima ejaan yang disarankan, klik sebuah kata dalam daftar yang muncul.
• Untuk mengabaikan ejaan yang disarankan, tekan tombol  .
• Untuk mengabaikan semua instance ejaan yang disarankan, tekan tombol  > Abaikan Semua.
• Untuk menambahkan kata ke kamus khusus, tekan tombol  > Tambah Ke Kamus.
• Untuk berhenti memeriksa ejaan, tekan tombol  > Batal Periksa Ejaan.

Mengganti opsi untuk pemeriksaan ejaan
Anda bisa mengganti jenis dan panjang kata yang akan disertakan pemeriksa ejaan saat memeriksa ejaan.
Misalnya, Anda tidak ingin pemeriksa ejaan menyertakan akronim atau kata dengan satu huruf. Anda juga bisa
menyetel perangkat BlackBerry® agar memeriksa ejaan secara otomatis sebelum Anda mengirim pesan email.
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Pengetikan dan Input > Periksa Ejaan.
3. Ganti satu atau beberapa opsi.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Berhenti menampilkan saran ejaan dalam daftar yang muncul saat
Anda mengetik
Secara default, jika Anda mulai mengetikkan kombinasi huruf yang tidak dikenali perangkat BlackBerry® Anda,
saran ejaan akan muncul dalam cetak tebal dalam daftar yang muncul saat Anda mengetik.
1. Klik Pengetikan dan Input > Pengetikan.
2. Untuk keyboard, klik Opsi Gaya Lanjutan.
3. Kosongkan kotak centang Ejaan.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Kamus khusus

Tentang kamus khusus
Anda bisa menambahkan kata ke kamus khusus agar perangkat BlackBerry® Anda mengenali kata tersebut saat
Anda memeriksa ejaan. Karena teknologi SureType® menggunakan kamus yang sama, jika Anda menggunakan
metode input SureType, kata yang Anda tambahkan ke kamus khusus akan ditampilkan dalam daftar yang muncul
saat Anda mengetik.
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Menambah, mengganti, atau menghapus kata dalam kamus khusus
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Pengetikan dan Input > Kamus Khusus.

• Untuk menambahkan kata ke kamus khusus, tekan tombol  > Baru. Ketikkan sebuah kata atau
kombinasi huruf. Tekan tombol  pada keyboard.

• Untuk mengganti kata dalam kamus khusus, tekan tombol  > Baru. Ganti kata tersebut. Tekan tombol 
pada keyboard.

• Untuk menghapus sebuah kata dari kamus khusus, sorot kata tersebut. Tekan tombol  > Hapus.

Berhenti menambahkan item ke kamus khusus secara otomatis
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Pengetikan dan Input > Pengetikan.
3. Untuk keyboard, klik Opsi Gaya Lanjutan.
4. Kosongkan kotak centang Pengetikan.
5. Ganti bidang Email ke Mati.
6. Tekan tombol  > Simpan.

OtoTeks

Tentang OtoTeks
OtoTeks dirancang untuk menggantikan teks tertentu yang Anda ketikkan dengan entri OtoTeks yang termuat. Jika
Anda mengetikkan teks yang bisa digantikan dengan entri OtoTeks, teks tersebut akan diganti setelah Anda
menekan tombol Spasi.

Perangkat BlackBerry® Anda mempunyai beberapa entri OtoTeks bawaan yang memperbaiki kesalahan umum.
Misalnya, OtoTeks mengganti hte menjadi the. Anda bisa membuat entri OtoTeks untuk berbagai kesalahan ketik
umumnya atau untuk singkatan. Misalnya, Anda bisa membuat entri OtoTeks yang akan menggantikan singkatan ttyl
dengan kata "talk to you later".

Membuat entri OtoTeks
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Pengetikan dan Input > Substitusi Kata.
3. Tekan tombol  > Baru.
4. Dalam bidang Ganti, ketikkan teks yang akan diganti.
5. Dalam bidang Dengan, lakukan salah satu dari yang berikut:

• Ketikkan teks pengganti.
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• Untuk menyisipkan makro (misalnya, waktu atau tanggal sekarang), tekan tombol  > Sisipkan Makro.
6. Lakukan salah satu dari yang berikut:

• Untuk mengganti entri menjadi huruf besar seperti yang Anda ketikkan, ganti bidang Menggunakan ke
Bentuk Huruf Ditentukan.

• Untuk mengganti entri menjadi huruf besar sesuai konteksnya, ganti bidang Menggunakan ke SmartCase.
7. Dalam bidang Bahasa, ganti bahasa.
8. Tekan tombol  > Simpan.

Mengganti atau menghapus entri OtoTeks
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Pengetikan dan Input > Substitusi Kata.
3. Sorot sebuah entri OtoTeks.
4. Tekan tombol .

• Untuk mengganti entri OtoTeks, klik Edit. Ganti entri OtoTeks. Tekan tombol  > Simpan.
• Untuk menghapus entri OtoTeks, klik Hapus.

Mengurungkan penggantian OtoTeks
Jika fitur OtoTeks mengganti kata yang tidak ingin Anda ganti, Anda bisa mengurungkan penggantian.

Untuk mengurungkan penggantian OtoTeks saat Anda sedang mengetik, tekan tombol  dua kali.

Pintasan pengetikan untuk keyboard geser keluar
Tergantung pada bahasa input pengetikan yang Anda gunakan, beberapa pintasan mungkin tidak ada.

Menyisipkan tanda titik Tekan tombol Spasi dua kali. Huruf berikutnya menjadi
huruf besar.

Menyisipkan tanda (@) atau tanda titik (.) dalam bidang
alamat email

Tekan tombol Spasi.

Mengganti jadi huruf besar Tekan dan tahan tombol huruf hingga muncul huruf
besar.

Menghidupkan kunci huruf besar Tekan tombol Alt dan tombol Shift Kanan. Untuk
mematikan kunci huruf besar, tekan tombol Shift Kiri
atau tombol Shift Kanan.

Mengetikkan simbol Tekan tombol Simbol. Ketikkan huruf yang muncul di
bawah simbol tersebut.

Mengetikkan karakter alternatif pada tombol Tekan tombol Alt dan tombol karakter tersebut.
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Mengetikkan karakter beraksen atau karakter khusus Tekan dan tahan tombol huruf dan, pada kotak jejak,
geserkan jari Anda ke kiri atau ke kanan. Misalnya,
untuk mengetikkan ü, tekan dan tahan U dan geserkan
jari Anda ke kiri hingga muncul ü. Lepaskan tombol huruf
bila karakter khusus atau beraksen telah muncul.

Mengetikkan angka dalam bidang teks Tekan dan tahan tombol Alt dan tekan tombol angka.

Mengetikkan angka dalam bidang nomor Tekan tombol angka. Anda tidak perlu menekan tombol
Alt.

Menghidupkan NUM lock Tekan tombol Alt dan tombol Shift Kiri. Untuk
mematikan NUM lock, tekan tombol Shift Kiri atau
tombol Shift Kanan.

Menyorot sebaris teks Tekan tombol Shift Kiri atau tombol Shift Kanan dan,
pada kotak jejak, geserkan jari Anda ke atas atau ke
bawah.

Menyorot teks karakter demi karakter Tekan tombol Shift Kiri atau tombol Shift Kanan dan,
pada kotak jejak, geserkan jari Anda ke kiri atau ke
kanan.

Memotong teks yang disorot Tekan tombol Shift Kiri atau tombol Shift Kanan dan
tombol Backspace/Hapus.

Menyalin teks yang disorot Tekan tombol Alt dan klik kotak jejak.

Menempelkan teks Tekan tombol Shift Kiri atau tombol Shift Kanan dan
klik kotak jejak.

Memecahkan masalah: Pengetikan

Teknologi SureType tidak mengenali sebuah kata
Gunakan daftar yang muncul saat Anda mengetik untuk membantu Anda menulis kata yang tidak dikenali teknologi
SureType®. Tekan tombol huruf untuk huruf pertama dalam kata tersebut sekali. Sorot sebuah huruf dalam daftar.
Tekan tombol huruf untuk huruf berikutnya dalam kata tersebut sekali. Sorot sebuah kombinasi huruf. Klik kotak
jejak. Lanjutkan mengetik kata tersebut.
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Saya tidak bisa memeriksa ejaan
Anda hanya bisa memeriksa ejaan teks yang Anda ketikkan. Anda bisa memeriksa ejaan dalam Bahasa Inggris,
Bahasa Afrika, Bahasa Arab, Bahasa Catalan, Bahasa Cheska, Bahasa Denmark, Bahasa Belanda, Bahasa
Prancis, Bahasa Jerman, Bahasa Yunani, Bahasa Ibrani, Bahasa Hongaria, Bahasa Italia, Bahasa Norwegia,
Bahasa Polandia, Bahasa Portugis, Bahasa Rumania, Bahasa Rusia, Bahasa Spanyol, Bahasa Swedia, dan Bahasa
Turki.
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Keyboard

Menetapkan aplikasi ke tombol Praktis
Perangkat BlackBerry® Anda mempunyai satu atau beberapa tombol Praktis di bagian samping perangkat.
Tergantung pada tema, Anda mungkin tidak bisa mengganti aplikasi yang telah ditetapkan ke sebuah tombol Praktis.
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Perangkat > Tombol Praktis.
3. Ganti bidang Tombol Praktis Dibuka.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Mengganti simbol mata uang default
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Pengetikan dan Input > Keyboard.
3. Ganti bidang Tombol Mata Uang.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Menyetel kecepatan kursor
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Pengetikan dan Input > Keyboard.
3. Ganti bidang Kecepatan Tombol.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Menghidupkan nada tombol
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Pengetikan dan Input > Keyboard.
3. Pilih kotak centang Nada Tombol.
4. Tekan tombol  > Simpan.
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Menyetel sensitivitas kotak jejak
Anda bisa menyetel bagaimana kotak jejak merespons sentuhan Anda. Tingkat sensitivitas tinggi memerlukan
tekanan yang lebih sedikit dari tingkat sensitivitas rendah.
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Pengetikan dan Input > Sensitivitas Kotak Jejak.
3. Ganti bidang Sensitivitas Horizontal dan bidang Sensitivitas Vertikal.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Mematikan suara kotak jejak
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Pengetikan dan Input > Sensitivitas Kotak Jejak.
3. Kosongkan kotak centang Putaran Terdengar.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Untuk menghidupkan lagi suara kotak jejak, pilih kotak centang Putaran Terdengar.

Memecahkan masalah: Keyboard

Tidak ada aplikasi yang dibuka saat saya menekan tombol Praktis
Cobalah yang berikut:

• Jika Anda belum melakukannya, tetapkan sebuah aplikasi ke tombol.
• Pastikan Anda belum menghapus aplikasi yang telah Anda tetapkan ke tombol tersebut.
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Bahasa

Tentang bahasa input pengetikan
Anda bisa menyetel bahasa input pengetikan yang akan digunakan saat mengetik. Bahasa input pengetikan bisa jadi
berbeda dari bahasa tampilan. Bila Anda menyetel bahasa input pengetikan, opsi OtoTeks dan opsi pengetikan
lainnya akan diganti ke bahasa yang dipilih. Misalnya, Anda dapat menggunakan perangkat BlackBerry® dalam
Bahasa Prancis, namun mengetikkan pesan dalam Bahasa Inggris.

Mengganti bahasa
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Pengetikan dan Input > Bahasa.

• Untuk mengganti bahasa tampilan, ganti bidang Bahasa Tampilan.
• Untuk mengganti bahasa pengetikan, ganti bidang Bahasa Pengetikan.
• Untuk mengganti bahasa untuk perintah suara, ganti bidang Pemanggilan Suara.

3. Tekan tombol  > Simpan.

Menggunakan pintasan untuk memindah bahasa input
pengetikan saat Anda sedang mengetik
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Pengetikan dan Input > Bahasa.

• Untuk memindah bahasa input pengetikan dengan menahan tombol Alt dan menekan tombol Enter, ganti
bidang Tombol Pintasan ke Alt-Enter.

• Untuk memindah bahasa input pengetikan dengan menahan tombol Shift dan menekan tombol Spasi, ganti
bidang Tombol Pintasan ke Shift-Spasi.

3. Tekan tombol  > Simpan.

Untuk mematikan pintasan untuk memindah bahasa input pengetikan, ganti bidang Tombol Pintasan ke Tidak Ada.
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Menambahkan bahasa tampilan
Anda bisa menggunakan BlackBerry® Desktop Software untuk menambahkan bahasa tampilan ke perangkat
BlackBerry Anda. Untuk mengunduh BlackBerry Desktop Software, dari komputer Anda, kunjungi
www.blackberry.com/desktop dan pilih opsi yang sesuai untuk komputer Anda.
Hubungkan perangkat Anda ke komputer dan buka BlackBerry Desktop Software.

Untuk informasi lainnya tentang menambahkan aplikasi dan bahasa tampilan, lihat Bantuan dalam BlackBerry
Desktop Software.

Menghapus sebuah bahasa
Anda bisa menghapus bahasa yang tidak Anda gunakan untuk menambah jumlah ruang yang ada.
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Penyetelan.
2. Klik Bahasa > Penghapusan Bahasa.
3. Pilih bahasa yang ingin Anda pertahankan.
4. Klik Perbarui.

Semua bahasa yang tidak Anda pilih akan dihapus dari perangkat BlackBerry® Anda.

Memecahkan masalah: Bahasa

Beberapa karakter tidak muncul dengan benar pada perangkat saya
BlackBerry® Enterprise Server atau BlackBerry® Internet Service yang telah dikaitkan dengan perangkat
BlackBerry® Anda mungkin tidak mendukung karakter tersebut. Untuk informasi lainnya, hubungi penyedia layanan
nirkabel atau administrator Anda.
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Tampilan layar

Menyetel opsi untuk cahaya latar
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Tampilan > Tampilan Layar.
3. Lakukan salah satu dari yang berikut:

• Untuk mengganti kecerahan cahaya latar untuk layar, ganti bidang Kecerahan Cahaya Latar.
• Untuk mengganti lama waktu cahaya latar tetap hidup saat Anda tidak menyentuh perangkat BlackBerry®

Anda, ganti bidang Batas Waktu Cahaya Latar.
• Untuk menghentikan cahaya latar dari menyesuaikan ke kondisi pencahayaan, kosongkan kotak centang

Otomatis Redupkan Cahaya Layar.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Informasi terkait
Layar dimatikan, 229

Menggunakan gambar sebagai wallpaper perangkat Anda
1. Pada layar Asal, klik ikon Media > ikon Gambar.
2. Cari sebuah gambar.
3. Tekan tombol  > Jadikan Wallpaper.

Informasi terkait
Tampilan saya diganti, 229

Mengganti font tampilan
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Tampilan > Tampilan Layar.
3. Ganti bidang font.
4. Tekan tombol  > Simpan.
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Mengelola aplikasi pada layar Awal

Tentang pengelolaan ikon aplikasi
Ikon aplikasi bisa muncul pada layar Awal atau dalam folder pada layar Awal. Jika Anda tidak bisa melihat semua
ikon aplikasi Anda, mungkin ikon tersebut tersembunyi. Anda bisa membuat semua ikon aplikasi Anda terlihat pada
layar Awal atau dalam folder dengan memilih Tampilkan Semua dari menu layar Awal.

Anda bisa menyusun ulang ikon aplikasi untuk mengganti ikon mana yang muncul terlebih dahulu pada layar Awal.
Anda juga bisa membuat dan menghapus folder, mengganti gaya ikon folder untuk berbagai folder yang Anda buat,
dan memindah ikon aplikasi ke dalam folder dan ke luar folder.

Menemukan atau menyembunyikan ikon aplikasi
Tergantung pada tema, Anda mungkin tidak bisa menyembunyikan beberapa ikon aplikasi.
Pada layar Awal atau dalam folder, lakukan salah satu dari yang berikut:

• Untuk melihat semua ikon aplikasi Anda, tekan tombol  > Semua.
• Untuk menyembunyikan ikon aplikasi, sorot ikon tersebut. Tekan tombol  > Sembunyikan.
• Untuk menampilkan semua ikon aplikasi yang tersembunyi, tekan tombol  > Tampilkan Semua.
• Untuk berhenti menyembunyikan ikon aplikasi, sorot ikon tersebut. Tekan tombol  > Sembunyikan.

Tanda centang tidak akan tampak lagi di sebelah bidang Sembunyikan.

Informasi terkait
Tampilan saya diganti, 229

Menambah, mengganti, atau menghapus folder pada layar Awal
Pada layar Awal, lakukan salah satu dari yang berikut:

• Untuk menambahkan folder, tekan tombol  > Tambah Folder. Ketikkan sebuah nama untuk folder. Untuk
mengganti gaya ikon folder, klik ikon folder tersebut. Klik sebuah gaya ikon folder. Klik Tambah.

• Untuk mengganti folder, sorot folder. Tekan tombol  > Edit Folder. Ganti nama folder atau gaya ikon
folder. Klik Simpan.

• Untuk menghapus folder, sorot folder. Tekan tombol  > Hapus.

Memindah ikon aplikasi
1. Pada layar Awal atau dalam folder aplikasi, sorot sebuah ikon aplikasi.
2. Tekan tombol Menu.
3. Lakukan salah satu tindakan berikut:
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• Untuk memindah ikon aplikasi ke lokasi berbeda pada layar Awal, klik Pindah. Pada kotak jejak, geserkan jari
Anda ke lokasi baru. Klik kotak jejak.

• Untuk memasukkan ikon aplikasi ke sebuah folder aplikasi, klik Pindah ke folder. Klik sebuah folder aplikasi.
• Untuk memindah ikon aplikasi dari sebuah folder aplikasi, klik Pindah ke folder. Klik Awal atau sebuah folder

aplikasi.

Menambahkan pesan yang muncul saat perangkat Anda
terkunci
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Tampilan > Pesan di Layar Kunci.
3. Ketikkan teks yang ingin Anda munculkan pada layar bila perangkat Anda terkunci.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Menyetel sensitivitas layar sentuh
Anda bisa menyetel seberapa sensitif layar terhadap sentuhan Anda.
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Pengetikan dan Input > Sensitivitas Layar Sentuh.

• Jika Anda ingin membuat layar merespons lebih cepat bila Anda menyentuhnya, ganti bidang Interval
Sentuhan ke angka yang lebih rendah.

• Jika Anda ingin layar merespons lebih cepat bila Anda menyentuh dan menahannya, misalnya, bila Anda
menyentuh dan menahan layar untuk membuka menu pop-up, gantilah bidang Masa Mengambang ke angka
yang lebih rendah.

• Jika Anda ingin layar lebih responsif bila menggeser jari Anda dengan cepat, gantilah bidang Sensitivitas
Gesek ke angka yang lebih rendah.

3. Tekan tombol  > Simpan.

Menggunakan abu-abu atau membalik kontras untuk
tampilan layar
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Aksesibilitas.

• Untuk menggunakan abu-abu untuk tampilan layar, ganti bidang Kontras Warna ke Abu-abu.
• Untuk menggunakan kontras terbalik untuk tampilan layar, ganti bidang Kontras Warna ke Balik Kontras.

3. Tekan tombol  > Simpan.
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Menghidupkan pemberitahuan LED berkedip untuk
jangkauan nirkabel
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Tampilan > Tampilan Layar.
3. Pilih kotak centang Indikator Jangkauan LED.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Bila perangkat BlackBerry® Anda terhubung ke jaringan nirkabel, lampu LED akan berkedip hijau.

Untuk mematikan pemberitahuan jangkauan nirkabel, kosongkan kotak centang Indikator Jangkauan LED.

Tema

Tentang tema
Tergantung pada penyedia layanan nirkabel, Anda mungkin bisa menyetel tema pada perangkat BlackBerry® yang
akan mengganti cara munculnya item seperti aplikasi, indikator, dan ikon. Tema mungkin telah termuat pada
perangkat Anda, atau Anda mungkin bisa mengunduh tema yang berformat file .cod.

Berpindah tema
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Tampilan > Tampilan Layar.
3. Di bagian Tema, klik sebuah tema.
4. Klik Aktifkan.

Untuk menghapus sebuah tema, klik tema tersebut. Klik Hapus.

Informasi terkait
Tampilan saya diganti, 229
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Memecahkan masalah: Tampilan

Tampilan saya diganti
Tergantung pada tema, opsi tampilan, seperti ikon, font dan latar belakang layar Awal Anda, mungkin diganti bila
Anda memindah tema.

Informasi terkait
Menggunakan gambar sebagai wallpaper perangkat Anda, 11
Menemukan atau menyembunyikan ikon aplikasi, 10
Berpindah tema, 37

Tidak ada aplikasi yang dibuka saat saya menekan tombol Praktis
Cobalah yang berikut:

• Jika Anda belum melakukannya, tetapkan sebuah aplikasi ke tombol.
• Pastikan Anda belum menghapus aplikasi yang telah Anda tetapkan ke tombol tersebut.

Layar dimatikan
Bila Anda tidak menggunakan perangkat BlackBerry® selama kurun waktu tertentu, layarnya akan dimatikan untuk
menghemat daya baterai. Anda bisa mengganti lama waktu cahaya latar tetap hidup saat Anda tidak menyentuh
perangkat.

Untuk menghidupkan layar, klik kotak jejak atau tekan sebuah tombol.

Informasi terkait
Menyetel opsi untuk cahaya latar, 225
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Teknologi GPS
Tergantung pada penyedia layanan nirkabel Anda, fitur ini mungkin tidak didukung.

Tentang teknologi GPS
Tergantung pada penyedia layanan nirkabel Anda, fitur ini mungkin tidak didukung.

Anda bisa menggunakan teknologi GPS pada perangkat BlackBerry® Anda untuk mengetahui lokasi GPS Anda dan
untuk menggunakan aplikasi berbasis lokasi dan layanan berbasis lokasi. Aplikasi berbasis lokasi bisa
menggunakan lokasi GPS Anda untuk menyediakan informasi seperti arah mengemudi.

Jika perangkat Anda tidak mempunyai penerima GPS internal atau penyedia layanan nirkabel tidak mendukung
layanan berbasis lokasi dan Anda ingin menggunakan teknologi GPS, Anda bisa memasangkan perangkat
BlackBerry dengan penerima GPS berkemampuan Bluetooth®. Untuk informasi lainnya, hubungi penyedia layanan
nirkabel Anda.

Jika perangkat Anda terhubung ke jaringan CDMA dan Anda membuat panggilan darurat atau perangkat Anda
dalam Mode Panggilan Balik Darurat, operator darurat mungkin bisa menggunakan teknologi GPS untuk
memperkirakan lokasi Anda.
Catatan: Dalam keadaan darurat, selalu berikan informasi sebanyak mungkin kepada operator darurat. Operator
darurat mungkin tidak bisa memperkirakan lokasi Anda menggunakan teknologi GPS saja.

Menghidupkan teknologi GPS
Tergantung pada model perangkat BlackBerry® Anda dan jaringan nirkabel, fitur ini mungkin tidak didukung.

Catatan: Opsi GPS yang muncul pada perangkat Anda mungkin sedikit berbeda dari opsi yang muncul pada tugas
ini.
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Perangkat > Setelan Lokasi.
3. Ganti bidang Layanan Lokasi ke Lokasi Hidup.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Untuk mematikan teknologi GPS, ganti bidang Layanan Lokasi ke Lokasi Mati.
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Menyetel penerima GPS yang Anda gunakan untuk melacak
perpindahan Anda
Untuk melakukan tugas ini, jika Anda tidak mempunyai penerima GPS internal, Anda harus memasangkan
perangkat BlackBerry® Anda dengan penerima GPS berkemampuan Bluetooth.

1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Perangkat > Setelan Lokasi.
3. Ganti bidang Sumber GPS.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Mendapatkan lokasi GPS Anda
Tergantung pada penyedia layanan nirkabel Anda dan jaringan nirkabel, fitur ini mungkin tidak didukung. Untuk
melakukan tugas ini, Anda harus memasangkan perangkat BlackBerry® Anda dengan penerima GPS
berkemampuan Bluetooth®, jika perangkat Anda tidak mempunyai penerima GPS internal.

1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Perangkat > Setelan Lokasi.
3. Tekan tombol  > Perbarui GPS.

Koordinat garis lintang dan garis bujur lokasi Anda sekarang akan muncul.

Mencegah orang lain melacak lokasi Anda
Jika akun email Anda menggunakan BlackBerry® Enterprise Server, administrator Anda mungkin bisa melacak
lokasi perangkat BlackBerry Anda. Untuk informasi lainnya, hubungi administrator Anda.
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Perangkat > Setelan Lokasi.
3. Ganti bidang Layanan Lokasi bidang to Lokasi Mati.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Mematikan pembantu lokasi
Tergantung pada penyedia layanan nirkabel Anda dan jaringan nirkabel, fitur ini mungkin tidak didukung. Secara
default, pembantu lokasi dihidupkan untuk meningkatkan kinerja teknologi GPS. Bila pembantu lokasi telah
dihidupkan, perangkat BlackBerry® Anda akan menghubungkan ke server pusat secara berkala, yang bisa
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menambah biaya layanan data. Untuk menghindari biaya ini, Anda bisa mematikan pembantu lokasi, namun hal ini
bisa memakan waktu lebih lama bagi perangkat Anda untuk mendapatkan lokasi GPS Anda. Untuk informasi
lainnya, hubungi penyedia layanan nirkabel Anda.
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Perangkat > Setelan Lokasi.

• Untuk mematikan pembantu lokasi, ganti bidang Pembantu Lokasi ke Dinonaktifkan.
• Untuk mematikan pembantu lokasi saat jelajah, ganti bidang Pembantu Lokasi ke Dinonaktifkan Saat

Jelajah.
3. Tekan tombol  > Simpan.

Memecahkan masalah: Teknologi GPS

Saya tidak bisa menggunakan teknologi GPS
Coba lakukan tindakan berikut:

• Jika Anda berada di luar ruangan, menjauhlah dari bangunan dan arahkan perangkat Anda ke langit terbuka.
• Jika Anda berada dalam ruangan, mendekatlah ke jendela.
• Jika Anda telah memasangkan perangkat BlackBerry® Anda dengan penerima GPS berkemampuan

Bluetooth®, pastikan penerima GPS berkemampuan Bluetooth telah dihidupkan.
• Jika Anda menggunakan teknologi GPS untuk pertama kali, tunggu beberapa saat selama perangkat Anda

mendapatkan lokasi GPS.
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Peta

Dasar-dasar peta

Melihat lokasi pada peta
1. Pada layar Asal, klik ikon Peta.
2. Pada peta, tekan tombol  > Temukan Lokasi.
3. Lakukan salah satu dari yang berikut:

• Untuk mencari tempat menarik seperti perusahaan atau landmark, dalam daftar pilihan menurun di bagian
kanan atas layar, klik Perusahaan. Ketikkan informasi tentang tempat menarik tersebut dalam bidang
Perusahaan. Sorot tempat menarik.

• Untuk menampilkan lokasi baru, dalam daftar pilihan menurun di bagian kanan atas layar, klik Lokasi.
Ketikkan alamat dalam bidang Lokasi. Sorot lokasi.

• Untuk menampilkan lokasi kontak, ketikkan nama kontak dalam bidang Lokasi atau bidang Perusahaan.
Sorot informasi kontak.

• Untuk menampilkan lokasi yang ditandai, sorot lokasi di bagian bawah layar.
4. Tekan tombol  > Lihat di Peta

Jika Anda melihat lokasi selain lokasi Anda sekarang, untuk mendapatkan petunjuk arah ke lokasi ini dari lokasi
Anda sekarang, tekan tombol  > Arahkan ke Sini. Perangkat Anda harus mempunyai penerima GPS internal
atau telah dipasangkan dengan penerima GPS berkemampuan Bluetooth untuk melakukan tugas ini.

Melihat alamat pada peta dengan menggunakan tautan
Bila perangkat BlackBerry® Anda mengenali sebuah alamat dalam aplikasi tertentu, seperti aplikasi pengiriman
pesan instan atau Buku Memo, perangkat Anda akan menggarisbawahi alamat tersebut.
1. Sorot sebuah alamat bergaris bawah.
2. Tekan tombol  > Lihat di Peta.

Mengirim lokasi
Anda bisa mengirim lokasi sebagai pesan, misalnya, dalam pesan email atau pesan instan. Pesan yang Anda
kirimkan menyertakan tautan ke lokasi sehingga penerima bisa melihat lokasi pada peta.
1. Pada peta, tekan tombol  > Kirim Lokasi.
2. Klik jenis pesan.

Mendapatkan arah
1. Pada layar Asal, klik ikon Peta.
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2. Tekan tombol  > Dapatkan Arah.
3. Lakukan salah satu tindakan berikut untuk menentukan lokasi awal:

• Untuk menentukan lokasi sekarang, jika perangkat BlackBerry® Anda mempunyai penerima GPS internal
atau telah dipasangkan dengan penerima GPS berkemampuan Bluetooth®, maka setel bidang Mulai ke
Lokasi Saya.

• Untuk menentukan lokasi yang sekarang sedang Anda lihat pada peta, setel bidang Mulai ke Gunakan pusat
peta. Jika Anda sedang melihat lokasi yang ditandai, klik Gunakan lokasi terfokus.

• Untuk menentukan lokasi baru dengan memilih lokasi pada peta, setel bidang Mulai ke Pilih dari peta. Klik
lokasi pada peta.

• Untuk menentukan tempat menarik, seperti kantor atau landmark, setel bidang Mulai ke Temukan Lokasi.
Dalam daftar pilihan menurun di kanan atas layar, klik Bisnis. Di bidang Cari, ketikkan informasi untuk tempat
menarik tersebut. Tekan tombol  pada keyboard. Klik sebuah tempat menarik.

• Untuk menentukan alamat kontak, setel bidang Mulai ke Temukan Lokasi. Mulai ketikkan nama kontak. Klik
kontak tersebut.

• Untuk menentukan lokasi baru dengan mengetikkan alamat, setel bidang Mulai ke Temukan Lokasi. Dalam
daftar pilihan menurun di kanan atas layar, klik Lokasi. Di bidang Cari, ketikkan alamat. Tekan tombol 
pada keyboard. Klik lokasi.

• Untuk menentukan lokasi yang ditandai, setel bidang Mulai ke Temukan Lokasi. Di panel bawah, klik lokasi
yang ditandai.

4. Ulangi langkah 3 untuk menentukan lokasi terakhir.
5. Untuk mengganti opsi rute, klik Opsi Rute. Pilih atau kosongkan kotak centang di sebelah salah satu atau

beberapa opsi rute. Klik OK.
6. Klik Cari.

Menggerakkan peta perlahan
Untuk menggerakkan peta, perangkat BlackBerry® Anda harus ada dalam mode gerak perlahan dan bukan mode
perbesaran. Mode yang digunakan perangkat Anda ditampilkan di bagian atas peta.
1. Jika perangkat Anda dalam mode perbesaran, klik kotak jejak untuk pindah ke mode gerak perlahan.
2. Pada kotak jejak, geserkan jari Anda ke sembarang arah.

Memperbesar atau memperkecil
Pada peta, lakukan salah satu dari yang berikut

• Untuk memperbesar, jika perangkat Anda belum berada di mode perbesaran, tekan kotak jejak. Geserkan jari
Anda ke atas pada kotak jejak.

• Untuk memperkecil, jika perangkat Anda belum berada di mode perbesaran, tekan kotak jejak. Geserkan jari
Anda ke bawah pada kotak jejak.

• Untuk memperbesar/memperkecil titik di rute, tekan tombol  > Zoom Ke Titik.
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Melihat daftar tempat menarik di dekat sebuah lokasi
Anda bisa mencari tempat menarik seperti perusahaan atau landmark. Misalnya, Anda mungkin mencari kedai kopi
di dekat lokasi Anda sekarang.
1. Pada peta, tekan tombol  > Temukan Lokasi.
2. Ketikkan informasi tempat menarik.
3. Tekan tombol  pada keyboard.

Melihat informasi kontak untuk tempat menarik
1. Pada peta atau dalam daftar tempat menarik, sorot tempat menarik.
2. Tekan tombol  > Detail.

Mengosongkan peta
Bila Anda mengosongkan peta, setiap informasi rute yang ditampilkan pada peta tidak akan muncul lagi.

Pada peta, tekan tombol  > Kosongkan Peta.

Menambahkan penanda untuk lokasi atau rute
1. Pada layar Asal, klik ikon Peta.
2. Pada peta, tekan tombol  > Tambah Sebagai Favorit > OK.

Mengganti nama penanda untuk lokasi atau rute
1. Pada layar Asal, klik ikon Peta.
2. Tekan tombol  > Favorit.
3. Sorot sebuah penanda.
4. Tekan tombol  > Ganti nama.
5. Ketikkan sebuah nama baru.
6. Klik OK.

Menghapus sebuah penanda untuk lokasi atau rute
1. Pada layar Asal, klik ikon Peta.
2. Pada peta, tekan tombol  > Favorit.
3. Sorot sebuah penanda.
4. Tekan tombol  > Hapus.
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Opsi peta

Terus menyalakan cahaya latar saat melacak perpindahan Anda
Secara default, cahaya latar dimatikan secara otomatis setelah batas waktu yang ditentukan untuk menghemat daya
baterai. Anda bisa mengganti opsi peta agar cahaya latar tetap menyala saat Anda melacak perpindahan, kecuali
jika tingkat daya baterai turun di bawah persentase yang ditentukan.
1. Pada peta, tekan tombol  > Opsi.
2. Ganti bidang Batas Waktu Cahaya Latar.
3. Tekan tombol  > Simpan.

Informasi terkait
Menyetel opsi untuk cahaya latar, 225

Menyetel penerima GPS yang Anda gunakan untuk melacak
perpindahan Anda
Untuk melakukan tugas ini, jika Anda tidak mempunyai penerima GPS internal, Anda harus memasangkan
perangkat BlackBerry® Anda dengan penerima GPS berkemampuan Bluetooth.

1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Perangkat > Setelan Lokasi.
3. Ganti bidang Sumber GPS.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Pintasan peta
Tergantung pada bahasa input pengetikan yang Anda gunakan, beberapa pintasan mungkin tidak ada.

Memperbesar tampilan peta Tekan I
Memperkecil tampilan peta Tekan O
Berpindah ke arah berikutnya pada rute Tekan N
Berpindah ke arah sebelumnya pada rute Tekan P
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Memecahkan masalah: Peta

Beberapa fitur tidak ada pada perangkat saya
Status beberapa fitur tertentu pada perangkat BlackBerry® Anda mungkin terpengaruh menurut item seperti model
perangkat dan paket layanan nirkabel Anda.

Tergantung pada paket layanan pengiriman pesan Anda, beberapa fitur atau opsi mungkin tidak ada dalam opsi
pesan di layar Preferensi Email.

Jika akun email Anda menggunakan BlackBerry® Enterprise Server, organisasi atau perusahaan Anda mungkin
tidak menyetel beberapa fitur atau mungkin mencegah Anda menggunakan beberapa fitur atau opsi. Jika
administrator telah menyetel sebuah opsi untuk Anda, indikator kunci warna merah akan muncul di sebelah bidang
opsi tersebut.

Untuk informasi lainnya tentang fitur yang ada pada perangkat Anda, hubungi penyedia layanan nirkabel atau
administrator Anda, atau kunjungi www.blackberry.com/go/devices.

Informasi terkait
Status fitur, 28
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Aplikasi

Tentang multi-tugas
Perangkat BlackBerry® Anda mendukung multi-tugas, yang memungkinkan Anda menjalankan lebih dari satu
aplikasi untuk setiap kalinya. Selama panggilan, misalnya, Anda mungkin ingin berpindah ke aplikasi kalender untuk
melihat janji temu Anda atau berpindah ke aplikasi kontak untuk mencari kontak. Saat Anda memainkan lagu, Anda
mungkin ingin berpindah ke aplikasi pesan untuk membalas sebuah pesan.

Ada juga pintasan untuk sebagian besar aplikasi yang bisa membantu Anda menjalankan tugas umum dengan
cepat.

Catatan: Semakin banyak aplikasi yang Anda jalankan, semakin besar memori dan daya baterai yang digunakan
perangkat Anda. Untuk mengoptimalkan kinerja perangkat Anda, coba tutup aplikasi bila Anda selesai
menggunakannya.

Informasi terkait
Menjalankan aplikasi di latar belakang dan berpindah ke aplikasi lain, 238
Menutup aplikasi agar tidak berjalan di latar belakang, 239

Menjalankan aplikasi di latar belakang dan berpindah ke
aplikasi lain
• Untuk pindah ke aplikasi lainnya, tekan dan tahan tombol  hingga pemindah aplikasi muncul. Klik sebuah

ikon aplikasi. Jika ikon aplikasi yang Anda inginkan tidak muncul, klik ikon layar Awal dan arahkan ke ikon
aplikasi yang Anda cari.

• Untuk kembali ke layar Awal, saat Anda tidak sedang menelepon, tekan tombol  .
• Untuk kembali ke layar Awal, saat Anda tidak sedang menelepon, tekan dan tahan tombol  hingga pemindah

aplikasi muncul. Klik ikon layar Awal.

Catatan: Jika Anda menekan tombol  saat melakukan panggilan, Anda akan mengakhiri panggilan bahkan jika
Anda saat itu telah berpindah ke aplikasi lain.

Informasi terkait
Menutup aplikasi agar tidak berjalan di latar belakang, 239
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Menutup aplikasi agar tidak berjalan di latar belakang
Untuk mengoptimalkan kinerja perangkat BlackBerry® Anda, coba tutup aplikasi bila Anda selesai
menggunakannya.
Dalam sebuah aplikasi, lakukan salah satu tindakan berikut:

• Tekan tombol  > Tutup.
• Tekan tombol . Jika perlu, tekan terus tombol  hingga muncul layar Awal.

Informasi terkait
Menjalankan aplikasi di latar belakang dan berpindah ke aplikasi lain, 238

Tentang menambah aplikasi
Tergantung pada penyedia layanan nirkabel dan wilayah, Anda mungkin punya opsi untuk menambah atau
memperbarui aplikasi menggunakan etalase BlackBerry App World™, BlackBerry® Desktop Software, atau Pusat
Aplikasi. Anda juga mungkin bisa mengunduh aplikasi dari halaman Web (dengan mengunjungi
mobile.blackberry.com dari perangkat BlackBerry Anda), atau dari aplikasi yang ditawarkan oleh penyedia layanan
nirkabel.

Syarat dan ketentuan tambahan mungkin berlaku bagi perangkat lunak dan layanan yang disediakan melalui etalase
BlackBerry App World™, BlackBerry Desktop Software, atau Pusat Aplikasi. Mungkin dikenakan biaya data bila
Anda menambah atau menggunakan aplikasi melalui jaringan nirkabel. Untuk informasi lainnya, hubungi penyedia
layanan nirkabel Anda.

BlackBerry App World

Jika Anda mempunyai BlackBerry App World pada perangkat, Anda bisa mencari dan mengunduh game, aplikasi
jaringan sosial, aplikasi produktivitas pribadi, dan banyak lagi. Dengan menggunakan akun PayPal® yang ada, Anda
bisa membeli dan mengunduh berbagai item melalui jaringan nirkabel ke perangkat Anda.

Untuk mengunduh BlackBerry App World, kunjungi www.blackberryappworld.com.

Untuk informasi lainnya tentang pengelolaan aplikasi menggunakan BlackBerry App World, klik ikon BlackBerry
App World. Tekan tombol  > Bantuan.

BlackBerry Desktop Software

Jika BlackBerry Desktop Software telah diinstal pada komputer, Anda bisa menghubungkan perangkat ke komputer
Anda untuk menambahkan, memperbarui, menghapus, atau memulihkan aplikasi. Anda juga bisa menambahkan
aplikasi yang telah diunduh pada komputer Anda ke perangkat, tanpa perlu menggunakan jaringan nirkabel.

Untuk mengunduh BlackBerry Desktop Software, kunjungi www.blackberry.com/desktopsoftware.
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Untuk informasi lainnya tentang pengelolaan aplikasi menggunakan BlackBerry Desktop Software, lihat Bantuan
dalam BlackBerry Desktop Software.

Pusat Aplikasi

Jika Anda mempunyai Pusat Aplikasi pada perangkat Anda, Anda bisa menambahkan, memperbarui, atau kembali
ke versi sebelumnya dari sejumlah aplikasi yang dipilih yang disediakan oleh penyedia layanan nirkabel Anda.
Tergantung pada penyedia layanan nirkabel Anda, fitur ini mungkin tidak ada.

Untuk informasi lainnya tentang pengelolaan aplikasi menggunakan Pusat Aplikasi, klik ikon Pusat Aplikasi. Tekan
tombol  > Bantuan.

Tentang aplikasi jaringan sosial
Anda bisa menggunakan aplikasi jaringan sosial pada perangkat BlackBerry® Anda untuk tetap terhubung dengan
kontak jaringan sosial Anda. Tergantung pada aplikasi jaringan sosial, Anda mungkin bisa mengirim pesan, berbagi
gambar, mengganti status, dan lainnya.

Anda bisa mengunduh aplikasi jaringan sosial untuk perangkat BlackBerry Anda dari etalase BlackBerry App
World™. Anda harus mempunyai paket data layanan nirkabel agar bisa menggunakan aplikasi ini. Tergantung pada
penyedia layanan nirkabel atau organisasi Anda, beberapa fitur aplikasi mungkin tidak didukung.

Untuk informasi lainnya tentang aplikasi jaringan sosial, kunjungi www.blackberry.com/support. Jika Anda
memerlukan bantuan menggunakan aplikasi jaringan sosial, Anda bisa menemukan jawabannya dalam aplikasi
tersebut dengan menekan tombol Menu dan mengklik Bantuan pada perangkat Anda.

Tentang aplikasi pengiriman pesan instan
Anda bisa mengunduh aplikasi pengiriman pesan instan untuk perangkat BlackBerry® Anda dari etalase BlackBerry
App World™. Secara default, perangkat BlackBerry Anda telah disertai BlackBerry® Messenger. Anda bisa
menggunakan BlackBerry Messenger buat mengobrol dengan orang-orang yang mempunyai perangkat BlackBerry
dengan mengirim atau menerima pesan dan file. Anda juga bisa mengganti status dan gambar tampilan Anda.
Dengan fitur BlackBerry® Groups pada BlackBerry Messenger, Anda bisa berbagi gambar, daftar, janji temu, dan
lainnya.

Anda harus mempunyai paket data layanan nirkabel agar bisa menggunakan aplikasi ini. Tergantung pada penyedia
layanan nirkabel atau organisasi Anda, beberapa fitur aplikasi mungkin tidak didukung.

Untuk informasi lainnya tentang BlackBerry Messenger dan aplikasi pengiriman pesan instan lainnya, kunjungi
www.blackberry.com/support. Jika Anda memerlukan bantuan menggunakan aplikasi pengiriman pesan instan, Anda
bisa menemukan jawabannya dalam aplikasi tersebut dengan menekan tombol Menu dan mengklik Bantuan pada
perangkat Anda.
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Mengharuskan kata sandi perangkat Anda sebelum
menambahkan aplikasi
Untuk melakukan tugas ini, Anda harus menyetel kata sandi perangkat BlackBerry®.

1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > Kata Sandi.
3. Ganti bidang Konfirmasi saat instal aplikasi ke Ya.
4. Tekan tombol  > Kirim.

Menghapus sebuah aplikasi
Jika akun email Anda menggunakan BlackBerry® Enterprise Server, organisasi Anda mungkin mengizinkan untuk
menghapus sejumlah aplikasi. Untuk informasi lainnya, hubungi administrator Anda.
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, sorot ikon aplikasi.
2. Tekan tombol  > Hapus.

Melihat properti aplikasi
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Perangkat > Manajemen Aplikasi.
3. Klik sebuah aplikasi.

Melihat ukuran database aplikasi
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Perangkat > Status.
3. Tekan tombol  > Ukuran Database.
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Memecahkan masalah: Aplikasi

Saya tidak bisa menambah, memperbarui, atau mengembalikan ke
aplikasi versi sebelumnya
Jika akun email Anda menggunakan BlackBerry® Enterprise Server, organisasi Anda tidak mungkin mengizinkan
untuk menambah atau memperbarui aplikasi perangkat. Untuk informasi lainnya, hubungi administrator Anda.

Cobalah tindakan berikut:

• Pastikan perangkat BlackBerry® Anda terhubung ke jaringan nirkabel.
• Pastikan perangkat Anda mempunyai memori yang cukup untuk menambah atau memperbarui aplikasi.
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BlackBerry Device Software

Tentang memperbarui BlackBerry Device Software
Anda mungkin ingin memperbarui BlackBerry® Device Software karena salah satu alasan berikut:
• untuk mengakses berbagai aplikasi dan fitur baru
• untuk mengatasi masalah teknis
• penyedia layanan nirkabel mengharuskan Anda memperbarui BlackBerry Device Software

Anda bisa memperbarui BlackBerry Device Software melalui jaringan nirkabel, dari situs Web, atau menggunakan
BlackBerry® Desktop Software.

Durasi proses pembaruan bisa berkisar dari 15 menit hingga 2 jam, tergantung pada jenis pembaruan, jumlah data
perangkat, dan jumlah aplikasi pada perangkat BlackBerry Anda. Anda tidak bisa menggunakan perangkat atau
membuat panggilan darurat saat pembaruan sedang berlangsung. Jangan keluarkan baterai saat pembaruan
sedang berlangsung.

Melalui jaringan nirkabel

Anda bisa memperbarui BlackBerry Device Software melalui jaringan nirkabel jika ikon Pembaruan Nirkabel muncul
pada layar Awal di perangkat Anda. Anda juga bisa memeriksa pembaruan secara manual melalui berbagai opsi
perangkat. Pembaruan yang ada bisa berupa pembaruan perangkat lunak lengkap atau hanya pembaruan
perangkat lunak sebagian. Jika pembaruan yang ada berupa pembaruan perangkat lunak lengkap, data perangkat
akan dicadangkan pada perangkat Anda dan dipulihkan selama proses instalasi. Tergantung pada opsi yang disetel
oleh penyedia layanan nirkabel atau administrator, Anda mungkin tidak bisa memperbarui BlackBerry Device
Software melalui jaringan nirkabel. Tergantung pada penyedia layanan nirkabel Anda, mungkin dikenakan biaya
tambahan bila Anda mengunduh pembaruan ke perangkat Anda.

Dari sebuah situs Web

Jika akun email Anda menggunakan BlackBerry® Internet Service atau BlackBerry® Enterprise Server yang
mendukung fitur ini, Anda bisa memperbarui BlackBerry Device Software Anda dengan menghubungkan perangkat
ke komputer dan mengunjungi situs Web pembaruan di www.blackberry.com.

Menggunakan BlackBerry Desktop Software

Jika BlackBerry Desktop Software telah diinstal pada komputer, Anda bisa memperbarui BlackBerry Device Software
dari komputer Anda. Untuk informasi lainnya tentang memperbarui BlackBerry Device Software dari komputer Anda,
lihat Bantuan dalam BlackBerry Desktop Software.

Research In Motion menyarankan Anda untuk membuat dan menyimpan file cadangan secara berkala pada
komputer Anda, terutama sebelum Anda memperbarui perangkat lunak apa pun. Menyimpan file cadangan yang
selalu diperbarui di komputer memungkinkan Anda memulihkan data perangkat jika perangkat hilang, dicuri, atau
korup karena masalah tak terduga.
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Memperbarui BlackBerry Device Software melalui jaringan
nirkabel
Tergantung pada opsi yang disetel oleh penyedia layanan nirkabel atau administrator, Anda mungkin tidak bisa
melakukan tugas ini. Tergantung pada penyedia layanan nirkabel, Anda mungkin tidak bisa melakukan tugas ini
pada waktu-waktu tertentu, bila lalu lintas jaringan sedang padat.

Anda bisa menggunakan perangkat BlackBerry® saat mengunduh BlackBerry® Device Software namun bukan saat
Anda menginstal perangkat lunak. Anda punya opsi untuk menjadwalkan pembaruan agar terjadi pada waktu
tertentu.

Research In Motion menyarankan Anda untuk membuat dan menyimpan file cadangan secara berkala pada
komputer Anda, terutama sebelum Anda memperbarui perangkat lunak apa pun. Menyimpan file cadangan yang
selalu diperbarui di komputer memungkinkan Anda memulihkan data perangkat jika perangkat hilang, dicuri, atau
korup karena masalah tak terduga.

1. Pada layar Awal, klik ikon Pembaruan Nirkabel. Jika Anda tidak melihat ikon Pembaruan Nirkabel pada layar
Awal, klik ikon Opsi. Klik Perangkat > Pembaruan Perangkat Lunak.

2. Selesaikan instruksi pada layar.

Catatan: Selama proses instalasi, perangkat Anda mungkin akan disetel ulang atau menampilkan layar putih. Jika
enkripsi dihidupkan, Anda mungkin perlu mengetikkan kata sandi di berbagai waktu selama proses instalasi.

Menghapus atau mengembalikan ke BlackBerry Device
Software versi sebelumnya
Tergantung pada opsi yang disetel oleh penyedia layanan nirkabel atau administrator, Anda mungkin tidak bisa
melakukan tugas ini.
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Perangkat > Pembaruan Perangkat Lunak > Pembaruan berhasil.

• Untuk kembali ke versi perangkat lunak sebelumnya, klik Downgrade.
• Untuk menghapus versi perangkat lunak sebelumnya, tekan  > Hapus Data Downgrade.

Memperbarui BlackBerry Device Software dari situs Web
Jika akun email Anda menggunakan BlackBerry® Enterprise Server, Anda mungkin tidak bisa melakukan tugas ini.
Tanyakan kepada administrator Anda tentang pembaruan BlackBerry® Device Software yang telah disetujui untuk
digunakan pada organisasi Anda.
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Research In Motion menyarankan Anda untuk membuat dan menyimpan file cadangan secara berkala pada
komputer Anda, terutama sebelum Anda memperbarui perangkat lunak apa pun. Menyimpan file cadangan yang
selalu diperbarui di komputer memungkinkan Anda memulihkan data perangkat jika perangkat hilang, dicuri, atau
korup karena masalah tak terduga.
1. Dari komputer Anda, kunjungi situs pembaruan BlackBerry Device Software.
2. Klik Periksa Pembaruan.
3. Hubungkan perangkat BlackBerry Anda ke komputer.
4. Pada layar Ringkasan pembaruan, pilih kotak centang di sebelah pembaruan yang ingin Anda instal.
5. Lakukan salah satu dari yang berikut:

• Untuk menambah atau menghapus aplikasi opsional, klik Opsi. Pilih atau kosongkan kotak centang di
sebelah salah satu atau beberapa aplikasi. Klik Berikutnya.

• Untuk mencadangkan data perangkat Anda atau menghapus semua data, klik Setelan. Pilih kotak centang di
sebelah salah satu atau beberapa jenis data. Klik OK.

6. Klik Berikutnya.
7. Lakukan instruksi pada layar untuk mendaftar atau menolak pemberitahuan email untuk perangkat lunak baru.
8. Klik Berikutnya > Selesai.

Memperbarui BlackBerry Device Software menggunakan
BlackBerry Desktop Software
Research In Motion menyarankan Anda untuk membuat dan menyimpan file cadangan secara berkala pada
komputer Anda, terutama sebelum Anda memperbarui perangkat lunak apa pun. Menyimpan file cadangan yang
selalu diperbarui di komputer memungkinkan Anda memulihkan data perangkat jika perangkat hilang, dicuri, atau
korup karena masalah tak terduga.

Hubungkan perangkat BlackBerry® Anda ke komputer dan buka BlackBerry® Desktop Software. Untuk informasi
lainnya, lihat Bantuan dalam BlackBerry Desktop Software.

Memecahkan masalah: BlackBerry Device Software

Saya tidak bisa memperbarui BlackBerry Device Software melalui
jaringan nirkabel
Tergantung pada opsi yang disetel oleh penyedia layanan nirkabel atau administrator, Anda mungkin tidak bisa
memperbarui BlackBerry® Device Software melalui jaringan nirkabel.

Cobalah tindakan berikut:

• Pastikan perangkat BlackBerry Anda terhubung ke jaringan nirkabel.

Panduan Pengguna BlackBerry Device Software

245



• Pastikan perangkat Anda mempunyai ruang penyimpanan yang cukup untuk memperbarui BlackBerry Device
Software.

• Pastikan Anda tidak sedang jelajah di luar area jangkauan nirkabel penyedia layanan Anda. Tergantung pada
penyedia layanan nirkabel, Anda mungkin tidak bisa memperbarui BlackBerry Device Software Anda saat
jelajah. Untuk informasi lainnya, hubungi penyedia layanan nirkabel Anda.

• Cobalah memperbarui BlackBerry Device Software melalui jaringan nirkabel nanti. Tergantung pada penyedia
layanan nirkabel, Anda mungkin tidak bisa memperbarui BlackBerry Device Software pada waktu-waktu tertentu,
bila lalu lintas jaringan sedang padat.

• Cobalah mengunjungi situs Web penyedia layanan nirkabel, barangkali Anda bisa memperbarui BlackBerry
Device Software dari situs Web tersebut.

Perangkat saya tidak cukup memori untuk memperbarui BlackBerry
Device Software
Coba lakukan tindakan berikut:

• Hapus file media, bahasa tampilan, atau aplikasi pihak ketiga yang tidak Anda gunakan.
• Transfer file media yang telah Anda simpan dalam memori perangkat BlackBerry® ke kartu media.
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Mengelola Koneksi

Dasar-dasar Mengelola Koneksi

Memeriksa jaringan nirkabel yang dihubungi oleh perangkat Anda
Anda bisa memeriksa jenis jaringan yang bisa dihubungi oleh perangkat Anda, dengan mengunjungi
www.blackberry.com/go/devices guna melihat spesifikasi fitur untuk model perangkat Anda. Jenis jaringan yang
tercantum tidak mencerminkan koneksi jaringan, melainkan hanya kemampuan model perangkat Anda untuk
menghubungkan ke jaringan tersebut.

1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Perangkat > Tentang Versi Perangkat. Jenis jaringan yang bisa dihubungi oleh perangkat Anda tercantum

dalam tanda kurung setelah model perangkat Anda.

Untuk informasi lainnya tentang jaringan nirkabel yang dihubungi perangkat BlackBerry® Anda, lihat buklet Informasi
Keselamatan dan Produk untuk perangkat Anda.

Indikator jangkauan nirkabel
Indikator di sudut kanan atas pada layar Awal menampilkan tingkat jangkauan nirkabel untuk area di mana Anda
menggunakan perangkat BlackBerry®. Untuk informasi lainnya tentang area jangkauan nirkabel, hubungi penyedia
layanan nirkabel Anda.

Indikator Deskripsi

Menyediakan informasi tentang kekuatan sinyal nirkabel. Tiga atau beberapa
batang menunjukkan sinyal yang kuat. Tampilan sinyal yang berkurang
mungkin menunjukkan bahwa output daya bertambah dari perangkat Anda
saat berusaha menghubungkan ke sinyal yang lemah.

1XEV, 1X, 3G , EDGE, GPRS,
NXTL, MIKE, atau NTWK

Anda terhubung ke jaringan seluler dan Anda bisa mengakses fitur seperti
pengiriman pesan email dan jelajah Internet. Jika Anda tidak melihat salah
satu indikator, Anda mungkin berada dalam area jangkauan nirkabel yang
berkurang di mana beberapa fitur tidak ada (Anda mungkin hanya bisa
membuat panggilan telepon atau mengirim dan menerima pesan teks).
Anda hanya bisa menghubungi nomor darurat.

Anda berada di area yang tidak ada jangkauan nirkabelnya.

Koneksi ke jaringan seluler dimatikan.
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Indikator Deskripsi

Anda terhubung ke jaringan Wi-Fi® dan Anda bisa mengakses layanan
BlackBerry seperti pengiriman pesan email dan menjelajah Internet melalui
koneksi Wi-Fi.
Koneksi Wi-Fi Anda dihidupkan, namun Anda tidak terhubung ke jaringan
Wi-Fi, atau Anda terhubung ke jaringan Wi-Fi, namun Anda tidak bisa
mengakses layanan BlackBerry seperti pengiriman pesan email dan
menjelajah Internet melalui koneksi Wi-Fi.
Koneksi Bluetooth® Anda dihidupkan, dan Anda terhubung ke perangkat
berkemampuan Bluetooth.
Koneksi Bluetooth Anda dihidupkan, namun Anda tak terhubung ke
perangkat berkemampuan Bluetooth.

Informasi terkait
Tentang panggilan darurat dan Mode Panggilan Balik Darurat, 55

Menghidupkan atau mematikan koneksi jaringan
Anda harus mematikan koneksi jaringan di beberapa tempat tertentu, seperti di pesawat terbang atau rumah sakit.
Untuk informasi lainnya, lihat buklet Informasi Keselamatan dan Produk untuk perangkat BlackBerry® Anda.
Pada layar Awal, klik area koneksi di bagian atas layar, atau klik ikon Kelola Koneksi.

• Untuk menghidupkan koneksi jaringan, pilih kotak centang di sebelah jenis koneksi.
• Untuk mematikan koneksi jaringan, kosongkan kotak centang di sebelah jenis koneksi.
• Untuk menghidupkan koneksi jaringan yang sebelumnya telah dihidupkan, klik Pulihkan Koneksi.

Informasi terkait
Saya tidak bisa menghubungkan ke jaringan Wi-Fi, 259
Saya tidak bisa menghubungkan ke jaringan seluler, 252

Menghidupkan atau mematikan layanan data atau menyetel opsi
jelajah
Tergantung pada paket layanan nirkabel, Anda mungkin bisa mematikan layanan data (pesan email, pesan PIN,
pesan teks dengan lampiran, dan layanan browser) pada perangkat BlackBerry® Anda sehingga hanya ada telepon
dan pengiriman pesan teks dasar. Anda juga bisa menyetel perangkat agar mematikan layanan data saat jelajah.
Untuk informasi lainnya, hubungi penyedia layanan nirkabel Anda.
1. Pada layar Awal, klik area koneksi di bagian atas layar, atau klik ikon Kelola Koneksi.
2. Klik Opsi Jaringan Seluler.
3. Lakukan salah satu dari yang berikut:

• Untuk menghidupkan atau mematikan layanan data, ganti bidang Layanan Data.
• Untuk menghidupkan atau mematikan layanan data saat jelajah, ganti bidang Saat Jelajah.
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• Untuk menerima konfirmasi saat jelajah yang memungkinkan Anda menghidupkan atau mematikan layanan
data, gantilah bidang Saat Jelajah ke Konfirmasi.

4. Tekan tombol  > Tutup.

Informasi terkait
Saya tidak bisa menghubungkan ke jaringan seluler, 252

Memeriksa status koneksi jaringan dan layanan
1. Pada layar Awal, klik area koneksi di bagian atas layar, atau klik ikon Kelola Koneksi.
2. Klik Status Layanan.

Jaringan seluler

Jelajah

Tentang jelajah dan jelajah internasional
Umumnya, perangkat BlackBerry® Anda secara otomatis akan menghubungkan ke jaringan nirkabel yang sesuai
bila Anda bepergian ke luar area jangkauan penyedia layanan nirkabel Anda. Kadang Anda mungkin harus
memberikan informasi login agar bisa mengakses jaringan nirkabel tersebut. Saat jelajah, indikator jelajah segi tiga
akan muncul di bagian atas layar Awal.

Jika perangkat Anda memerlukan kartu SIM, penyedia layanan nirkabel Anda mungkin perlu menyetel kartu SIM
Anda dengan layanan jelajah agar bisa melakukan jelajah.

Jika perangkat Anda biasanya menghubungkan ke jaringan CDMA dan perangkat Anda mendukung jelajah
internasional, Anda mungkin perlu meminta kartu SIM Anda disetel untuk jelajah internasional kepada penyedia
layanan nirkabel. Nomor telepon Anda tetap sama di saat Anda dalam perjalanan ke luar negeri.

Untuk informasi lainnya tentang jelajah dan tarif jelajah, hubungi penyedia layanan nirkabel Anda.

Berpindah jaringan nirkabel secara manual
Untuk melakukan tugas ini, paket layanan nirkabel Anda harus menyertakan layanan ini dan perangkat BlackBerry®
Anda harus terhubung ke jaringan GSM® atau UMTS®.

Perangkat Anda dirancang untuk berpindah ke jaringan nirkabel yang sesuai secara otomatis saat Anda bepergian.
1. Pada layar Awal, klik area koneksi di bagian atas layar, atau klik ikon Kelola Koneksi.
2. Klik Opsi Jaringan Seluler.
3. Ganti bidang Mode Pilihan Jaringan ke Manual.
4. Klik sebuah jaringan nirkabel.
5. Klik Pilih Jaringan.
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6. Tekan tombol  > Tutup.

Untuk menghubungkan lagi ke jaringan nirkabel penyedia layanan nirkabel Anda, ganti bidang Mode Pilihan
Jaringan ke Otomatis.

Informasi terkait
Saya tidak bisa menghubungkan ke jaringan seluler, 252

Menghidupkan atau mematikan layanan data atau menyetel opsi jelajah
Tergantung pada paket layanan nirkabel, Anda mungkin bisa mematikan layanan data (pesan email, pesan PIN,
pesan teks dengan lampiran, dan layanan browser) pada perangkat BlackBerry® Anda sehingga hanya ada telepon
dan pengiriman pesan teks dasar. Anda juga bisa menyetel perangkat agar mematikan layanan data saat jelajah.
Untuk informasi lainnya, hubungi penyedia layanan nirkabel Anda.
1. Pada layar Awal, klik area koneksi di bagian atas layar, atau klik ikon Kelola Koneksi.
2. Klik Opsi Jaringan Seluler.
3. Lakukan salah satu dari yang berikut:

• Untuk menghidupkan atau mematikan layanan data, ganti bidang Layanan Data.
• Untuk menghidupkan atau mematikan layanan data saat jelajah, ganti bidang Saat Jelajah.
• Untuk menerima konfirmasi saat jelajah yang memungkinkan Anda menghidupkan atau mematikan layanan

data, gantilah bidang Saat Jelajah ke Konfirmasi.
4. Tekan tombol  > Tutup.

Informasi terkait
Saya tidak bisa menghubungkan ke jaringan seluler, 252

Daftar jaringan nirkabel pilihan

Tentang daftar jaringan nirkabel pilihan
Penyedia layanan nirkabel Anda mungkin mempunyai perjanjian dengan penyedia layanan nirkabel lainnya yang
mengizinkan Anda untuk menggunakan layanan mereka bila Anda sedang bepergian. Anda bisa menggunakan
daftar jaringan nirkabel pilihan untuk mengontrol urutan yang digunakan perangkat BlackBerry® Anda atas jaringan
nirkabel lainnya ini.

Perangkat Anda akan mencoba menghubungkan ke jaringan nirkabel berdasarkan pada urutan munculnya jaringan
nirkabel tersebut dalam daftar jaringan nirkabel pilihan. Bila Anda bepergian, perangkat Anda akan memindai
jaringan nirkabel pada daftar ini terlebih dahulu. Jika tidak ada jaringan nirkabel pada daftar yang bisa digunakan,
perangkat Anda dirancang untuk menghubungkan ke jaringan nirkabel lain secara otomatis.

Catatan: Biasanya dikenakan tarif tambahan saat Anda sedang jelajah. Untuk informasi lainnya tentang tarif jelajah,
hubungi penyedia layanan nirkabel Anda.

Menambahkan sebuah jaringan nirkabel ke daftar jaringan nirkabel pilihan
Untuk melakukan tugas ini, perangkat BlackBerry® Anda harus terhubung ke jaringan GSM® atau UMTS®.
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Tergantung pada paket layanan nirkabel Anda, fitur ini mungkin tidak didukung.
1. Pada layar Awal, klik area koneksi di bagian atas layar, atau klik ikon Kelola Koneksi.
2. Klik Opsi Jaringan Seluler.
3. Tekan tombol  > Daftar Jaringan Pilihan Saya.
4. Tekan tombol  > Tambah Jaringan.

• Untuk memindai jaringan nirkabel untuk ditambahkan, klik Pilih Dari Jaringan Yang Ada. Klik sebuah
jaringan nirkabel. Klik Pilih Jaringan.

• Untuk memindai jaringan nirkabel yang sudah dikenal perangkat Anda, klik Pilih Dari Jaringan Yang
Dikenal. Klik sebuah jaringan nirkabel. Klik Pilih Jaringan.

• Untuk menambahkan jaringan nirkabel, klik Entri Manual. Setel prioritas untuk jaringan nirkabel. Ketikkan
MCC dan MNC.

5. Tekan tombol  > Tutup.

Menghapus sebuah jaringan nirkabel dari daftar jaringan nirkabel pilihan
Untuk melakukan tugas ini, perangkat BlackBerry® Anda harus terhubung ke jaringan GSM® atau UMTS®.

Tergantung pada paket layanan nirkabel Anda, fitur ini mungkin tidak didukung.
1. Pada layar Awal, klik area koneksi di bagian atas layar, atau klik ikon Kelola Koneksi.
2. Klik Opsi Jaringan Seluler.
3. Tekan tombol  > Daftar Jaringan Pilihan Saya.
4. Sorot sebuah jaringan nirkabel.
5. Tekan tombol  > Hapus.
6. Tekan tombol  > Tutup.

Mengganti urutan jaringan pilihan
Untuk melakukan tugas ini, perangkat BlackBerry® Anda harus terhubung ke jaringan GSM® atau UMTS®.

Tergantung pada paket layanan nirkabel Anda, fitur ini mungkin tidak didukung. Perangkat BlackBerry Anda akan
menghubungkan ke jaringan berdasarkan pada urutan munculnya dalam daftar jaringan pilihan.
1. Pada layar Awal, klik area koneksi di bagian atas layar, atau klik ikon Kelola Koneksi.
2. Klik Opsi Jaringan Seluler.
3. Tekan tombol  > Daftar Jaringan Pilihan Saya.
4. Sorot sebuah jaringan nirkabel.
5. Tekan tombol  > Gerakkan.
6. Klik lokasi baru.
7. Tekan tombol  > Tutup.
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Opsi jaringan seluler

Mengganti kecepatan koneksi untuk jaringan nirkabel
Semakin cepat koneksi, semakin besar daya baterai yang diperlukan.

Tergantung pada penyedia layanan nirkabel, Anda mungkin tidak bisa mengganti kecepatan koneksi untuk jaringan
nirkabel.

1. Pada layar Asal, klik ikon Kelola Koneksi.
2. Klik Opsi Jaringan Seluler.
3. Ganti bidang Mode Jaringan.
4. Tekan tombol Escape.

Informasi terkait
Saya tidak bisa menghubungkan ke jaringan seluler, 252

Menghidupkan pemberitahuan LED berkedip untuk jangkauan nirkabel
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Tampilan > Tampilan Layar.
3. Pilih kotak centang Indikator Jangkauan LED.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Bila perangkat BlackBerry® Anda terhubung ke jaringan nirkabel, lampu LED akan berkedip hijau.

Untuk mematikan pemberitahuan jangkauan nirkabel, kosongkan kotak centang Indikator Jangkauan LED.

Memecahkan masalah: Jaringan seluler

Saya tidak bisa menghubungkan ke jaringan seluler
Cobalah tindakan berikut:

• Jika perangkat BlackBerry® Anda menggunakan kartu SIM, pastikan kartu SIM tersebut telah dimasukkan
dalam perangkat dengan benar.

• Jika perangkat Anda biasanya menghubungkan ke jaringan CDMA dan perangkat Anda mendukung jelajah
internasional, pastikan perangkat Anda berada dalam mode jelajah internasional dan kartu SIM Anda telah
dimasukkan dalam perangkat dengan benar.

• Pastikan Anda telah menghidupkan koneksi ke jaringan nirkabel.
• Pastikan Anda telah terhubung ke jaringan penyedia layanan nirkabel Anda. Jika Anda telah memindah

jaringan nirkabel secara manual, perangkat Anda akan tetap terhubung ke jaringan nirkabel itu hingga Anda
memilih lagi jaringan penyedia layanan nirkabel Anda.

• Jika Anda telah menyetel kecepatan tertentu untuk koneksi jaringan nirkabel, pastikan Anda berada dalam
area jangkauan nirkabel yang mendukung kecepatan koneksi tersebut.
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• Jika Anda mempunyai perangkat berkemampuan Wi-Fi® dan penyedia layanan nirkabel Anda mendukung
UMA, pastikan preferensi koneksi Anda tidak disetel ke Hanya Wi-Fi.

Informasi terkait
Menghidupkan atau mematikan koneksi jaringan, 248
Mengganti preferensi koneksi UMA Anda, 258
Berpindah jaringan nirkabel secara manual, 249
Menghidupkan atau mematikan layanan data atau menyetel opsi jelajah, 248

Pesan kesalahan
Layanan data tidak ada :
Deskripsi

Pesan ini muncul bila Anda tidak mempunyai akses ke layanan data pada perangkat BlackBerry®.

Solusi yang memungkinkan

Cobalah tindakan berikut:

• Pastikan Anda berada dalam area jangkauan nirkabel.
• Pastikan layanan data pada perangkat Anda telah dihidupkan.
• Jika Anda sedang jelajah (roaming), pastikan Anda bisa mengakses layanan data saat jelajah.

Informasi terkait
Menghidupkan atau mematikan layanan data atau menyetel opsi jelajah, 248

Teknologi Wi-Fi
Tergantung pada model perangkat BlackBerry® Anda, fitur Wi-Fi® mungkin tidak didukung.

Tentang menghubungkan ke jaringan Wi-Fi
Dengan teknologi Wi-Fi®, perangkat BlackBerry® Anda bisa mengakses Internet dengan menghubungkan ke router
nirkabel atau titik akses nirkabel di rumah, kantor, atau area hotspot. Perangkat Anda menggunakan jaringan Wi-Fi
sebagai ganti jaringan seluler untuk mengunjungi halaman Web, mengirim dan menerima pesan email, dan
seterusnya. Saat Anda terhubung ke Internet dengan jaringan Wi-Fi, Anda bisa menghindari biaya data yang
berkaitan dengan penggunaan jaringan seluler Anda, dan, biasanya, kecepatan koneksinya lebih cepat.

Hotspot ada di banyak tempat umum, seperti perpustakaan, bandara, hotel, kedai kopi, dan seterusnya. Beberapa
hotspot gratis digunakan, sementara lainnya harus membayar. Penyedia layanan nirkabel Anda mungkin
menyediakan aplikasi untuk perangkat Anda yang memungkinkan Anda login ke sebuah hotspot. Jika Anda tidak
mempunyai aplikasi ini pada perangkat, Anda kemungkinan harus menyetel sendiri akun Anda secara online dan
login secara manual.

Jika Anda mempunyai titik akses atau router yang mendukung Wi-Fi Protected Setup™, Anda bisa menghubungkan
ke sana menggunakan Wi-Fi Protected Setup.
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Saat Anda menghubungkan ke jaringan Wi-Fi, perangkat Anda menyimpan informasi koneksi sehingga di saat
berikutnya Anda dalam jangkauan jaringan itu, perangkat Anda akan terhubung secara otomatis.

Menghubungkan ke jaringan Wi-Fi
1. Pada layar Awal, klik area koneksi di bagian atas layar, atau klik ikon Kelola Koneksi.
2. Klik Setel Wi-Fi.
3. Jika Anda ingin menghubungkan ke hotspot umum atau ke jaringan Wi-Fi® yang tidak memerlukan autentikasi,

pilih kotak centang Tampilkan hanya jaringan terbuka.
4. Klik jaringan Wi-Fi yang ingin Anda hubungkan.
5. Jika jaringan Wi-Fi memerlukan autentikasi, ketikkan kata sandi untuk jaringan tersebut.

Nama jaringan Wi-Fi akan muncul di bagian atas layar Awal.

Informasi terkait
Saya tidak bisa menghubungkan ke jaringan Wi-Fi, 259

Menghubungkan ke jaringan Wi-Fi menggunakan Wi-Fi Protected
Setup
Jika router nirkabel atau titik akses nirkabel Anda menyertakan Wi-Fi Protected Setup™, Anda bisa menghubungkan
ke jaringan Wi-Fi® dengan cepat tanpa memasukkan kata sandi yang panjang.
1. Pada layar Awal, klik area koneksi di bagian atas layar, atau klik ikon Kelola Koneksi.
2. Klik Setel Wi-Fi > Cara Lain untuk Menghubungkan.

• Untuk menggunakan tombol Wi-Fi Protected Setup pada router atau titik akses Anda, klik Tekan Tombol
pada Router. Pada router atau titik akses, tekan tombol Wi-Fi Protected Setup. Pada perangkat BlackBerry®
Anda, klik Mulai.

• Untuk menggunakan PIN, klik Masukkan PIN ke router. Pada perangkat Anda, klik Mulai. Perangkat Anda
akan memberikan PIN. Pada layar administrasi untuk router atau titik akses Anda, ketikkan PIN tersebut.

Menghubungkan ke jaringan Wi-Fi secara manual
Jika Anda mengetahui nama jaringan Wi-Fi® yang ingin Anda hubungi, Anda bisa menghubungkan ke jaringan
tersebut secara manual.
1. Pada layar Awal, klik area koneksi di bagian atas layar, atau klik ikon Kelola Koneksi.
2. Klik Setel Wi-Fi > Cara Lain untuk Menghubungkan > Hubungkan Secara Manual ke Jaringan.
3. Dalam bidang SSID, ketikkan nama jaringan Wi-Fi tersebut.
4. Klik Berikutnya.
5. Dalam bidang Jenis Keamanan, klik jenis keamanan jaringan Wi-Fi dan tentukan setiap informasi yang diminta.
6. Klik Simpan dan Hubungkan.

Informasi terkait
Opsi untuk jaringan Wi-Fi tersimpan, 255
Saya tidak bisa menghubungkan ke jaringan Wi-Fi, 259
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Mengganti, memindah, atau menghapus jaringan Wi-Fi tersimpan
1. Pada layar Awal, klik area koneksi di bagian atas layar, atau klik ikon Kelola Koneksi.
2. Klik Setel Jaringan Wi-Fi > Jaringan Wi-Fi Tersimpan.
3. Sorot sebuah jaringan Wi-Fi® tersimpan.
4. Tekan tombol .

• Untuk mengganti opsi jaringan tersimpan, klik Edit. Ganti opsi. Klik Simpan.
• Untuk memindah jaringan tersimpan dan mengganti urutan jaringan tersimpan yang akan dihubungi oleh

perangkat BlackBerry® Anda, klik Pindah. Klik sebuah lokasi baru.
• Untuk menghapus jaringan tersimpan, klik Hapus.

Informasi terkait
Opsi untuk jaringan Wi-Fi tersimpan, 255

Mencegah perangkat Anda menghubungkan ke jaringan Wi-Fi
tersimpan
1. Pada layar Awal, klik area koneksi di bagian atas layar, atau klik ikon Kelola Koneksi.
2. Klik Setel Wi-Fi > Jaringan Wi-Fi Tersimpan.
3. Sorot sebuah jaringan Wi-Fi® tersimpan.
4. Tekan tombol  > Nonaktifkan.

Menghidupkan konfirmasi yang muncul untuk hotspot
Secara default, BlackBerry® Anda akan mengkonfirmasi jika Anda dalam jangkauan jaringan Wi-Fi® tersimpan yang
tampaknya berupa hotspot. Jika Anda mematikan konfirmasi ini, Anda bisa menghidupkannya lagi.
1. Pada layar Awal, klik area koneksi di bagian atas layar, atau klik ikon Kelola Koneksi.
2. Klik Setel Wi-Fi.
3. Tekan tombol  > Opsi.
4. Pilih kotak centang Konfirmasi saya bila ditemukan hotspot tersimpan yang terdekat.
5. Tekan tombol  > Simpan.

Opsi untuk jaringan Wi-Fi tersimpan
Opsi umum

Opsi Deskripsi

Nama Ketikkan nama tampilan untuk jaringan Wi-Fi®.
SSID Ketikkan nama jaringan Wi-Fi.
Jenis Keamanan Setel jenis keamanan yang didukung jaringan Wi-Fi.
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Opsi Deskripsi

Jenis band Setel jenis jaringan Wi-Fi. Jika Anda tidak tahu jenis jaringannya, jangan ganti bidang ini.
SSID disiarkan Setel apakah jaringan Wi-Fi akan menyiarkan SSID-nya.
Ambil alamat IP dan
DNS secara
otomatis

Setel apakah perangkat BlackBerry® Anda menerima alamat IP yang bisa dirutekan, subnet
mask, setelan DNS, dan alamat gateway dari jaringan Wi-Fi.

Izinkan penyerahan
antar titik akses

Setel apakah perangkat Anda tetap terhubung ke jaringan Wi-Fi bila Anda berpindah di antara
titik akses nirkabel.

Profil VPN Jika perlu, setel profil VPN yang akan digunakan bersama jaringan Wi-Fi tersimpan.
Alamat IP Ketikkan alamat IP untuk perangkat Anda.
Subnet mask Ketikkan subnet mask untuk titik akses nirkabel yang akan dihubungi perangkat Anda.
DNS utama Ketikkan DNS utama yang akan dihubungi perangkat Anda.
DNS Sekunder Ketikkan DNS sekunder yang akan dihubungi perangkat Anda.
Alamat gateway
default

Ketikkan alamat IP gateway default yang akan dihubungi perangkat Anda.

Akhiran domain Ketikkan domain yang akan digunakan perangkat untuk memecahkan nama host menjadi
alamat IP.

Opsi WEP

Opsi ini muncul jika Anda memilih jenis keamanan WEP.

Opsi Deskripsi

Pilih kunci WEP Setel jenis kunci WEP untuk jaringan Wi-Fi.
Kunci WEP Ketikkan kunci WEP untuk jaringan Wi-Fi dalam format heksadesimal.

Opsi WPA/WPA2 Pribadi

Opsi ini muncul jika Anda memilih jenis keamanan WPA/WPA2 Pribadi.

Opsi Deskripsi

Frasa Sandi Jika perlu, ketikkan frasa sandi WPA™ atau WPA2™-Personal untuk menghubungkan ke
jaringan Wi-Fi.

Opsi WPA/WPA2 Enterprise

Opsi ini muncul jika Anda memilih jenis keamanan WPA/WPA2 Enterprise.
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Opsi Deskripsi

Sub-Jenis
Enterprise

Jika perlu, setel metode keamanan enterprise untuk jaringan Wi-Fi.

Nama Pengguna Jika perlu, ketikkan nama pengguna yang Anda gunakan untuk menghubungkan ke jaringan
Wi-Fi.

Kata Sandi Jika perlu, ketikkan kata sandi yang Anda gunakan untuk menghubungkan ke jaringan Wi-Fi.
Sertifikat CA Setel sertifikat akar yang akan digunakan perangkat untuk memastikannya menghubungkan

ke jaringan Wi-Fi yang benar.
Sertifikat klien Setel sertifikat autentikasi yang akan digunakan perangkat Anda untuk menghubungkan ke

jaringan Wi-Fi.
Keamanan tautan
dalam

Jika perlu, setel protokol keamanan yang didukung jaringan Wi-Fi untuk metode autentikasi
dalamnya.

Token Setel apakah Anda menggunakan token perangkat keras untuk menghubungkan ke jaringan
Wi-Fi.

Subjek server Jika perlu, ketikkan nama subjek server yang akan digunakan perangkat Anda untuk
memastikannya menghubungkan ke jaringan Wi-Fi yang benar.

SAN server Jika perlu, ketikkan SAN server yang akan digunakan perangkat Anda untuk memastikannya
menghubungkan ke jaringan Wi-Fi yang benar.

Menginstal sertifikat akar pada perangkat Anda
Anda mungkin tidak akan bisa menghubungkan ke beberapa jaringan Wi-Fi® hingga Anda menginstal sertifikat akar
pada perangkat BlackBerry®. Anda bisa menginstal sertifikat akar pada komputer Anda, kemudian menggunakan
alat sinkronisasi sertifikat BlackBerry® Desktop Software untuk menyinkronkan sertifikat akar antara perangkat dan
komputer Anda. Untuk informasi lainnya, lihatlah Bantuan untuk BlackBerry Desktop Software, atau hubungi
administrator Anda.

Setelan koneksi UMA
Tergantung pada penyedia layanan nirkabel Anda, fitur ini mungkin tidak didukung. Untuk informasi lainnya, hubungi
penyedia layanan nirkabel Anda.
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Tentang menggunakan UMA dengan jaringan Wi-Fi
Jika penyedia layanan nirkabel Anda mendukung UMA (juga dikenal sebagai GAN) dan Anda berlangganan layanan
ini, Anda mungkin bisa membuat panggilan, mengunjungi halaman Web, dan mengirim dan menerima pesan email,
pesan PIN, dan pesan teks dengan jaringan Wi-Fi®. Perangkat BlackBerry® Anda secara otomatis berpindah antara
menggunakan jaringan seluler dan jaringan Wi-Fi Anda, tergantung pada apa yang ada di area Anda menggunakan
perangkat. Untuk informasi lainnya tentang UMA, hubungi penyedia layanan nirkabel Anda.

Mengganti preferensi koneksi UMA Anda
1. Pada layar Awal, klik area koneksi di bagian atas layar, atau klik ikon Kelola Koneksi.
2. Klik Opsi Jaringan Seluler.
3. Ganti bidang Preferensi Koneksi.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Informasi terkait
Saya tidak bisa menghubungkan ke jaringan Wi-Fi, 259

Mengirim laporan diagnostik Wi-Fi
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Jaringan dan Koneksi > Jaringan Wi-Fi.
3. Tekan tombol  > Pecahkan Masalah > Diagnostik Wi-Fi.
4. Tekan tombol  > Email-kan Laporan atau PIN-kan Laporan.

Menyetel opsi untuk laporan diagnostik Wi-Fi
Bila Anda menyetel opsi laporan diagnostik Wi-Fi®, jika Anda menyetel penerima default, setiap kali Anda
mengirimkan laporan diagnostik Wi-Fi, perangkat BlackBerry® akan mengirimkan laporan tersebut ke penerima. Jika
Anda ingin menentukan seorang penerima setiap kali Anda mengirimkan laporan, jangan setel penerima default.
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Jaringan dan Koneksi > Jaringan Wi-Fi.
3. Tekan tombol  > Pecahkan Masalah > Diagnostik Wi-Fi.
4. Tekan tombol  > Opsi.

• Untuk menyertakan data lebih lanjut dalam laporan diagnostik Wi-Fi, ganti bidang Mode Tampilan ke
Lanjutan.

• Untuk menyetel penerima default bagi laporan diagnostik Wi-Fi, ketikkan informasi kontak.
5. Tekan tombol  > Simpan.
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Perizinan koneksi bagi aplikasi pihak ketiga

Izin Deskripsi

USB Setel apakah aplikasi pihak ketiga bisa menggunakan koneksi fisik, seperti kabel
USB atau kabel RS-232, yang telah Anda setel untuk perangkat BlackBerry® Anda.

Bluetooth Setel apakah aplikasi pihak ketiga bisa menggunakan koneksi Bluetooth®.
Telepon Setel apakah aplikasi pihak ketiga bisa membuat panggilan atau mengakses log

panggilan.
Data Lokasi Setel apakah aplikasi pihak ketiga bisa menggunakan informasi lokasi GPS Anda.
Jaringan Server Setel apakah aplikasi pihak ketiga bisa mengakses Internet atau intranet organisasi

Anda menggunakan jaringan organisasi.
Internet Setel apakah aplikasi pihak ketiga bisa mengakses Internet melalui penyedia

layanan nirkabel (misalnya, menggunakan koneksi Internet langsung atau gateway
WAP).

Wi-Fi (jika didukung) Setel apakah aplikasi pihak ketiga bisa menggunakan koneksi Wi-Fi®.

Tentang menggunakan Wi-Fi dengan VPN dan token perangkat lunak
Jika Anda mempunyai perangkat BlackBerry® berkemampuan Wi-Fi® dan jika organisasi Anda menggunakan VPN
untuk mengontrol akses ke jaringannya, Anda mungkin bisa login ke VPN dan mengakses jaringan organisasi Anda
menggunakan jaringan Wi-Fi. Jika Anda mempunyai perangkat berkemampuan Wi-Fi®, Anda juga mungkin
memerlukan token perangkat lunak untuk menghubungkan ke jaringan organisasi Anda menggunakan jaringan Wi-
Fi.

Pemecahan masalah teknologi Wi-Fi

Saya tidak bisa menghubungkan ke jaringan Wi-Fi
Tergantung pada model perangkat BlackBerry® Anda, fitur Wi-Fi® mungkin tidak didukung.
Cobalah tindakan berikut:

• Pastikan Anda telah menghidupkan koneksi ke jaringan Wi-Fi.
• Pastikan Anda berada dalam area jangkauan Wi-Fi.
• Pastikan waktu pada perangkat Anda telah disinkronkan dengan waktu jaringan.
• Jika jaringan Wi-Fi tidak muncul dalam aplikasi Setel Wi-Fi, mungkin jaringan tersebut tersembunyi. Jika Anda

mengetahui nama jaringan tersebut, cobalah menghubungkan ke jaringan Wi-Fi secara manual.
• Dalam aplikasi Setel Wi-Fi, pastikan opsi untuk jaringan Wi-Fi telah benar.
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• Jika Anda memindah jaringan Wi-Fi secara manual, pindahlah ke jaringan Wi-Fi lain atau setel perangkat
BlackBerry Anda untuk memindai jaringan Wi-Fi yang ada.

• Jika penyedia layanan nirkabel Anda mendukung UMA, pastikan preferensi koneksi Anda tidak disetel ke
Hanya Jaringan Seluler.

• Jika akun email Anda menggunakan BlackBerry® Enterprise Server, perangkat Anda mungkin menghalangi
Anda menghubungkan ke titik akses nirkabel tertentu. Untuk informasi lainnya, hubungi administrator Anda.

• Jika Anda menggunakan metode Penyetelan Tombol Tekan, pastikan titik akses jaringan telah diaktifkan
dengan Wi-Fi Protected Setup™, dan telah disetel untuk mengirimkan profilnya. Pastikan tidak ada perangkat
lain yang juga berusaha menghubungkan pada saat yang sama, dan tidak ada lebih dari satu titik akses
dalam jangkauan di mode ini.

• Jika Anda menggunakan PEAP, EAP-TLS, EAP-FAST, EAP-TTLS, atau EAP-SIM untuk menghubungkan ke
jaringan Wi-Fi, pastikan Anda telah menginstal sertifikat akar untuk server otoritas sertifikat yang membuat
sertifikat untuk server autentikasi.

• Jika Anda menggunakan EAP-TLS untuk menghubungkan ke jaringan Wi-Fi, pastikan Anda telah
menambahkan sertifikat autentikasi ke perangkat Anda.

Informasi terkait
Menghidupkan atau mematikan koneksi jaringan, 248
Menghubungkan ke jaringan Wi-Fi, 254
Menghubungkan ke jaringan Wi-Fi secara manual, 254

Teknologi Bluetooth

Dasar-dasar teknologi Bluetooth

Tentang Bluetooth
Teknologi Bluetooth® dirancang untuk membuat koneksi nirkabel antara perangkat BlackBerry® Anda dan
perangkat berkemampuan Bluetooth, seperti kit mobil bebas genggam atau headset nirkabel.

Agar bisa menghubungkan perangkat BlackBerry ke perangkat berkemampuan Bluetooth, terlebih dahulu Anda
harus menghidupkan teknologi Bluetooth pada kedua perangkat kemudian memasangkan keduanya. Pemasangan
akan menciptakan hubungan antara kedua perangkat dan biasanya hanya perlu dilakukan sekali.

Setelah memasangkan perangkat, Anda bisa menghubungkan kedua perangkat bila perangkat berkemampuan
Bluetooth berada dalam jangkauan perangkat BlackBerry Anda (biasanya jaraknya kurang-lebih 10 meter). Untuk
hasil terbaik, jaga agar perangkat BlackBerry Anda berada dalam garis lurus dengan perangkat berkemampuan
Bluetooth. Misalnya, jika perangkat BlackBerry berada di samping kanan badan Anda, pakailah headset
berkemampuan Bluetooth di telinga kanan Anda.

Bila Anda menghidupkan teknologi Bluetooth atau bila Anda menghubungkan perangkat BlackBerry dengan
perangkat berkemampuan Bluetooth lainnya, maka indikator status Bluetooth akan muncul di bagian atas layar Awal.
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Menghidupkan teknologi Bluetooth
1. Pada layar Awal, klik area koneksi di bagian atas layar, atau klik ikon Kelola Koneksi.
2. Pilih kotak centang Bluetooth.

Untuk mematikan teknologi Bluetooth®, kosongkan kotak centang Bluetooth.

Memasangkan dengan perangkat berkemampuan Bluetooth
Anda harus memasangkan perangkat BlackBerry® Anda dengan perangkat berkemampuan Bluetooth® agar bisa
menghubungkannya. Untuk informasi lainnya tentang menyiapkan perangkat berkemampuan Bluetooth untuk
dipasangkan, lihat dokumentasi yang menyertai perangkat berkemampuan Bluetooth tersebut.

1. Pada layar Awal, klik area koneksi di bagian atas layar, atau klik ikon Kelola Koneksi.
2. Klik Koneksi Bluetooth > Tambah Perangkat Baru > Cari.
3. Klik perangkat berkemampuan Bluetooth.
4. Jika perlu, lakukan salah satu dari yang berikut:

• Jika perangkat berkemampuan Bluetooth tersebut tidak mempunyai keyboard (misalnya, headset nirkabel),
pada perangkat BlackBerry Anda, ketikkan kunci sandi pemasangan yang muncul di perangkat
berkemampuan Bluetooth atau yang ada dalam dokumentasi yang menyertai perangkat berkemampuan
Bluetooth. Kunci sandi seringkali berupa kode numerik atau alfanumerik.

• Jika perangkat berkemampuan Bluetooth tersebut mempunyai keyboard (misalnya, laptop), ketikkan kunci
sandi pemasangan pilihan Anda pada kedua perangkat.

Informasi terkait
Menghidupkan teknologi Bluetooth, 261
Saya tidak bisa memasangkan dengan perangkat berkemampuan Bluetooth, 267

Menghubungkan ke perangkat berkemampuan Bluetooth yang telah dipasangkan
Untuk melakukan tugas ini, teknologi Bluetooth® harus dihidupkan dan perangkat BlackBerry® Anda harus
dipasangkan dengan perangkat berkemampuan Bluetooth.

Perangkat BlackBerry Anda mungkin berupaya menghubungkan ke perangkat berkemampuan Bluetooth tersebut
secara otomatis saat teknologi Bluetooth dihidupkan dan perangkat berada dalam jangkauan.
1. Pada layar Awal, klik area koneksi di bagian atas layar, atau klik ikon Kelola Koneksi.
2. Klik Koneksi Bluetooth.
3. Sorot sebuah perangkat berkemampuan Bluetooth.
4. Tekan tombol  > Hubungkan.
5. Jika perlu, pastikan nomor yang sama muncul dalam kotak dialog untuk kedua perangkat yang dipasangkan.

Untuk memutuskan dari perangkat berkemampuan Bluetooth yang telah dipasangkan, sorot perangkat tersebut.
Tekan tombol  > Putuskan.

Informasi terkait
Menghidupkan teknologi Bluetooth, 261
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Saya tidak bisa memasangkan dengan perangkat berkemampuan Bluetooth, 267

Berpindah ke perangkat berkemampuan Bluetooth yang telah dipasangkan selama
panggilan
Untuk melakukan tugas ini, Anda harus mengaktifkan teknologi Bluetooth® .

Selama panggilan, tekan tombol  > Aktifkan <perangkat Bluetooth>.

Informasi terkait
Menghidupkan teknologi Bluetooth, 261

Berbagi kontak dengan kit mobil berkemampuan Bluetooth yang telah dipasangkan
1. Pada layar Awal, klik area koneksi di bagian atas layar, atau klik ikon Kelola Koneksi.
2. Klik Koneksi Bluetooth.
3. Sorot sebuah kit mobil berkemampuan Bluetooth®.
4. Tekan tombol  > Transfer Kontak.

Informasi terkait
Saya tidak bisa berbagi kontak dengan perangkat berkemampuan Bluetooth yang telah dipasangkan, 268

Menerima file media menggunakan teknologi Bluetooth
Untuk melakukan tugas ini, Anda harus mengaktifkan teknologi Bluetooth® .

Bila file media kirim ke perangkat BlackBerry® Anda menggunakan teknologi Bluetooth, sebuah kotak dialog akan
muncul pada layar.
1. Dalam kotak dialog yang muncul pada perangkat Anda, klik Ya.
2. Dalam daftar pilihan menurun, klik sebuah lokasi untuk menyimpan file tersebut.
3. Klik Simpan.

Informasi terkait
Menghidupkan teknologi Bluetooth, 261

Mengirim file media
Anda bisa mengirim gambar dan video Anda ke aplikasi yang telah Anda instal seperti Facebook® untuk perangkat
BlackBerry®, dan YouTube® untuk perangkat BlackBerry. Anda hanya bisa mengirim file media yang telah Anda
tambahkan.
1. Pada layar Asal, klik ikon Media.
2. Klik sebuah jenis media.
3. Jika perlu, klik sebuah kategori.
4. Sorot sebuah file media.
5. Tekan tombol .

• Untuk mengirim gambar atau video, klik Kirim. Klik jenis pesan atau aplikasi.
• Untuk mengirim file audio, klik opsi kirim untuk jenis pesan tersebut.
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6. Jika perlu, hidupkan teknologi Bluetooth® dan pilih perangkat atau pasangkan dengan perangkat.

Mengganti nama perangkat berkemampuan Bluetooth yang telah dipasangkan
1. Pada layar Awal, klik area koneksi di bagian atas layar, atau klik ikon Kelola Koneksi.
2. Klik Koneksi Bluetooth.
3. Sorot sebuah perangkat berkemampuan Bluetooth® yang telah dipasangkan.
4. Tekan tombol  > Properti Perangkat.
5. Dalam bidang Nama Perangkat, ganti nama untuk perangkat berkemampuan Bluetooth tersebut.
6. Tekan tombol  > Simpan.

Menghapus sebuah perangkat berkemampuan Bluetooth yang telah dipasangkan
Untuk melakukan tugas ini, Anda pertama-tama harus memutuskan koneksi perangkat BlackBerry® Anda dari
perangkat berkemampuan Bluetooth®.

1. Pada layar Awal, klik area koneksi di bagian atas layar, atau klik ikon Kelola Koneksi.
2. Klik Koneksi Bluetooth.
3. Sorot sebuah perangkat berkemampuan Bluetooth® yang telah dipasangkan.
4. Tekan tombol  > Hapus Perangkat.

Opsi teknologi Bluetooth

Profil Bluetooth
Tergantung pada model perangkat BlackBerry® Anda dan jaringan nirkabel, beberapa profil mungkin tidak didukung.

Opsi Deskripsi

Sumber Audio
(A2DP)

Profil ini memungkinkan Anda menyalurkan output audio dari perangkat BlackBerry Anda ke
perangkat berkemampuan Bluetooth® yang mendukung audio stereo seperti headset stereo,
speaker, dan kit mobil.

Kontrol Jarak Jauh
A/V (AVRCP)

Profil ini memungkinkan Anda menggunakan berbagai tombol pada headset berkemampuan
Bluetooth untuk melakukan berbagai tindakan seperti menyesuaikan volume atau memainkan
file media berikutnya atau sebelumnya pada perangkat BlackBerry Anda.

Transfer Data Layanan ini memungkinkan Anda menghubungkan perangkat BlackBerry ke perangkat
berkemampuan Bluetooth yang mendukung transfer data seperti file media.

Konektivitas
Desktop

Layanan ini memungkinkan Anda menghubungkan perangkat BlackBerry ke komputer
berkemampuan Bluetooth yang menjalankan BlackBerry® Desktop Software sehingga Anda
bisa menyinkronkan data agenda.
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Opsi Deskripsi

Jaringan Dial-Up
(DUN)

Profil ini memungkinkan Anda menggunakan perangkat BlackBerry sebagai modem bila
terhubung ke komputer berkemampuan Bluetooth yang menjalankan BlackBerry Desktop
Software.

Bebas Genggam
(HFP)

Profil ini memungkinkan Anda menghubungkan perangkat BlackBerry ke headset
berkemampuan Bluetooth dan kit mobil yang mendukung profil Bebas genggam.

Headset (HSP) Profil ini memungkinkan Anda menghubungkan perangkat BlackBerry ke headset
berkemampuan Bluetooth yang mendukung profil Headset.

Profil Akses Pesan
(MAP)

Profil ini memungkinkan Anda untuk menggunakan kit mobil berkemampuan Bluetooth dengan
perangkat BlackBerry untuk memberi tahu Anda bila ada pesan baru. Profil ini juga bisa
membantu Anda untuk membaca, menghapus, menjelajahi, menulis, dan mengirim pesan.

Profil Port Serial Profil ini memungkinkan Anda menghubungkan perangkat BlackBerry ke perangkat
berkemampuan Bluetooth yang mendukung konektivitas desktop, bypass nirkabel, dan
transfer data.

Akses SIM Jika perangkat BlackBerry Anda menggunakan kartu SIM, profil ini memungkinkan Anda untuk
menggunakan kit mobil berkemampuan Bluetooth untuk mengontrol kartu SIM pada perangkat
BlackBerry Anda sehingga Anda bisa membuat dan menerima panggilan menggunakan kit
mobil. Bila Anda menggunakan fitur ini, layanan data (layanan browser, pengiriman pesan
email, pengiriman pesan PIN, dan pengiriman pesan MMS) tidak ada pada perangkat Anda,
dan layanan telepon hanya bisa diakses melalui kit mobil. Agar bisa menggunakan fitur ini,
Anda mungkin perlu memasukkan kode alfanumerik 16-digit, yang dibuat oleh kit mobil pada
perangkat BlackBerry Anda.

Bypass Nirkabel Layanan ini memungkinkan Anda menghubungkan perangkat BlackBerry ke komputer
berkemampuan Bluetooth yang menjalankan BlackBerry Desktop Software sehingga Anda
bisa mengirim dan menerima pesan email serta menyinkronkan data agenda tanpa
menggunakan koneksi ke jaringan nirkabel. Untuk menggunakan layanan ini, akun email Anda
harus menggunakan BlackBerry® Enterprise Server.

Mencegah perangkat Anda agar tidak memberikan kontak ke perangkat berkemampuan
Bluetooth lainnya
1. Pada layar Awal, klik area koneksi di bagian atas layar, atau klik ikon Kelola Koneksi.
2. Klik Koneksi Bluetooth.
3. Tekan tombol  > Opsi.
4. Ganti bidang Transfer Kontak.
5. Tekan tombol  > Simpan.

Untuk mengizinkan perangkat Anda agar kembali memberikan kontak ke perangkat berkemampuan Bluetooth®
lainnya, ganti bidang Transfer Kontak ke Semua.
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Membatasi panggilan keluar
1. Pada layar Awal, klik area koneksi di bagian atas layar, atau klik ikon Kelola Koneksi.
2. Klik Koneksi Bluetooth.
3. Tekan tombol  > Opsi.
4. Setel bidang Izinkan panggilan keluar ke Jangan atau Jika Tak Dikunci.
5. Tekan tombol  > Simpan.

Membuat perangkat BlackBerry Anda bisa ditemukan
Jika Anda menjadikan perangkat BlackBerry® Anda bisa ditemukan, perangkat berkemampuan Bluetooth® lainnya
bisa mendeteksi perangkat Anda.
1. Pada layar Awal, klik area koneksi di bagian atas layar, atau klik ikon Kelola Koneksi.
2. Klik Koneksi Bluetooth.
3. Setel bidang Bisa Ditemukan ke 2 Menit.

Setelah dua menit, bidang Bisa Ditemukan akan berganti ke Tidak secara otomatis.

Mengganti nama pasangan untuk perangkat BlackBerry Anda
1. Pada layar Awal, klik area koneksi di bagian atas layar, atau klik ikon Kelola Koneksi.
2. Klik Koneksi Bluetooth.
3. Tekan tombol  > Opsi.
4. Dalam bidang Nama Perangkat, ketikkan nama untuk perangkat BlackBerry® Anda.
5. Tekan tombol  > Simpan.

Mematikan pemberitahuan koneksi Bluetooth
1. Pada layar Awal, klik area koneksi di bagian atas layar, atau klik ikon Kelola Koneksi.
2. Klik Koneksi Bluetooth.
3. Tekan tombol  > Opsi.
4. Kosongkan kotak centang Indikator Koneksi LED.
5. Tekan tombol  > Simpan.

Untuk menghidupkan lagi pemberitahuan koneksi Bluetooth®, pilih kotak centang Indikator Koneksi LED.

Mematikan konfirmasi yang muncul saat menghubungkan atau memasangkan
1. Pada layar Awal, klik area koneksi di bagian atas layar, atau klik ikon Kelola Koneksi.
2. Klik Koneksi Bluetooth.
3. Sorot sebuah perangkat berkemampuan Bluetooth® yang telah dipasangkan.
4. Tekan tombol  > Properti Perangkat.
5. Setel bidang Terpercaya ke Ya.
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6. Tekan tombol  > Simpan.

Untuk menghidupkan konfirmasi lagi, setel bidang Terpercaya ke Konfirmasi.

Menyetel jenis pesan yang akan diberitahukan oleh kit mobil berkemampuan Bluetooth
Anda
Untuk melakukan tugas ini, kit mobil berkemampuan Bluetooth® Anda harus mendukung Message Access Profile/
Profil Akses Pesan (MAP).

Untuk informasi lainnya tentang menggunakan teknologi Bluetooth di mobil Anda, lihat dokumentasi yang menyertai
mobil Anda.

1. Pada layar Awal, klik area koneksi di bagian atas layar, atau klik ikon Kelola Koneksi.
2. Klik Koneksi Bluetooth.
3. Tekan tombol  > Opsi MAP.
4. Pilih kotak centang di sebelah salah satu atau beberapa jenis pesan.

Mematikan profil Bluetooth
1. Pada layar Awal, klik area koneksi di bagian atas layar, atau klik ikon Kelola Koneksi.
2. Klik Koneksi Bluetooth.
3. Tekan tombol  > Opsi.
4. Di bagian Layanan, kosongkan kotak centang di sebelah salah satu atau beberapa profil Bluetooth®.
5. Tekan tombol  > Simpan.

Informasi terkait
Profil Bluetooth, 263

Mengenkripsi data yang Anda kirim atau terima dengan teknologi Bluetooth
Untuk melakukan tugas ini, perangkat berkemampuan Bluetooth® yang telah dipasangkan harus mendukung
enkripsi data.

1. Pada layar Awal, klik area koneksi di bagian atas layar, atau klik ikon Kelola Koneksi.
2. Klik Koneksi Bluetooth.
3. Tekan tombol  > Opsi.
4. Pilih kotak centang Enkripsi.
5. Tekan tombol  > Simpan.

Mematikan koneksi ulang otomatis ke perangkat berkemampuan Bluetooth
Secara default, saat Anda menghidupkan perangkat BlackBerry®, perangkat Anda akan berusaha menghubungkan
ke perangkat berkemampuan Bluetooth® yang terakhir digunakan.
1. Pada layar Awal, klik area koneksi di bagian atas layar, atau klik ikon Kelola Koneksi.
2. Klik Koneksi Bluetooth.
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3. Tekan tombol  > Opsi.
4. Kosongkan kotak centang Hubungkan Saat Menghidupkan.
5. Tekan tombol  > Simpan.

Memecahkan masalah: Teknologi Bluetooth

Saya tidak bisa mengetikkan kunci sandi pada perangkat berkemampuan Bluetooth
Jika Anda tidak bisa mengetikkan kunci sandi pada perangkat berkemampuan Bluetooth®, kunci sandi mungkin
sudah ditetapkan.
Pada perangkat BlackBerry® Anda, dalam bidang Masukkan kunci sandi <nama perangkat>, coba ketikkan 0000.

Daftar perangkat Bluetooth yang telah saya pasangkan tidak muncul
Cobalah tindakan berikut:

• Pastikan teknologi Bluetooth® telah dihidupkan.
• Pastikan Anda telah menambahkan perangkat berkemampuan Bluetooth ke daftar perangkat berkemampuan

Bluetooth yang telah dipasangkan.

Informasi terkait
Dasar-dasar teknologi Bluetooth, 260

Saya tidak bisa memasangkan dengan perangkat berkemampuan Bluetooth
Cobalah tindakan berikut:

• Pastikan perangkat BlackBerry® Anda kompatibel dengan perangkat berkemampuan Bluetooth®. Untuk
informasi lainnya, lihat dokumentasi yang menyertai perangkat berkemampuanBluetooth.

• Jika Anda tidak mengetahui kunci sandi untuk perangkat berkemampuan Bluetooth Anda, lihat dokumentasi
yang menyertai perangkat berkemampuan Bluetooth tersebut.

• Jika perangkat BlackBerry Anda tidak mendeteksi perangkat berkemampuan Bluetooth yang ingin Anda
pasangkan , coba jadikan perangkat BlackBerry Anda bisa ditemukan untuk beberapa saat. Banyak kit mobil
yang harus menemukan perangkat BlackBerry dan bukan sebaliknya, perangkat BlackBerry Anda yang
menemukan kit mobil tersebut. Pada layar Awal, klik area koneksi di bagian atas layar, atau klik ikon Kelola
Koneksi. Klik Koneksi Bluetooth. Klik Tambah Perangkat Baru. Klik Dengarkan. Perangkat
berkemampuan Bluetooth bisa mendeteksi perangkat BlackBerry Anda selama 2 menit.

• Matikan enkripsi untuk koneksi Bluetooth antara perangkat BlackBerry Anda dan perangkat berkemampuan
Bluetooth tersebut. Pada layar Awal, klik area koneksi di bagian atas layar, atau klik ikon Kelola Koneksi.
Klik Koneksi Bluetooth. Sorot sebuah perangkat berkemampuan Bluetooth. Tekan tombol  > Properti
Perangkat. Kosongkan kotak centang Enkripsi. Tekan tombol  > Simpan.
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Saya tidak bisa berbagi kontak dengan perangkat berkemampuan Bluetooth yang telah
dipasangkan
Cobalah yang berikut:

• Pastikan teknologi Bluetooth® telah dihidupkan.
• Pastikan perangkat BlackBerry® Anda telah dipasangkan dengan perangkat berkemampuan Bluetooth.
• Pastikan, dalam opsi Bluetooth, bidang Transfer Kontak telah disetel ke Dinonaktifkan.
• Pastikan perangkat BlackBerry Anda terhubung ke perangkat berkemampuan Bluetooth yang mendukung profil

Bebas Genggam atau profil Dorongan Objek. Untuk informasi lainnya tentang profil yang didukung, lihat
dokumentasi yang menyertai perangkat berkemampuan Bluetooth.

Informasi terkait
Dasar-dasar teknologi Bluetooth, 260
Berbagi kontak dengan kit mobil berkemampuan Bluetooth yang telah dipasangkan, 262
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Daya dan baterai

Mematikan perangkat Anda
Tergantung pada tema Anda, lokasi atau nama untuk ikon Matikan mungkin berbeda dengan lokasi atau nama
dalam tugas ini.
• Jika Anda belum menyetel perangkat BlackBerry® untuk dihidupkan dan dimatikan secara otomatis pada waktu

tertentu, tekan dan tahan tombol  .
• Jika Anda telah menyetel perangkat Anda untuk dihidupkan dan dimatikan secara otomatis pada waktu tertentu,

pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Matikan. Jika Anda ingin perangkat tetap dimatikan hingga
Anda menghidupkannya lagi, klik Matikan Sepenuhnya. Jika Anda ingin perangkat dihidupkan lagi pada waktu
yang ditentukan atau untuk alarm atau pengingat kalender, klik Matikan.

Menyetel perangkat Anda agar dihidupkan dan dimatikan
secara otomatis
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Perangkat > Otomatis Hidup/Mati.
3. Pilih kotak centang Hari Kerja.
4. Tentukan waktu kapan perangkat BlackBerry® akan dihidupkan dan dimatikan pada hari kerja.
5. Pilih kotak centang Akhir Pekan.
6. Tentukan waktu kapan perangkat akan dihidupkan dan dimatikan pada akhir pekan.
7. Tekan tombol  > Simpan.

Menyetel ulang perangkat
Lepas dan pasang kembali baterainya.

Memeriksa tingkat daya baterai
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Perangkat > Informasi Status dan Perangkat.
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Tip: Memperpanjang daya tahan baterai
Untuk instruksi lengkap, klik link di bawah Informasi terkait pada bagian bawah.

Setel perangkat BlackBerry® Anda untuk dihidupkan dan
dimatikan secara otomatis.

Anda bisa menyetel perangkat Anda untuk dimatikan bila
tidak menggunakannya selama jangka waktu tertentu,
seperti saat Anda tidur. Data yang Anda terima saat
perangkat dimatikan secara otomatis akan diperbarui
saat perangkat dihidupkan.

Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon
Opsi. Klik Perangkat > Otomatis Hidup/Mati.

Setel cahaya latar agar tetap menyala untuk kurun waktu
yang lebih singkat dan turunkan kecerahannya.

Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon
Opsi. Klik Tampilan > Tampilan Layar.

Mematikan koneksi jaringan bila Anda tidak sedang
menggunakannya

Pada layar Awal, klik area koneksi di bagian atas layar,
atau klik ikon Kelola Koneksi. Klik sebuah koneksi
jaringan untuk mengosongkan kotak centangnya.

Tutup aplikasi bila Anda selesai menggunakannya.

Bila Anda berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya,
beberapa aplikasi, seperti aplikasi Browser atau aplikasi
Musik, berjalan di latar belakang, sehingga
menggunakan daya baterai.

Dalam sebuah aplikasi, tekan tombol  > Tutup.

Pindah pemberitahuan getar Anda ke pemberitahuan
suara atau pemberitahuan LED, turunkan volume
pemberitahuan suara, atau pilih nada dering yang lebih
singkat.

Pada layar Asal, klik ikon Profil Tanda dan Suara. Klik
Ganti Suara dan Tanda.

Menghapus teks asli dari pesan balasan Saat Anda membalas sebuah pesan, tekan tombol 
> Hapus Teks Aslinya.

Jika perangkat Anda mempunyai lampu kilat kamera,
matikan lampu kilatnya

Pada layar Awal, klik ikon Kamera. Klik ikon lampu kilat
di bagian bawah layar hingga indikator lampu kilat mati
muncul.

Jagalah kebersihan sambungan baterai.

Menjaga baterai tetap bersih akan memperpanjang daya
tahan baterai Anda.

Setiap beberapa bulan, gunakan pembersih telinga atau
kain kering untuk membersihkan kontak logam pada
baterai dan perangkat.

Informasi terkait
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Menyetel perangkat Anda agar dihidupkan dan dimatikan secara otomatis, 269
Menyetel opsi untuk cahaya latar, 225
Menghidupkan atau mematikan koneksi jaringan, 248
Mengganti nada dering, pemberi tahu, atau pengingat Anda, 9
Menghapus teks asli dari pesan balasan, 79
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Memori dan kartu media

Tentang kartu media
Tergantung pada model perangkat BlackBerry®, Anda bisa memasukkan kartu media microSD ke dalam perangkat
Anda untuk merekam video dan menambah memori yang ada pada perangkat Anda untuk menyimpan berbagai file
media seperti lagu, nada dering, video, atau gambar. Untuk informasi lainnya tentang memasukkan kartu media ke
perangkat Anda, lihat dokumentasi cetak yang menyertai perangkat Anda.

Kartu media yang didukung
Perangkat BlackBerry® Anda mendukung kartu media dengan ukuran hingga 32 GB. Hanya kartu media microSD
yang didukung.

Melihat jumlah ruang penyimpanan yang ada pada perangkat
Anda
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Perangkat > Penyimpanan.

Informasi terkait
Memori aplikasi pada perangkat saya tinggal sedikit, 275

Mematikan dukungan kartu media
Bila Anda mematikan dukungan kartu media, perangkat BlackBerry® Anda tidak bisa mengakses file yang ada pada
kartu media Anda.
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Perangkat.
3. Klik Penyimpanan.
4. Kosongkan kotak centang Dukungan Kartu Media.
5. Tekan tombol  > Simpan.
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Memperbaiki file yang tersimpan pada kartu media atau pada
perangkat Anda
PERHATIAN: Jika Anda menjalankan fitur perbaiki pada perangkat BlackBerry®, perangkat Anda mungkin akan
menghapus file yang berisi kesalahan dari kartu media atau pada perangkat Anda.
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Perangkat > Penyimpanan.
3. Tekan tombol  > Perbaiki.
4. Selesaikan instruksi pada layar.

Jika kartu media Anda tetap tidak diperbaiki setelah menjalankan fitur Perbaiki, Anda mungkin perlu mencoba
memformatnya.

Tentang kompresi
Kompresi konten dirancang untuk mengurangi ukuran data perangkat BlackBerry® Anda sekaligus menjaga
integritas datanya. Bila kompresi dihidupkan, perangkat Anda akan mengkompresi semua data perangkat, termasuk
pesan, kontak, entri kalender, tugas, dan memo. Anda sebaiknya tetap menghidupkan kompresi.

Jika kompresi dan proteksi konten dihidupkan, perangkat Anda akan mengkompresi data perangkat sebelum
mengenkripsinya.

Tentang penyandian file
Enkripsi file dirancang untuk melindungi file yang Anda simpan di perangkat BlackBerry® Anda dan di kartu media
yang dapat dimasukkan ke dalam perangkat Anda. Anda dapat menyandikan berbagai file pada perangkat dan pada
kartu media Anda menggunakan kunci enkripsi yang dibuat oleh perangkat Anda, kata sandi perangkat Anda, atau
keduanya.

Jika Anda menyandikan berbagai file menggunakan kunci enkripsi yang dibuat oleh perangkat Anda, Anda hanya
dapat mengakses file pada kartu media apabila kartu media telah dimasukkan ke dalam perangkat. Jika Anda
menyandikan berbagai file menggunakan kata sandi perangkat, Anda dapat mengakses file pada kartu media yang
Anda masukkan ke dalam perangkat, asalkan Anda tahu kata sandi perangkat tersebut.
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Menghidupkan enkripsi
Untuk mengenkripsi data pada perangkat BlackBerry®, Anda harus sudah menyetel kata sandi untuk perangkat
Anda.

Tergantung pada jumlah ruang penyimpanan yang ada untuk penyimpanan file pada perangkat, Anda mungkin tidak
bisa mengenkripsi file pada perangkat.
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > Enkripsi.
3. Untuk mengenkripsi data pada perangkat, di bagian Memori Perangkat, pilih kotak centang Enkripsi.
4. Untuk mengenkripsi file yang disimpan pada kartu media dan pada perangkat Anda, pilih kotak centang Kartu

Media dan lakukan salah satu hal berikut:
• Untuk mengenkripsi file menggunakan kunci enkripsi yang dibuat perangkat Anda, gantilah bidang Mode ke

Kunci Perangkat.
• Untuk mengenkripsi file menggunakan kata sandi perangkat Anda, gantilah bidang Mode ke Kata Sandi

Perangkat.
• Untuk mengenkripsi file menggunakan kunci enkripsi dan kata sandi perangkat, gantilah bidang Mode ke

Kata Sandi Perangkat & Kunci Perangkat.
5. Untuk mengenkripsi file media seperti gambar, lagu, dan video, pilih kotak centang Sertakan File Media.
6. Tekan tombol  > Simpan.

Untuk berhenti mengenkripsi data pada perangkat, kosongkan kotak centang Memori Perangkat. Untuk berhenti
mengenkripsi file, kosongkan kotak centang Kartu Media.

Tip: Membebaskan dan menjaga ruang penyimpanan
Cobalah menjaga agar tetap ada sedikitnya 400 KB untuk penyimpanan aplikasi pada perangkat BlackBerry® Anda.
Jika Anda merasa proses perangkat bekerja pelan secara tidak wajar, coba bebaskan ruang penyimpanan dengan
menghapus file yang tidak Anda perlukan. Mengganti opsi untuk pesan email, entri kalender, dan file media bisa
membantu Anda menjaga ruang penyimpanan.

Untuk instruksi lengkap, klik link di bawah Informasi terkait pada bagian bawah.

Memeriksa banyaknya ruang penyimpanan yang masih
kosong

Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon
Opsi. Klik Perangkat > Penyimpanan.

Menghapus file yang tidak diperlukan Pada layar Asal atau dalam sebuah folder, klik ikon File.
Temukan dan sorot sebuah file. Tekan tombol  >
Hapus.
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Menghapus riwayat jelajah dan mengosongkan cache Pada layar Asal, klik ikon Browser. Tekan tombol  >
Opsi. Masuk ke bagian Kosongkan Data Jelajah.

Kurangi jumlah waktu yang digunakan perangkat untuk
menyimpan pesan email dan entri kalender.

Pada layar Awal, klik ikon Pesan atau ikon Kalender.
Tekan tombol  > Opsi.

Berhenti menyimpan pesan terkirim pada perangkat
Anda

Pada layar Asal, klik ikon Pesan. Tekan tombol  >
Opsi > Preferensi Email.

Hanya menerima bagian pertama dari pesan email yang
panjang, dan memilih apakah mengunduh lainnya

Pada layar Asal, klik ikon Pesan. Tekan tombol  >
Opsi > Tampilan Pesan dan Tindakan.

Simpan file di kartu media, bukan di perangkat Perangkat BlackBerry Anda mendukung kartu media
yang berukuran hingga 32 GB. Hanya kartu media
microSD yang didukung.

Mengurangi ukuran gambar yang Anda potret Pada layar Awal, klik ikon Kamera. Tekan tombol  >
Opsi.

Research In Motion menyarankan Anda untuk membuat dan menyimpan file cadangan secara berkala pada
komputer Anda, terutama sebelum Anda memperbarui perangkat lunak apa pun. Menyimpan file cadangan yang
selalu diperbarui di komputer memungkinkan Anda memulihkan data perangkat jika perangkat hilang, dicuri, atau
korup karena masalah tak terduga.

Informasi terkait
Melihat jumlah ruang penyimpanan yang ada pada perangkat Anda, 272
Memindahkan, mengganti nama, atau menghapus file, 134
Menghapus informasi jelajah, 175
Menyetel berapa lama perangkat Anda menyimpan pesan, 87
Mengganti berapa lama perangkat Anda menyimpan entri kalender, 189
Berhenti menyimpan pesan yang dikirim dari komputer pada perangkat Anda, 87
Berhenti menyimpan pesan yang dikirim dari perangkat pada komputer Anda, 87
Hanya menerima bagian pertama dari pesan email yang panjang, 85
Mengganti ukuran gambar yang Anda potret, 147
Memori aplikasi pada perangkat saya tinggal sedikit, 275

Memecahkan masalah: Penyimpanan dan kartu media

Memori aplikasi pada perangkat saya tinggal sedikit
Bila memori aplikasi yang ada pada perangkat BlackBerry® Anda tinggal sedikit, perangkat Anda akan menampilkan
kotak dialog berisi daftar aplikasi dan bahasa yang tidak sering Anda gunakan. Anda bisa menghapus aplikasi dan
bahasa dalam daftar ini.

Pertimbangkan panduan berikut:
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• Pastikan Anda telah menghapus pesan email dan pesan MMS lama, khususnya pesan berisi lampiran.
• Pastikan Anda telah menghapus kontak yang sudah ada dalam buku alamat organisasi atau perusahaan Anda.
• Pastikan Anda telah menghapus file media dari memori perangkat.
• Jika Anda baru saja memperbarui BlackBerry® Device Software melalui jaringan nirkabel, pastikan Anda telah

menghapus versi sebelumnya dari BlackBerry Device Software.
• Pastikan Anda telah mengosongkan cache browser.

Informasi terkait
Melihat jumlah ruang penyimpanan yang ada pada perangkat Anda, 272
Tip: Membebaskan dan menjaga ruang penyimpanan, 34
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Pencarian

Mencari item
Anda bisa mencari item agenda, gambar, video, topik bantuan, dan lainnya di perangkat BlackBerry® Anda. Anda
juga bisa memilih untuk memperluas pencarian Anda ke Internet.
1. Pada Layar Awal, di sudut kanan atas, klik ikon cari.
2. Ketikkan istilah pencarian Anda.

Untuk menghentikan pencarian, tekan tombol  dua kali.

Menyetel jenis item yang disertakan dalam pencarian
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Perangkat > Cari.
3. Tentukan jenis item yang ingin Anda sertakan dalam pencarian.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Mencari pesan
Anda bisa mencari pesan pada perangkat BlackBerry® Anda. Anda juga bisa mencari pesan dalam aplikasi email
pada komputer Anda atau dalam akun email terpadu lainnya jika akun email Anda menggunakan BlackBerry®
Internet Service atau BlackBerry® Enterprise Server yang mendukung fitur ini.
Pada layar Asal, klik ikon Pesan.

• Untuk mencari pesan berdasarkan pada perihal, sorot sebuah pesan. Tekan tombol  > Cari berdasar >
Perihal.

• Untuk mencari pesan berdasarkan pada pengirim, sorot sebuah pesan. Tekan tombol  > Cari berdasar >
Pengirim.

• Untuk menjalankan pencarian lanjutan, tekan tombol  > Lanjutan. Tentukan kriteria pencarian. Untuk
menyimpan kriteria pencarian, klik Simpan. Klik Cari.

• Untuk mencari pesan menggunakan kriteria dari pencarian lanjutan terakhir Anda, tekan tombol  >
Lanjutan > Terakhir.

Catatan: Jika Anda mencari pesan, perangkat Anda tidak akan mencari di lampiran.

Untuk menghentikan pencarian, tekan tombol  .
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Kriteria pencarian pesan

Bidang Deskripsi

Kriteria Pencarian Lanjutan Tentukan apakah Anda mencari pesan yang ada pada
perangkat BlackBerry® Anda atau untuk pesan yang ada
dalam aplikasi email pada komputer Anda.

Nama Tentukan satu atau beberapa kontak atau alamat email
yang harus dicari perangkat Anda dalam pesan. Untuk
memperluas pencarian, Anda juga bisa menentukan bagian
nama.

Muncul di Ganti jenis bidang alamat yang akan dicari perangkat Anda
dalam nama atau alamat email.

Perihal Tentukan satu atau beberapa kata yang harus dicari
perangkat Anda dalam perihal pesan.

Pesan Tentukan satu atau beberapa kata yang harus dicari
perangkat Anda dalam isi pesan.

Sertakan Pesan Terenkripsi Tentukan apakah perangkat Anda akan mencari pesan
terenkripsi, pesan teks biasa, dan pesan bertanda tangan
digital.

Layanan Jika perangkat Anda telah dikaitkan dengan lebih dari satu
alamat email, ganti akun email tempat perangkat Anda akan
mencari dalam pesan. Tidak semua akun email mendukung
fitur ini.

Folder Ganti folder tempat perangkat Anda akan mencari pesan.
Tampilkan Ganti status pesan yang akan dicari perangkat Anda.
Jenis Ganti jenis pesan yang akan dicari perangkat Anda.

Berbuat banyak dengan hasil pencarian pesan Anda
1. Dalam hasil pencarian, sorot sebuah pesan.
2. Tekan tombol .

• Untuk melihat hasil pencarian lainnya yang ada, klik Ambil Hasil Lainnya.
• Untuk menambahkan pesan yang Anda sorot ke kotak masuk pesan Anda, klik Tambah.
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• Untuk menambahkan semua pesan dari hasil pencarian ke kotak masuk pesan Anda, klik Tambah Semua.
• Untuk menghapus hasil pencarian, klik Hapus Pencarian.
• Untuk memulai pencarian baru, klik Cari Berdasar.

PERHATIAN: Jika Anda menghapus sebuah pesan dari hasil pencarian pesan, maka pesan tersebut juga akan
dihapus dari kotak masuk pesan atau aplikasi email pada komputer Anda.

Mencari teks dalam sebuah pesan, dalam file, atau pada
halaman Web
Untuk mencari teks dalam presentasi, Anda harus melihat presentasi tersebut dalam tampilan teks atau dalam
tampilan teks dan slide.

1. Dalam sebuah pesan, dalam sebuah file, dalam sebuah lampiran, atau di halaman Web, tekan tombol  >
Temukan atau Temukan pada Halaman.

2. Ketikkan teks.
3. Tekan tombol Enter.

Untuk mencari instance teks berikutnya, tekan tombol  > Temukan Berikutnya.

Melihat, mengganti, atau menghapus pencarian tersimpan
1. Pada layar Asal, klik ikon Pesan.
2. Tekan tombol  > Cari.
3. Tekan tombol .

• Untuk melihat daftar pencarian tersimpan, klik Panggil Lagi.
• Untuk mengganti pencarian tersimpan, klik Panggil Lagi. Sorot sebuah pencarian. Tekan tombol  > Edit

Pencarian. Ganti kriteria pencarian. Tekan tombol  > Simpan.
• Untuk menghapus pencarian tersimpan, klik Panggil Lagi. Sorot sebuah pencarian. Tekan tombol  >

Hapus Pencarian.

Mencari kontak dalam buku alamat organisasi atau
perusahaan Anda
Untuk melakukan tugas ini, akun email kantor Anda harus menggunakan BlackBerry® Enterprise Server yang
mendukung fitur ini. Untuk informasi lainnya, hubungi administrator Anda.

1. Pada layar Asal, klik ikon Kontak.
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2. Tekan tombol  > Telusur.
3. Ketikkan bagian atau nama kontak selengkapnya.
4. Tekan tombol  pada keyboard.
5. Tekan tombol .

• Untuk menambahkan kontak ke daftar kontak Anda, klik Tambah ke Kontak.
• Untuk menambahkan semua kontak, klik Tambah Semua ke Kontak.
• Untuk melihat informasi kontak, klik Lihat.
• Untuk menghapus kontak dari hasil penelusuran kontak, klik Hapus.
• Untuk menghapus hasil penelusuran kontak, klik Hapus Penelusuran.
• Untuk memulai penelusuran kontak baru, klik Telusur.

Pintasan pencarian
Tergantung pada bahasa input pengetikan yang Anda gunakan, beberapa pintasan mungkin tidak ada.

Mencari item pada perangkat BlackBerry® Anda Mulai mengetik pada layar Awal.
Mencari kontak dalam daftar kontak Ketikkan sebagian atau keseluruhan nama kontak, atau

ketikkan inisial yang dipisahkan dengan spasi.
Mencari teks dalam sebuah pesan Tekan S
Mencari teks dalam sebuah file atau lampiran Tekan F
Mencari teks pada halaman Web Tekan F
Mencari teks dalam presentasi Tekan F

Catatan: Anda bisa mengganti proses yang terjadi saat mengetik pada layar Awal.

Untuk mencari teks dalam presentasi, Anda harus melihat presentasi tersebut dalam tampilan teks atau dalam
tampilan teks dan slide.
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Kartu SIM
Tergantung pada penyedia layanan nirkabel Anda dan jaringan nirkabel, perangkat BlackBerry® Anda mungkin tidak
menggunakan kartu SIM.

Tentang buku telepon kartu SIM
Jika penyedia layanan nirkabel Anda telah menyetel kartu SIM Anda bersama sebuah buku telepon kartu SIM, Anda
bisa menggunakannya untuk mengakses kontak yang telah Anda tambahkan ke kartu SIM. Buku telepon kartu SIM
berbeda dari daftar kontak pada perangkat BlackBerry® Anda. Jika Anda memindah kartu SIM, kontak dalam buku
telepon kartu SIM akan diganti.

Anda bisa menambahkan entri ADN ke buku telepon kartu SIM. Anda juga bisa mencari entri ADN atau entri SDN.
Entri ADN muncul dalam teks biasa dan entri SDN muncul dalam cetak tebal.

Menambahkan kontak ke kartu SIM
1. Dalam daftar kontak, tekan tombol  > Buku Telepon SIM.
2. Tekan tombol  > Baru.
3. Ketikkan informasi kontak.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Menyalin kontak dari kartu SIM ke daftar kontak Anda
Tergantung pada penyedia layanan nirkabel Anda dan jaringan nirkabel, fitur ini mungkin tidak didukung.
1. Dalam daftar kontak, tekan tombol  > Buku Telepon SIM.
2. Tekan tombol  > Salin Semua Ke Kontak.

Catatan: Jika Anda mencoba menyalin kontak kartu SIM dengan nomor telepon yang sama dengan nomor telepon
kontak yang sudah ada dalam daftar kontak Anda, perangkat BlackBerry® Anda tidak akan menyalin kontak kartu
SIM tersebut.

Menyalin kontak dari daftar kontak Anda ke kartu SIM
1. Dalam daftar kontak, klik sebuah kontak.
2. Sorot sebuah nomor telepon.
3. Tekan tombol  > Salin ke Buku Telepon SIM.
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4. Tekan tombol  > Simpan.

Mengganti atau menghapus kontak kartu SIM
1. Dalam daftar kontak, tekan tombol  > Buku Telepon SIM.
2. Sorot sebuah kontak.

• Untuk mengganti kontak kartu SIM, tekan tombol  > Edit. Ganti informasi kontak. Tekan tombol  >
Simpan.

• Untuk menghapus kontak kartu SIM, tekan tombol  > Hapus.

Menyimpan pesan teks pada kartu SIM Anda
Tergantung pada penyedia layanan nirkabel Anda dan jaringan nirkabel, fitur ini mungkin tidak didukung.

Jika perangkat BlackBerry® Anda menggunakan kartu SIM dan Anda menyetel kartu SIM untuk menyimpan pesan
teks, maka pesan teks Anda masih muncul dalam aplikasi Pesan.

1. Pada layar Asal, klik ikon Pesan.
2. Tekan tombol  > Opsi > Pengiriman Pesan Teks.
3. Ganti bidang Tinggalkan Pesan Pada Kartu SIM ke Ya.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Untuk berhenti menyimpan pesan teks pada kartu SIM Anda, ganti bidang Tinggalkan Pesan Pada Kartu SIM ke
Tidak. Jika Anda mengganti bidang ini ke Tidak, pesan teks Anda akan dihapus dari kartu SIM Anda.

Mengganti nama tampilan untuk nomor telepon
Jika kartu SIM Anda mendukung lebih dari satu nomor telepon, Anda bisa mempersonalisasi nama tampilan untuk
nomor telepon Anda.
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Perangkat > Setelan Sistem Lanjutan > Kartu SIM.
3. Sorot sebuah nomor telepon.
4. Tekan tombol  > Edit Nomor Telepon SIM.
5. Ketikkan nama tampilan untuk nomor telepon.
6. Tekan tombol  pada keyboard.
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Tentang keamanan kartu SIM
Anda bisa melindungi kartu SIM dengan sebuah kode PIN untuk menambahkan tingkat keamanan lainnya ke
perangkat BlackBerry® Anda. Jika Anda mengunci kartu SIM dengan kode PIN, orang lain tidak bisa menggunakan
kartu SIM mereka di perangkat Anda. Agar bisa menggunakan kartu SIM di perangkat lain, Anda harus mengetikkan
kode PIN.

Melindungi kartu SIM dengan kode PIN
Untuk mendapatkan kode PIN kartu SIM, hubungi penyedia layanan nirkabel Anda.
Catatan: Jika Anda tiga kali salah mengetikkan kode PIN kartu SIM, kartu SIM Anda tidak akan berfungsi.
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Perangkat > Setelan Sistem Lanjutan > Kartu SIM.
3. Tekan tombol  > Aktifkan Keamanan.
4. Ketikkan kode PIN kartu SIM Anda.
5. Tekan tombol  pada keyboard.

Mengganti kode PIN kartu SIM
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Perangkat > Setelan Sistem Lanjutan > Kartu SIM.
3. Tekan tombol  > Ganti Kode PIN2.
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Keamanan

Dasar-dasar keamanan

Tentang kata sandi perangkat
Jika Anda salah mengetikkan kata sandi perangkat BlackBerry®, Anda mungkin akan dikonfirmasi untuk
mengetikkan blackberry sebelum bisa melanjutkan. Bila Anda mencoba mengetikkan kata sandi lagi, karakter yang
Anda ketikkan akan muncul pada layar.

Jika Anda melebihi jumlah kesempatan memasukkan kata sandi yang diizinkan, perangkat Anda akan menghapus
semua data perangkat demi alasan keamanan.

Menyetel kata sandi perangkat
Jika Anda lupa kata sandi perangkat BlackBerry® Anda, kata sandi tidak bisa dipulihkan. Anda bisa menyetel ulang
kata sandi tanpa mengetahui kata sandi Anda yang sekarang dengan menghapus semua data perangkat Anda.

Research In Motion menyarankan Anda untuk membuat dan menyimpan file cadangan secara berkala pada
komputer Anda, terutama sebelum Anda memperbarui perangkat lunak apa pun. Menyimpan file cadangan yang
selalu diperbarui di komputer memungkinkan Anda memulihkan data perangkat jika perangkat hilang, dicuri, atau
korup karena masalah tak terduga.

1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > Kata Sandi.
3. Klik Setel Kata Sandi.
4. Ketikkan kata sandi.
5. Tekan tombol  > Simpan.

Untuk mematikan kata sandi perangkat BlackBerry® Anda, kosongkan kotak centang Aktifkan.

Mengganti kata sandi perangkat
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > Kata Sandi > Ganti Kata Sandi.
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Mengunci perangkat Anda
Anda bisa mengunci layar untuk menghindari penekanan secara tidak sengaja. Jika email Anda menggunakan
BlackBerry® Enterprise Server, tergantung pada opsi yang ditetapkan administrator, Anda mungkin tidak dapat
melakukan tugas ini. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi administrator Anda.
Lakukan salah satu dari yang berikut:

• Untuk mengunci perangkat BlackBerry Anda, jika Anda telah menyetel kata sandi perangkat, pada layar Awal
atau pada folder, klik ikon Kunci Kata Sandi.

•
• Untuk mengunci layar, tekan  tombol di bagian kiri atas perangkat Anda.

Untuk membuka kunci perangkat Anda, ketikkan kata sandi perangkat Anda. Tekan Tombol Enter. Untuk membuka
kunci layar, tekan lagi tombol  . Jika perlu, ketikkan kata sandi perangkat Anda.

Mengunci perangkat Anda saat memasukkannya dalam holster
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > Kata Sandi.
3. Pilih kotak centang Kunci Handheld Saat Di Holster.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Menyetel batas mencoba kata sandi perangkat
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > Kata Sandi.
3. Ganti bidang Jumlah Mencoba Kata Sandi.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Menghapus data perangkat, aplikasi pihak ketiga, atau file kartu
media
Sebelum Anda menghapus data perangkat BlackBerry® atau file kartu media, pertimbangkan untuk mencadangkan
semua item ini sehingga Anda mempunyai salinannya pada komputer Anda.
PERHATIAN: Jika Anda telah menghidupkan enkripsi, proses menghapus semua data perangkat bisa memakan
waktu satu jam untuk menyelesaikannya. Anda tidak bisa menghentikan proses setelah Anda memulainya. Jika
Anda telah menyetel ulang perangkat, proses akan dijalankan ulang setelah perangkat dihidupkan ulang.
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > Penghapusan Keamanan.

• Untuk menghapus data dari aplikasi pesan, aplikasi kontak, dan aplikasi lainnya, pilih kotak centang Email,
Kontak, Dsb.

• Untuk menghapus semua aplikasi pihak ketiga yang telah Anda tambahkan, pilih kotak centang Aplikasi
Yang Diinstal Pengguna.
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• Untuk menghapus semua file dari kartu media Anda, pilih kotak centang Kartu Media.
3. Ketikkan blackberry.
4. Klik Hapus.

Jika Anda sedang menyiapkan perangkat untuk dijual kembali dan Anda mempunyai akun email yang menggunakan
BlackBerry® Internet Service, untuk mencegah agar pesan dari akun ini tidak dikirimkan ke perangkat Anda, hubungi
penyedia layanan nirkabel Anda untuk memutus akun Anda dari perangkat.

Penyimpan kata sandi

Tentang penyimpan kata sandi
Gunakan penyimpan kata sandi untuk menyimpan semua kata sandi Anda di satu tempat. Penyimpan kata sandi
dirancang untuk melindungi kata sandi Anda dengan kata sandi penyimpan kata sandi. Bila Anda mengetikkan kata
sandi ini, penyimpan kata sandi akan mendekripsi kode kata sandi Anda.

Anda juga bisa menggunakan penyimpan kata sandi untuk membuat kata sandi acak yang berisi angka, huruf, dan
simbol.

Mengganti kata sandi dalam penyimpan kata sandi
1. Pada layar Asal atau dalam folder Aplikasi, klik ikon Penyimpan Kata Sandi.
2. Sorot sebuah kata sandi.
3. Tekan tombol  > Buka.
4. Ganti informasi kata sandi.
5. Tekan tombol  > Simpan.

Menambahkan kata sandi ke penyimpan kata sandi
1. Pada layar Awal atau dalam folder Aplikasi, klik ikon Penyimpan Kata Sandi.
2. Tekan tombol  > Baru.
3. Ketikkan informasi kata sandi.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Membuat kata sandi acak
1. Pada layar Asal atau dalam folder Aplikasi, klik ikon Penyimpan Kata Sandi.
2. Tekan tombol  > Baru.
3. Tekan tombol  > Kata Sandi Acak.
4. Tekan tombol  > Simpan.
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Menyetel kriteria untuk kata sandi yang dibuat secara acak
1. Pada layar Asal atau dalam folder Aplikasi, klik ikon Penyimpan Kata Sandi.
2. Tekan tombol  > Opsi.
3. Setel bidang kata sandi acak.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Mengganti kata sandi penyimpan kata sandi
1. Pada layar Asal atau dalam folder Aplikasi, klik ikon Penyimpan Kata Sandi.
2. Tekan tombol  > Ganti Kata Sandi.

Menghapus sebuah kata sandi dari penyimpan kata sandi
1. Pada layar Asal atau dalam folder Aplikasi, klik ikon Penyimpan Kata Sandi.
2. Sorot sebuah kata sandi.
3. Tekan tombol  > Hapus.

Menyalin kata sandi
1. Pada layar Asal atau dalam folder Aplikasi, klik ikon Penyimpan Kata Sandi.
2. Sorot sebuah kata sandi.
3. Tekan tombol  > Salin Nama Pengguna atau Salin Kata Sandi.

Untuk mengosongkan clipboard, tekan tombol  > Kosongkan Clipboard.
Catatan: Kata sandi tidak dienkripsi bila sedang berada di clipboard.

Mencegah penyalinan kata sandi
1. Pada layar Asal atau dalam folder Aplikasi, klik ikon Penyimpan Kata Sandi.
2. Tekan tombol  > Opsi.
3. Kosongkan kotak centang Izinkan Penyalinan Clipboard.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Menyetel batas mencoba kata sandi dalam penyimpan kata sandi
1. Pada layar Asal atau dalam folder Aplikasi, klik ikon Penyimpan Kata Sandi.
2. Tekan tombol  > Opsi.
3. Setel bidang Mencoba Kata Sandi.
4. Tekan tombol  > Simpan.
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Menyembunyikan kata sandi dalam penyimpan kata sandi
1. Pada layar Asal atau dalam folder Aplikasi, klik ikon Penyimpan Kata Sandi.
2. Tekan tombol  > Opsi.
3. Kosongkan kotak centang Tampilkan Kata Sandi.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Untuk menampilkan lagi kata sandi dalam penyimpan kata sandi, pilih kotak centang Tampilkan Kata Sandi.

Enkripsi

Tentang mengenkripsi data pada perangkat Anda
Bila enkripsi untuk data pada perangkat BlackBerry® Anda telah dihidupkan, perangkat Anda akan menggunakan
kunci pribadi untuk mengenkripsi data saat tersimpan pada perangkat Anda, termasuk data yang diterima perangkat
Anda saat terkunci. Perangkat Anda akan mendekripsi data saat Anda mengaksesnya.

Anda bisa menyetel enkripsi untuk menyertakan atau mengecualikan kontak Anda. Jika Anda menghidupkan
enkripsi untuk kontak dan Anda menerima panggilan saat perangkat terkunci, nama penelepon tidak akan muncul
pada layar.

Jika Anda menggunakan sertifikat kartu cerdas untuk autentikasi, tergantung pada kartu cerdas tersebut, Anda juga
mungkin bisa menggunakan salah satu sertifikat kartu cerdas untuk memberikan enkripsi dua faktor. Agar bisa
mengakses konten yang dienkripsi, Anda harus memberikan kata sandi perangkat dan menghubungkan perangkat
ke pembaca kartu cerdas Anda.

Bila Anda mengunci perangkat Anda, sebuah indikator kunci terbuka muncul di bagian atas layar untuk menunjukkan
bahwa perangkat Anda sedang dalam proses mengamankan data Anda, termasuk penghapusan salinan kunci
pribadi dari memori perangkat sementara. Sebuah indikator kunci muncul di bagian atas layar bila perangkat Anda
telah menghapus kunci.

Tentang penyandian file
Enkripsi file dirancang untuk melindungi file yang Anda simpan di perangkat BlackBerry® Anda dan di kartu media
yang dapat dimasukkan ke dalam perangkat Anda. Anda dapat menyandikan berbagai file pada perangkat dan pada
kartu media Anda menggunakan kunci enkripsi yang dibuat oleh perangkat Anda, kata sandi perangkat Anda, atau
keduanya.

Jika Anda menyandikan berbagai file menggunakan kunci enkripsi yang dibuat oleh perangkat Anda, Anda hanya
dapat mengakses file pada kartu media apabila kartu media telah dimasukkan ke dalam perangkat. Jika Anda
menyandikan berbagai file menggunakan kata sandi perangkat, Anda dapat mengakses file pada kartu media yang
Anda masukkan ke dalam perangkat, asalkan Anda tahu kata sandi perangkat tersebut.
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Menghidupkan enkripsi
Untuk mengenkripsi data pada perangkat BlackBerry®, Anda harus sudah menyetel kata sandi untuk perangkat
Anda.

Tergantung pada jumlah ruang penyimpanan yang ada untuk penyimpanan file pada perangkat, Anda mungkin tidak
bisa mengenkripsi file pada perangkat.
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > Enkripsi.
3. Untuk mengenkripsi data pada perangkat, di bagian Memori Perangkat, pilih kotak centang Enkripsi.
4. Untuk mengenkripsi file yang disimpan pada kartu media dan pada perangkat Anda, pilih kotak centang Kartu

Media dan lakukan salah satu hal berikut:
• Untuk mengenkripsi file menggunakan kunci enkripsi yang dibuat perangkat Anda, gantilah bidang Mode ke

Kunci Perangkat.
• Untuk mengenkripsi file menggunakan kata sandi perangkat Anda, gantilah bidang Mode ke Kata Sandi

Perangkat.
• Untuk mengenkripsi file menggunakan kunci enkripsi dan kata sandi perangkat, gantilah bidang Mode ke

Kata Sandi Perangkat & Kunci Perangkat.
5. Untuk mengenkripsi file media seperti gambar, lagu, dan video, pilih kotak centang Sertakan File Media.
6. Tekan tombol  > Simpan.

Untuk berhenti mengenkripsi data pada perangkat, kosongkan kotak centang Memori Perangkat. Untuk berhenti
mengenkripsi file, kosongkan kotak centang Kartu Media.

Menyetel kekuatan enkripsi
Jika enkripsi data yang tersimpan di perangkat BlackBerry® Anda telah dihidupkan, Anda bisa menyetel kekuatan
enkripsi yang digunakan perangkat Anda untuk melindungi data yang Anda terima saat perangkat terkunci.
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > Enkripsi.
3. Ganti bidang Kekuatan.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Menggunakan sertifikat untuk mengenkripsi kunci enkripsi pada
perangkat Anda
Untuk melakukan tugas ini, akun email kantor Anda harus menggunakan BlackBerry® Enterprise Server yang
mendukung fitur ini. Untuk informasi lainnya, hubungi administrator Anda.

Jika Anda telah menghidupkan enkripsi data yang tersimpan pada perangkat BlackBerry dan pembaca kartu cerdas
Anda mendukung fitur ini, Anda mungkin bisa menggunakan sertifikat dari kartu cerdas untuk mengenkripsi kunci
enkripsi pada perangkat Anda.
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
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2. Klik Keamanan > Enkripsi.
3. Pilih kotak centang Proteksi Dua Faktor.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Tentang kunci enkripsi
Jika perangkat BlackBerry® Anda telah dikaitkan dengan akun email yang menggunakan BlackBerry® Enterprise
Server atau BlackBerry® Desktop Redirector, perangkat Anda dirancang untuk menggunakan kunci enkripsi guna
melindungi data saat ia berpindah antara BlackBerry Enterprise Server atau BlackBerry Desktop Redirector dan
perangkat Anda.

Anda harus membuat kunci enkripsi baru setiap 2 minggu.

Membuat kunci enkripsi
Untuk melakukan tugas ini, akun email kantor Anda harus menggunakan BlackBerry® Enterprise Server yang
mendukung fitur ini. Untuk informasi lainnya, hubungi administrator Anda.

Jika akun email Anda menggunakan BlackBerry Enterprise Server yang tidak mendukung fitur ini, Anda bisa
membuat kunci enkripsi menggunakan BlackBerry® Desktop Software, jika alat setelan email disertakan. Untuk
informasi lainnya, lihat Bantuan di BlackBerry Desktop Software.
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > Informasi Status Keamanan.
3. Sorot sebuah layanan.
4. Tekan tombol .
5. Klik Buat Ulang Kunci Enkripsi.

Pembersihan memori

Tentang pembersihan memori
Pembersihan memori dirancang untuk menghapus data sensitif dari memori sementara pada perangkat BlackBerry®
Anda. Contoh data sensitif termasuk data sensitif dalam cache untuk browser penyimpanan kunci, data tak
terenkripsi dari pesan email, kata sandi autentikasi LDAP, dan data dari sertifikat dan pencarian kunci.

Bila pembersihan memori dihidupkan, aplikasi pembersihan memori dirancang untuk menghapus data sensitif
secara otomatis dalam situasi berikut:

• bila Anda memasang perangkat di holster
• bila Anda tidak menggunakan perangkat selama kurun waktu yang ditentukan
• bila Anda menyinkronkan dengan komputer
• bila Anda mengganti waktu atau zona waktu untuk perangkat Anda
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• bila Anda mengunci perangkat

Menghidupkan pembersihan memori
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > Setelan Keamanan Lanjutan > Pembersihan Memori.
3. Pilih kotak centang Aktifkan.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Mengganti kapan waktunya perangkat Anda menghapus data sensitif
dari memori perangkat sementara
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > Setelan Keamanan Lanjutan > Pembersihan Memori.

• Untuk mencegah perangkat BlackBerry® Anda menghapus data sensitif saat Anda memasang perangkat di
holster, kosongkan kotak centang Bersihkan Bila Di Holster.

• Untuk mencegah perangkat Anda menghapus data sensitif saat perangkat Anda masih menganggur selama
kurun waktu yang ditentukan, kosongkan kotak centang Bersihkan Bila Menganggur.

• Untuk mengganti berapa lama perangkat Anda menunggu setelah Anda berhenti menggunakannya, sebelum
ia menghapus data sensitif, ganti bidang Batas Waktu Menganggur.

3. Tekan tombol  > Simpan.

Menghapus data aplikasi sensitif dari memori perangkat sementara
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > Setelan Keamanan Lanjutan > Pembersihan Memori.
3. Untuk menghapus data sensitif bagi semua aplikasi, klik Bersihkan.

Melihat ikon untuk aplikasi pembersihan memori pada layar Awal
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > Setelan Keamanan Lanjutan > Pembersihan Memori.
3. Pilih kotak centang Pasang Pintasan Pembersih Memori pada Layar Awal.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Sertifikat
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Tentang sertifikat
Sertifikat adalah dokumen digital yang mengikat identitas dan kunci publik dari subjek sertifikat tersebut. Jika akun
email Anda menggunakan BlackBerry® Enterprise Server yang mendukung fitur ini, Anda bisa mengunduh sertifikat
melalui jaringan nirkabel dari profil otoritas sertifikat yang disediakan oleh administrator Anda. Otoritas sertifikat akan
menandatangani sertifikat untuk memastikan bahwa sertifikat bisa dipercaya.

Tergantung pada organisasi Anda, pendaftaran untuk sertifikat mungkin diperlukan dan mungkin juga terjadi secara
otomatis.

Dasar-dasar sertifikat

Mengunduh sertifikat dari server berkemampuan LDAP atau server berkemampuan
DSML
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > Setelan Keamanan Lanjutan > Sertifikat.
3. Tekan tombol  > Ambil Sertifikat.
4. Tentukan kriteria pencarian.
5. Tekan tombol  > Cari.
6. Klik sebuah sertifikat.
7. Klik Tambahkan Sertifikat Ke Penyimpanan Kunci.

Tentang pendaftaran sertifikat
Jika akun email Anda menggunakan BlackBerry® Enterprise Server yang mendukung fitur ini, Anda bisa mengunduh
sertifikat melalui jaringan nirkabel dari profil otoritas sertifikat yang disediakan oleh administrator Anda. Tergantung
pada organisasi Anda, pendaftaran untuk sertifikat mungkin diperlukan dan mungkin juga terjadi secara otomatis.

Bila Anda mendaftar dengan profil otoritas sertifikat, sertifikat terbaru akan didownload ke perangkat BlackBerry
Anda dan ditambahkan ke daftar sertifikat Anda. Profil otoritas sertifikat menampilkan status sertifikat. Jika sertifikat
dijadwalkan segera kedaluwarsa, Anda bisa mendaftarkan ulang dengan profil otoritas sertifikat untuk menerima
sertifikat yang diperbarui.

Mengunduh sertifikat dari otoritas sertifikat
Untuk melakukan tugas ini, akun email kantor Anda harus menggunakan BlackBerry® Enterprise Server yang
mendukung fitur ini. Untuk informasi lainnya, hubungi administrator Anda.

Jika administrator telah melengkapi Anda dengan profil otoritas sertifikat, Anda bisa mendaftarkan dengan profil
tersebut untuk mengunduh sertifikat ke perangkat BlackBerry Anda. Jika sertifikat dijadwalkan segera kedaluwarsa,
Anda bisa mendaftarkan ulang untuk menerima sertifikat yang diperbarui.

1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
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2. Klik Keamanan > Setelan Keamanan Lanjutan > Pendaftaran Sertifikat > Daftar atau Daftar ulang.
3. Jika perlu, ketikkan kredensial yang Anda gunakan untuk menghubungkan ke jaringan organisasi.

Untuk menyembunyikan layar bagi profil otoritas sertifikat saat permintaan diproses, tekan tombol  >
Sembunyikan. Untuk kembali ke layar ini, pada layar Awal, klik ikon Profil Otoritas Sertifikat.

Mengimpor sertifikat atau kunci PGP yang tersimpan pada perangkat Anda
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Media atau ikon File.
2. Temukan dan sorot sebuah sertifikat atau kunci PGP®.
3. Tekan tombol  > Impor Sertifikat atau Impor Kunci PGP.

Untuk melihat sertifikat atau kunci PGP, tekan tombol  > Tampilkan Sertifikat atau Tampilkan Kunci PGP.

Mengimpor sertifikat atau kunci PGP dari kartu media
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > Setelan Keamanan Lanjutan > Sertifikat atau PGP.
3. Tekan tombol  > Tampilkan Sertifikat Kartu Media atau Tampilkan Kunci PGP Kartu Media.

Untuk melihat sertifikat atau kunci PGP®, tekan tombol  > Tampilkan Sertifikat atau Tampilkan Kunci PGP.

Melihat properti sertifikat
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > Setelan Keamanan Lanjutan > Sertifikat.
3. Klik sebuah sertifikat.

Properti sertifikat

Properti Deskripsi

Status Pencabutan Bidang ini menampilkan status pencabutan sertifikat
pada tanggal dan waktu yang ditentukan.

Status Terpercaya Bidang ini menampilkan status terpercaya atas rantai
sertifikat. Sebuah sertifikat bisa dipercaya secara
eksplisit (sertifikatnya sendiri telah terpercaya),
dipercaya secara implisit (sertifikat akar dalam rantai
sertifikat telah dipercaya pada perangkat BlackBerry®
Anda), atau tak dipercaya (sertifikat tidak dipercaya
secara eksplisit dan sertifikat akar dalam rantai sertifikat
tidak dipercaya atau tidak ada pada perangkat Anda).
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Properti Deskripsi

Tanggal Kedaluwarsa Bidang ini menampilkan tanggal kedaluwarsa sertifikat,
sebagaimana yang ditentukan oleh penerbit sertifikat.

Jenis Sertifikat Bidang ini menampilkan format sertifikat. Perangkat
Anda mendukung format sertifikat X.509 dan WTLS.

Jenis Kunci Publik Bidang ini menampilkan standar yang dipatuhi kunci
publik. Perangkat Anda mendukung kunci-kunci RSA®,
DSA, Diffie-Hellman, dan ECC.

Perihal Bidang ini menampilkan informasi tentang subjek
sertifikat.

Penerbit Bidang ini menampilkan informasi tentang penerbit
sertifikat.

Nomor Seri Bidang ini menampilkan nomor seri sertifikat dalam
format heksadesimal.

Penggunaan Kunci Bidang ini menampilkan penggunaan kunci publik yang
disetujui.

Nama Alt Subjek Bidang ini menampilkan alamat email alternatif untuk
subjek sertifikat, jika alamat email pengganti ada.

Cap Jempol SHA1 Bidang ini menampilkan cap jempol digital SHA-1 pada
sertifikat.

Cap Jempol MD5 Bidang ini menampilkan cap jempol digital MD5 pada
sertifikat.

Melihat satu jenis sertifikat dalam daftar sertifikat
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > Setelan Keamanan Lanjutan > Sertifikat.
3. Tekan tombol .
4. Klik salah satu item menu berikut:

• Tampilkan Sertifikat Saya
• Tampilkan Sertifikat Lainnya
• Tampilkan Sertifikat CA
• Tampilkan Sertifikat Akar

Untuk melihat semua sertifikat pada perangkat BlackBerry® Anda, tekan tombol  > Tampilkan Semua
Sertifikat.
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Mengirim sertifikat
Bila Anda mengirim sebuah sertifikat, perangkat BlackBerry® Anda akan mengirim kunci publik, namun tidak
mengirim kunci pribadinya.
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > Setelan Keamanan Lanjutan > Sertifikat.
3. Sorot sebuah sertifikat.
4. Tekan tombol  > Kirim lewat Email atau Kirim lewat PIN.

Menghapus sebuah sertifikat
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > Setelan Keamanan Lanjutan > Sertifikat.
3. Sorot sebuah sertifikat.
4. Tekan tombol  > Hapus.

Melihat rantai sertifikat untuk sebuah sertifikat
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > Setelan Keamanan Lanjutan > Sertifikat.
3. Sorot sebuah sertifikat.
4. Tekan tombol  > Tampilkan Rantai.

Status sertifikat

Indikator status bagi sertifikat dan profil otoritas sertifikat
Indikator status bagi sertifikat

Indikator Deskripsi

Sertifikat mempunyai kunci pribadi terkait yang disimpan pada perangkat BlackBerry® Anda
atau kartu cerdas.
Rantai sertifikat terpercaya serta sah, dan status pencabutan rantai sertifikat baik.
Status pencabutan rantai sertifikat tidak dikenal atau kunci publik untuk sertifikat dalam
rantai sertifikat lemah.
Sertifikat tidak dipercaya atau dicabut, atau sertifikat dalam rantai sertifikat tidak dipercaya,
dicabut, kedaluwarsa, tidak sah, atau tidak bisa diverifikasi.

Indikator status bagi profil otoritas sertifikat
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Indikator Deskripsi

Sebuah sertifikat yang sah telah dikaitkan dengan profil otoritas sertifikat.

Sebuah sertifikat baru sedang diambil karena sertifikat yang sekarang dijadwalkan segera
kedaluwarsa.
Permintaan pendaftaran sedang menunggu persetujuan dari otoritas sertifikat.

Pendaftaran dengan profil otoritas sertifikat tersebut sedang tertunda karena tindakan dari
pengguna diperlukan untuk melanjutkan, atau karena pendaftaran dijadwalkan untuk
terjadi nanti.
Pendaftaran dengan profil otoritas sertifikat diperlukan dan akan terjadi secara otomatis.

Memeriksa status pencabutan sertifikat atau rantai sertifikat
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > Setelan Keamanan Lanjutan > Sertifikat.
3. Sorot sebuah sertifikat.
4. Tekan tombol  > Ambil Status atau Ambil Status Rantai.

Mengganti status terpercaya sebuah sertifikat
Tergantung pada jenis sertifikat yang diizinkan administrator, Anda mungkin tidak bisa mempercayai beberapa jenis
sertifikat.

1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > Setelan Keamanan Lanjutan > Sertifikat.
3. Sorot sebuah sertifikat.
4. Tekan tombol  > Percaya atau Tidak Percaya.
5. Jika Anda mempercayai sebuah sertifikat, lakukan salah satu dari yang berikut:

• Untuk mempercayai sertifikat yang disorot, klik Sertifikat Terpilih.
• Untuk mempercayai sertifikat yang disorot dan semua sertifikat lainnya dalam rantai tersebut, klik Seluruh

Rantai.

Mencabut sertifikat
Jika Anda mencabut sebuah sertifikat, sertifikat hanya dicabut dalam penyimpanan kunci pada perangkat
BlackBerry®. Perangkat Anda tidak memperbarui status pencabutan pada otoritas sertifikat atau server CRL.
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > Setelan Keamanan Lanjutan > Sertifikat.
3. Sorot sebuah sertifikat.
4. Tekan tombol  > Cabut > Ya.
5. Ganti bidang Alasan.
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6. Klik OK.

Untuk membatalkan sertifikat yang ditahan, sorot sertifikat tersebut. Tekan tombol  > Batal Tahan.

Alasan pencabutan sertifikat

Alasan Deskripsi

Tidak Dikenal Alasan pencabutan tidak sesuai alasan yang telah ditetapkan.
Kompromi Kunci Orang yang bukan subjek kunci mungkin bisa menemukan nilai kunci pribadi.
Kompromi CA Seseorang mungkin telah membocorkan kunci pribadi penerbit sertifikat.
Penggantian Afiliasi Subjek sertifikat tidak lagi bekerja pada organisasi.
Diganti Sertifikat baru menggantikan sertifikat yang ada.
Penghentian Operasi Subjek sertifikat tidak lagi memerlukan sertifikat.
Sertifikat Ditahan Anda ingin mencabut sertifikat untuk sementara.

Opsi sertifikat

Mengganti nama tampilan untuk sertifikat
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > Setelan Keamanan Lanjutan > Sertifikat.
3. Sorot sebuah sertifikat.
4. Tekan tombol  > Ganti Label.
5. Ketikkan nama tampilan untuk sertifikat.
6. Klik OK.

Menambahkan alamat email ke sertifikat
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > Setelan Keamanan Lanjutan > Sertifikat.
3. Sorot sebuah sertifikat.
4. Tekan tombol  > Kaitkan Alamat.
5. Tekan tombol  key > Tambah Alamat.
6. Lakukan salah satu dari yang berikut:

• Klik sebuah kontak.
• Klik Gunakan Sekali. Ketikkan alamat email. Tekan tombol  pada keyboard.

7. Tekan tombol  > Simpan.
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Mematikan konfirmasi nama tampilan yang muncul bila Anda menambahkan sertifikat ke
penyimpanan kunci
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > Setelan Keamanan Lanjutan > Sertifikat.
3. Tekan tombol  > Ambil Sertifikat.
4. Tekan tombol  > Opsi.
5. Ganti bidang Konfirmasi Label ke Tidak.
6. Tekan tombol  > Simpan.

Bila Anda menambahkan sertifikat, perangkat BlackBerry® Anda akan menggunakan subjek sertifikat sebagai nama
sertifikat.

Mematikan konfirmasi status pengambilan yang muncul bila Anda menambahkan
sertifikat ke penyimpanan kunci
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > Setelan Keamanan Lanjutan > Sertifikat.
3. Tekan tombol  > Ambil Sertifikat.
4. Tekan tombol  > Opsi.

• Untuk mengunduh status pencabutan sertifikat bila Anda menambahkannya ke penyimpanan kunci, ganti
bidang Ambil Status ke Ya.

• Untuk menambahkan sertifikat ke penyimpanan kunci tanpa mengunduh status pencabutan, ganti bidang
Ambil Status ke Tidak.

5. Tekan tombol  > Simpan.

Mengganti seberapa sering profil otoritas sertifikat memeriksa status sertifikat
Tergantung pada organisasi, Anda mungkin bisa mengganti seberapa sering profil otoritas sertifikat memeriksa
status sertifikatnya. Jika sertifikat dijadwalkan segera kedaluwarsa, Anda bisa mendaftarkan ulang dengan profil
otoritas sertifikat untuk menerima sertifikat yang diperbarui.
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > Setelan Keamanan Lanjutan > Sertifikat.
3. Ganti bidang Interval Pemeriksaan Status Sertifikat.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Pintasan sertifikat

Melihat label dan penerbit sertifikat Tekan tombol Spasi.
Melihat properti sertifikat Tekan tombol  .
Melihat tingkat keamanan dan sertifikat pribadi Tekan tombol Alt dan L.
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Melihat nomor seri sertifikat Tekan tombol Alt dan S.
Melihat sertifikat untuk otoritas sertifikat Tekan tombol Alt dan C.
Melihat sertifikat pribadi dan sertifikat untuk orang lain Tekan tombol Alt dan E.
Melihat sertifikat pribadi Tekan tombol Alt dan P.
Melihat sertifikat untuk orang lain Tekan tombol Alt dan O.
Melihat sertifikat akar Tekan tombol Alt dan R.
Melihat semua sertifikat Tekan tombol Alt dan A.

Kunci PGP

Tentang kunci PGP
Jika akun email Anda menggunakan BlackBerry® Enterprise Server yang mendukung fitur ini, Anda bisa mengunduh
kunci PGP® melalui jaringan nirkabel dari server sertifikat yang disediakan oleh administrator Anda. Tergantung
pada organisasi Anda, pendaftaran untuk sertifikat mungkin diperlukan dan mungkin juga terjadi secara otomatis.

Kunci PGP memungkinkan Anda mengirim dan menerima pesan PGP menggunakan perangkat BlackBerry® jika
Anda sudah mengirim dan menerima pesan PGP pada komputer Anda.

PGP dasar-dasar kunci

Mengunduh kunci PGP dari server berkemampuan LDAP
Jika Anda menggunakan PGP® Universal Server, Anda mungkin tidak bisa mengunduh kunci PGP dari server
berkemampuan LDAP.
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > Setelan Keamanan Lanjutan > Kunci PGP.
3. Tekan tombol  > Ambil Kunci PGP.
4. Tentukan kriteria pencarian.
5. Tekan tombol  > Cari.
6. Klik sebuah kunci PGP.
7. Klik Tambahkan Kunci PGP Ke Penyimpanan Kunci.

Mengunduh kunci PGP pribadi dari PGP Universal Server
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > PGP.
3. Tekan tombol  > Unduh Kunci.
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Mengunduh kunci PGP yang telah diperbarui dari sebuah server berkemampuan LDAP
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > PGP.
3. Sorot sebuah kunci PGP®.
4. Tekan tombol  > Ambil Kunci PGP Yang Diperbarui.

Mengimpor sertifikat atau kunci PGP yang tersimpan pada perangkat Anda
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Media atau ikon File.
2. Temukan dan sorot sebuah sertifikat atau kunci PGP®.
3. Tekan tombol  > Impor Sertifikat atau Impor Kunci PGP.

Untuk melihat sertifikat atau kunci PGP, tekan tombol  > Tampilkan Sertifikat atau Tampilkan Kunci PGP.

Mengimpor sertifikat atau kunci PGP dari kartu media
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > Setelan Keamanan Lanjutan > Sertifikat atau PGP.
3. Tekan tombol  > Tampilkan Sertifikat Kartu Media atau Tampilkan Kunci PGP Kartu Media.

Untuk melihat sertifikat atau kunci PGP®, tekan tombol  > Tampilkan Sertifikat atau Tampilkan Kunci PGP.

Melihat properti kunci PGP
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > PGP.
3. Klik sebuah kunci PGP®.
4. Klik Lihat Sub Kunci.

Properti kunci PGP

Properti Deskripsi

Status Pencabutan Bidang ini menampilkan status pencabutan kunci PGP® pada tanggal dan waktu
yang ditentukan.

Status Terpercaya Bidang ini menampilkan status terpercaya kunci PGP. Kunci PGP bisa dipercaya
secara eksplisit ( kunci PGP-nya sendiri telah dipercaya), dipercaya secara implisit
( kunci PGP-nya telah dikaitkan dengan kunci pribadi pada perangkat
BlackBerry®), atau tidak dipercaya ( kunci PGP-nya tidak dipercaya secara eksplisit
dan tidak dikaitkan dengan kunci PGP terpercaya pada perangkat Anda, dan rantai
tanda tangan digital ke kunci terpercaya tidak ada).
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Properti Deskripsi

Tanggal Pembuatan Bidang ini menampilkan tanggal PGP® Universal Server membuat kunci PGP.
Tanggal Kedaluwarsa Bidang ini menampilkan tanggal yang ditentukan PGP Universal Server sebagai

tanggal kedaluwarsa bagi kunci PGP.
Alamat Email Bidang ini menampilkan alamat email yang telah dikaitkan dengan kunci PGP.

Beberapa bidang Alamat Email sekaligus bisa muncul.
Jenis Kunci Publik Bidang ini menampilkan standar yang dipatuhi kunci publik. Perangkat Anda

mendukung kunci-kunci RSA®, DSA, dan Diffie-Hellman.
Penggunaan Kunci Bidang ini menampilkan penggunaan kunci PGP yang disetujui.
Sidik Jari Bidang ini menampilkan sidik jari kunci PGP dalam format heksadesimal.

Mengirim kunci PGP
Bila Anda mengirim sebuah kunci PGP®, perangkat BlackBerry® Anda akan mengirim kunci publik, namun tidak
mengirim kunci pribadinya.
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > PGP.
3. Sorot sebuah kunci PGP.
4. Tekan tombol  > Kirim lewat Email atau Kirim lewat PIN.

Menghapus sebuah kunci PGP
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > PGP.
3. Sorot sebuah kunci PGP®.
4. Tekan tombol  > Hapus.

Mengosongkan cache data PGP
Cache data PGP® berisi kunci publik PGP yang telah disimpan sementara (cache) dan kebijakan PGP® Universal
Server diunduh perangkat BlackBerry® Anda dari PGP Universal Server.

1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > PGP.
3. Tekan tombol  > Kosongkan Cache Universal.

Saat berikutnya Anda mengirim pesan yang dilindungi PGP, perangkat Anda akan mengunduh kebijakan PGP
Universal Server yang telah diperbarui dan kunci publik PGP yang telah diperbarui dari PGP Universal Server.
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PGP status kunci

Indikator status kunci PGP

Indikator Deskripsi

Kunci PGP® mempunyai kunci pribadi terkait yang disimpan pada perangkat BlackBerry®
Anda.
Kunci PGP terpercaya serta sah, dan status pencabutan kunci PGP baik.
Status pencabutan kunci PGP tidak dikenal atau kuncinya lemah.

Kunci PGP tidak dipercaya, dicabut, kedaluwarsa, tidak sah, atau tidak bisa diverifikasi.

Memeriksa status pencabutan kunci PGP
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > PGP.
3. Sorot sebuah kunci PGP®.
4. Tekan tombol  > Ambil Status.

Mengganti status terpercaya sebuah kunci PGP
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > PGP.
3. Sorot sebuah kunci PGP®.
4. Tekan tombol  > Percaya atau Tidak Percaya.

Mencabut sebuah kunci PGP
Jika Anda mencabut sebuah kunci PGP®, kunci PGP hanya dicabut dalam penyimpanan kunci pada perangkat
BlackBerry® Anda. Perangkat Anda tidak memperbarui status pencabutan pada PGP® Universal Server.
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > PGP.
3. Sorot sebuah kunci PGP®.
4. Tekan tombol  > Cabut > Ya.
5. Ganti bidang Alasan.
6. Klik OK.
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Alasan pencabutan kunci PGP

Alasan Deskripsi

Tidak Dikenal Alasan pencabutan tidak sesuai alasan yang telah ditetapkan.
Diganti Kunci PGP® baru menggantikan kunci PGP yang ada.
Kompromi Kunci Orang yang bukan subjek kunci mungkin bisa menemukan nilai kunci pribadi.
Kunci Ditarik Kunci PGP tidak lagi digunakan.
ID Pengguna Tidak Sah Informasi pengguna untuk kunci PGP tidak sah.

PGP opsi kunci

Mengganti nama tampilan untuk kunci PGP
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > PGP.
3. Sorot sebuah kunci PGP®.
4. Tekan tombol  > Ganti Label.
5. Ketikkan nama tampilan untuk kunci PGP.
6. Klik OK.

Mematikan konfirmasi nama tampilan yang muncul bila Anda menambahkan kunci PGP
ke penyimpanan kunci
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > PGP.
3. Tekan tombol  > Ambil Kunci PGP.
4. Tekan tombol  > Opsi.
5. Ganti bidang Konfirmasi Label ke Tidak.
6. Tekan tombol  > Simpan.

Saat Anda menambah kunci PGP®, perangkat BlackBerry® akan menggunakan nama yang disetel PGP® Universal
Server untuk kunci tersebut saat ia membuat kunci.

Mematikan konfirmasi status pengambilan yang muncul bila Anda menambahkan kunci
PGP ke penyimpanan kunci
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > PGP.
3. Tekan tombol  > Ambil Kunci PGP.
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4. Tekan tombol  > Opsi.
• Untuk mengunduh status pencabutan kunci PGP® bila Anda menambahkannya ke penyimpanan kunci, ganti

bidang Ambil Status ke Ya.
• Untuk menambahkan kunci PGP ke penyimpanan kunci tanpa mengunduh status pencabutan, ganti bidang

Ambil Status ke Tidak.
5. Tekan tombol  > Simpan.

Pintasan kunci PGP

Melihat label kunci PGP® Tekan tombol Spasi.
Melihat properti kunci PGP Tekan tombol  .
Melihat tingkat keamanan kunci pribadi PGP Tekan tombol Alt dan L.
Melihat kunci PGP pribadi Tekan tombol Alt dan P.
Melihat kunci PGP untuk orang lainnya Tekan tombol Alt dan O.
Melihat semua kunci PGP Tekan tombol Alt dan A.

Memecahkan masalah: Tombol-tombol PGP

Saya tidak bisa mengunduh kunci PGP dari server berkemampuan LDAP
Cobalah tindakan berikut:

• Pastikan organisasi Anda mengizinkan Anda mengunduh kunci PGP® dari server berkemampuan LDAP.
Untuk informasi lainnya, hubungi administrator Anda.

• Jika Anda mengganti jenis koneksi yang digunakan perangkat BlackBerry® Anda untuk menghubungkan ke
server berkemampuan LDAP, coba gunakan jenis koneksi default.

Server sertifikat

Menambahkan server sertifikat
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > Setelan Keamanan Lanjutan > Server Sertifikat.
3. Tekan tombol  > Server Baru.
4. Tentukan informasi untuk server sertifikat.
5. Tekan tombol  > Simpan.
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Mengganti informasi koneksi untuk server sertifikat
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > Setelan Keamanan Lanjutan > Server Sertifikat.
3. Sorot sebuah server sertifikat.
4. Tekan tombol  > Edit.
5. Ganti informasi koneksi untuk server sertifikat.
6. Tekan tombol  > Simpan.

Opsi koneksi untuk server CRL dan OCSP

Opsi Deskripsi

Nama Sapaan Ketikkan nama tampilan untuk server sertifikat.
URL Server Ketikkan alamat Web server sertifikat.

Opsi koneksi untuk server berkemampuan DSML dan server
berkemampuan LDAP

Opsi Deskripsi

Nama Sapaan Ketikkan nama tampilan untuk server.
Nama Server Ketikkan alamat jaringan dari server.
Kueri Basis Ketikkan informasi kueri basis untuk server menggunakan sintaksis sertifikat X.

509 (misalnya, o=test.rim.net).
Port Ketikkan nomor port untuk jaringan organisasi Anda. Nomor port default adalah

389.
Jenis Autentikasi Tentukan apakah Anda harus login ke server.
Jenis Koneksi Tentukan apakah perangkat BlackBerry® Anda menggunakan koneksi SSL atau

koneksi TLS untuk menghubungkan ke server.

Mengirim informasi koneksi untuk server sertifikat
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > Setelan Keamanan Lanjutan > Server Sertifikat.
3. Sorot sebuah server sertifikat.

Panduan Pengguna Keamanan

305



4. Tekan tombol  > Server Email atau Server PIN.

Menghapus sebuah server sertifikat
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > Setelan Keamanan Lanjutan > Server Sertifikat.
3. Sorot sebuah server sertifikat.
4. Tekan tombol  > Hapus.

Penyimpanan kunci

Tentang penyimpanan kunci
Penyimpanan kunci pada perangkat BlackBerry® mungkin menyimpan item berikut. Untuk mengakses berbagai item
ini dalam penyimpanan kunci, Anda harus mengetikkan kata sandi penyimpanan kunci.

• Sertifikat pribadi (pasangan sertifikat dan kunci pribadi)
• Sertifikat yang Anda unduh dengan alat sinkronisasi sertifikat BlackBerry® Desktop Software
• Sertifikat yang Anda unduh dari server berkemampuan LDAP atau server berkemampuan DSML.
• Sertifikat yang Anda unduh dari profil otoritas sertifikat
• Sertifikat yang Anda impor dari perangkat atau kartu media
• Sertifikat yang Anda tambahkan dari sebuah pesan
• Sertifikat akar yang disertakan dalam BlackBerry Desktop Software
• Kunci PGP® pribadi (pasangan kunci pribadi dan publik)
• Kunci publik PGP yang Anda unduh dari server berkemampuan LDAP
• Kunci publik PGP yang Anda impor dari perangkat atau kartu media
• Kunci publik PGP yang Anda tambahkan dari sebuah pesan

Mengganti kata sandi penyimpanan kunci
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > Setelan Keamanan Lanjutan > Penyimpanan Kunci.
3. Tekan tombol  > Ganti Kata Sandi Penyimpanan Kunci.
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Menyinkronkan kata sandi penyimpanan kunci dengan kata sandi
perangkat
Jika Anda menyinkronkan kata sandi penyimpanan kunci dengan kata sandi perangkat BlackBerry®, saat Anda
mengganti kata sandi perangkat, kata sandi penyimpanan kunci akan turut diganti secara otomatis untuk
menyamakannya.
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > Setelan Keamanan Lanjutan > Penyimpanan Kunci.
3. Ganti bidang Gunakan Kata Sandi Perangkat sebagai Kata Sandi Penyimpanan Kunci ke Ya.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Mengganti kapan waktunya perangkat Anda menghapus kata sandi
penyimpanan kunci
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > Setelan Keamanan Lanjutan > Penyimpanan Kunci.
3. Ganti bidang Batas Waktu Kata Sandi Penyimpanan Kunci.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Untuk mengakses kunci pribadi setelah perangkat BlackBerry® Anda menghapus kata sandi penyimpanan kunci,
Anda harus mengetikkan kata sandi penyimpanan kunci.

Menambahkan kontak ke aplikasi Kontak Anda secara otomatis saat
Anda menambahkan item ke penyimpanan kunci
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > Setelan Keamanan Lanjutan > Penyimpanan Kunci.
3. Pilih kotak centang Tambahkan Email Sertifikat ke Kontak.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Mengganti layanan yang digunakan perangkat Anda untuk
mengunduh sertifikat
Tergantung pada organisasi atau perusahaan Anda, Anda mungkin tidak bisa mengganti layanan yang digunakan
perangkat BlackBerry® Anda untuk mengunduh sertifikat. Untuk informasi lainnya, hubungi administrator Anda.
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > Setelan Keamanan Lanjutan > Penyimpanan Kunci.
3. Ganti bidang Layanan Sertifikat.
4. Tekan tombol  > Simpan.
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Mematikan pemulihan dan pencadangan otomatis atas data
penyimpanan kunci
Secara default, berbagai item dalam penyimpanan kunci pada perangkat BlackBerry® dicadangkan atau dipulihkan
bila Anda mencadangkan atau memulihkan data perangkat. Karena alasan keamanan, jika Anda tidak ingin
mencadangkan kunci pribadi ke komputer atau memulihkan kunci pribadi dari komputer, Anda bisa mematikan
pemulihan dan pencadangan otomatis atas data penyimpanan kunci.
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > Setelan Keamanan Lanjutan > Penyimpanan Kunci.
3. Kosongkan kotak centang Izinkan Pencadangan/Pemulihan Penyimpanan Kunci.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Untuk menghidupkan pemulihan dan pencadangan otomatis atas data penyimpanan kunci, pilih kotak centang
Izinkan Pencadangan/Pemulihan Penyimpanan Kunci.

Mengganti kecepatan pembaruan untuk daftar pencabutan sertifikat
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > Setelan Keamanan Lanjutan > Penyimpanan Kunci.
3. Di bagian Status Sertifikat, ganti bidang Kedaluwarsa Setelah.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Perangkat BlackBerry® Anda akan mengunduh status pencabutan baru secara otomatis bila perangkat Anda
menggunakan sebuah item penyimpanan kunci bersama status yang lebih lama dari batas waktu yang disetel.

Menolak daftar pencabutan sertifikat dari server CRL tanpa verifikasi
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > Setelan Keamanan Lanjutan > Penyimpanan Kunci.
3. Kosongkan kotak centang Terima CRL Tanpa Verifikasi.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Perangkat BlackBerry® menolak daftar pencabutan sertifikat dari server CRL yang tidak bisa diverifikasi
BlackBerry® MDS Connection Service.

Kartu cerdas
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Tentang menggunakan kartu cerdas bersama perangkat Anda
Kartu cerdas menyimpan sertifikat dan kunci pribadi. Anda bisa menggunakan pembaca kartu cerdas untuk
mengimpor sertifikat dari kartu cerdas ke penyimpanan kunci pada perangkat BlackBerry®, namun Anda tidak bisa
mengimpor kunci pribadi. Akibatnya, operasi kunci pribadi seperti penandatanganan dan dekripsi akan
menggunakan kartu cerdas, dan operasi kunci publik seperti verifikasi dan enkripsi akan menggunakan sertifikat
publik pada perangkat Anda.

Jika Anda menggunakan sertifikat kartu cerdas untuk mengautentikasi dengan perangkat Anda, setelah Anda
menghubungkan pembaca kartu cerdas ke perangkat, perangkat Anda akan meminta autentikasi dari kartu cerdas
tersebut setiap kali Anda membuka kunci perangkat Anda.

Anda bisa menginstal beberapa driver kartu cerdas pada perangkat Anda, termasuk driver untuk kartu cerdas
microSD, namun Anda hanya bisa mengautentikasi satu kartu cerdas untuk setiap kalinya. Jika Anda
mengautentikasi dengan menggunakan kartu cerdas microSD dan Anda ingin mentransfer file media antara kartu
cerdas microSD dan komputer Anda dalam mode penyimpanan massal, untuk sementara Anda harus mematikan
autentikasi dua faktor atau memilih opsi autentikasi berbeda.

Jika S/MIME Support Package untuk perangkat BlackBerry® telah diinstal pada perangkat, Anda bisa menggunakan
sertifikat kartu cerdas untuk mengirim pesan yang dilindungi S/MIME.

Menghidupkan autentikasi dua faktor
Untuk melakukan tugas ini, Anda harus sudah menyetel kata sandi untuk perangkat BlackBerry® Anda dan
mempunyai kata sandi kartu cerdas yang Anda terima bersama kartu cerdas.

1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > Kata Sandi.

• Untuk menggunakan kartu cerdas dan kata sandi perangkat Anda untuk membuka kunci perangkat, setel
bidang Jenis Autentikasi ke Kartu Cerdas.

• Untuk menggunakan pembaca kartu cerdas Anda yang terhubung (sekalipun kartu cerdas tidak dimasukkan)
dan kata sandi perangkat Anda untuk membuka kunci perangkat Anda, setel bidang Jenis Autentikasi ke
Jarak. Pilih kotak centang Konfirmasi Kata Sandi Perangkat .

3. Tekan tombol  > Simpan.

Mengimpor sertifikat dari kartu cerdas
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > Setelan Keamanan Lanjutan > Sertifikat.
3. Tekan tombol  > Impor Sertifikat Kartu Cerdas.
4. Ketikkan kata sandi kartu cerdas Anda.
5. Pilih kotak centang di sebelah sertifikat.
6. Klik OK.
7. Ketikkan kata sandi penyimpanan kunci Anda.
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8. Klik OK.

Mengunci perangkat Anda saat melepas kartu cerdas dari pembaca
kartu cerdas
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > Kata Sandi.
3. Jika perlu, ganti bidang Autentikator Pengguna ke Kartu Cerdas.
4. Ganti bidang Kunci Saat Melepas Kartu ke Diaktifkan.
5. Tekan tombol  > Simpan.

Tentang entri kata sandi cerdas
Jika Anda menggunakan autentikasi lanjutan dan kata sandi perangkat BlackBerry® atau kata sandi kartu cerdas
berupa angka, Anda mungkin bisa menggunakan entri kata sandi cerdas dalam beberapa bidang kata sandi. Bila
entri kata sandi cerdas dihidupkan, perangkat Anda dirancang untuk mengingat format kata sandi yang Anda
ketikkan dalam bidang kata sandi. Bila Anda mengetikkan lagi kata sandi tersebut, perangkat Anda akan
menerapkan filter kata sandi cerdas pada bidang kata sandi. Jika kata sandi berupa angka, indikator 123 akan
muncul di sebelah bidang kata sandi dan Anda tidak perlu menekan tombol Alt untuk mengetikkan angka. Jika kata
sandi berupa alfanumerik (campuran angka dan huruf), indikator ABC akan muncul di sebelah bidang kata sandi.

Untuk menggunakan entri kata sandi cerdas, autentikasi lanjutan harus dihidupkan dan driver kartu cerdas serta
pembaca kartu cerdas yang benar harus telah terinstal pada perangkat Anda.

Mematikan entri kata sandi cerdas
Untuk melakukan tugas ini, Anda harus menggunakan kartu cerdas dan kata sandi untuk membuka kunci perangkat
BlackBerry® Anda.

Anda bisa mematikan entri kata sandi cerdas untuk mengurangi peluang orang menebak-nebak kata sandi
perangkat atau kata sandi kartu cerdas Anda berdasarkan pada filter kata sandi cerdas yang diterapkan perangkat
Anda pada bidang kata sandi.
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > Kata Sandi.
3. Jika perlu, ganti bidang Autentikator Pengguna ke Kartu Cerdas.
4. Setel bidang Entri Kata Sandi Cerdas ke Dinonaktifkan.
5. Tekan tombol  > Simpan.

Untuk menghidupkan lagi entri kata sandi cerdas, setel bidang Entri Kata Sandi Cerdas ke Diaktifkan.
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Memindah filter kata sandi cerdas
Dalam bidang kata sandi kosong, tekan tombol Enter.

Indikator untuk filter kata sandi cerdas yang baru muncul di sebelah bidang kata sandi.

Prasyarat: Menggunakan sertifikat autentikasi
• Perangkat BlackBerry® Anda harus telah diinstal driver kartu cerdas dan pembaca kartu cerdas yang benar.
• Anda harus telah mengimpor sertifikat dari kartu cerdas yang bisa Anda gunakan untuk penandatanganan dan

verifikasi.
• Anda harus menghidupkan autentikasi lanjutan.
• Anda harus menyetel kata sandi perangkat.
• Anda harus mempunyai kata sandi perangkat yang Anda terima bersama kartu cerdas.

Menggunakan sertifikat untuk autentikasi kartu cerdas Anda
Untuk melakukan tugas ini, Anda harus menggunakan kartu cerdas dan kata sandi untuk membuka kunci perangkat
BlackBerry® Anda.

Jika Anda menggunakan sertifikat untuk mengautentikasi kartu cerdas, sertifikat akan mengautentikasi kartu cerdas
bila Anda menggunakannya untuk membuka kunci perangkat Anda.
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > Kata Sandi.
3. Jika perlu, ganti bidang Autentikator Pengguna ke Kartu Cerdas.
4. Ganti bidang Sertifikat Autentikasi.
5. Tekan tombol  > Simpan.

Untuk berhenti menggunakan sertifikat untuk mengautentikasi kartu cerdas Anda, setel bidang Sertifikat
Autentikasi ke Tidak Ada.

Memeriksa status sertifikat autentikasi secara otomatis
Untuk melakukan tugas ini, Anda harus menggunakan kartu cerdas dan kata sandi untuk membuka kunci perangkat
BlackBerry® Anda.

1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Kata Sandi.
3. Jika perlu, ganti bidang Autentikator Pengguna ke Kartu Cerdas.
4. Ganti bidang Pemeriksaan Status Sertifikat.
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5. Tekan tombol  > Simpan.

Jika perangkat Anda memeriksa status sertifikat autentikasi Anda dan ternyata telah dicabut atau kedaluwarsa,
perangkat Anda akan terkunci.

Menyimpan frasa sandi untuk kartu cerdas pada perangkat Anda
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > Kartu Cerdas.
3. Pilih kotak centang Cache PIN.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Perangkat BlackBerry® Anda akan menyimpan frasa sandi selama ia menyimpan kata sandi penyimpanan kunci.

Mematikan pemberitahuan untuk koneksi kartu cerdas
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > Kartu Cerdas.
3. Kosongkan kotak centang Indikator Sesi LED.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Untuk menghidupkan pemberitahuan koneksi kartu cerdas, pilih kotak centang Indikator Sesi LED.

Setelan VPN
Tergantung pada opsi yang telah disetel administrator untuk Anda, fitur ini mungkin tidak didukung.

Tentang profil VPN
Profil VPN berisi informasi yang Anda perlukan untuk login ke jaringan organisasi Anda melalui VPN. Tergantung
pada organisasi Anda, Anda mungkin mempunyai lebih dari satu profil VPN pada perangkat BlackBerry®. Untuk
informasi lainnya tentang profil VPN, hubungi administrator Anda.

Login ke VPN
• Akun email Anda harus menggunakan BlackBerry® Enterprise Server yang mendukung fitur ini. Untuk informasi

lainnya, hubungi administrator Anda.
• Jika Anda menggunakan token perangkat lunak untuk login ke VPN, token perangkat lunak harus berada pada

perangkat Anda dan informasinya yang muncul dalam profil VPN harus benar.

1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
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2. Klik Keamanan > Setelan Keamanan Lanjutan > VPN.
3. Untuk menghubungkan ke jaringan organisasi Anda, klik Login.

Mengganti nama pengguna dan kata sandi untuk profil VPN
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > Setelan Keamanan Lanjutan > VPN.
3. Sorot sebuah profil VPN.
4. Tekan tombol  > Edit.
5. Dalam bidang Nama pengguna, ketikkan nama pengguna baru.
6. Dalam bidang Kata Sandi, ketikkan kata sandi baru.
7. Tekan tombol  > Simpan.

Tentang token perangkat lunak
Anda mungkin memerlukan token perangkat lunak untuk login ke VPN. Token perangkat lunak disertai kode token
yang dibuat ulang oleh perangkat Anda secara berkala dan PIN. Untuk informasi lainnya tentang token perangkat
lunak, hubungi administrator Anda.

Mengganti token perangkat lunak untuk profil VPN
Untuk melakukan tugas ini, token perangkat lunak yang ingin Anda gunakan harus telah diinstal pada perangkat
BlackBerry® Anda. Untuk informasi lainnya, hubungi administrator Anda.

1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > Setelan Keamanan Lanjutan > VPN.
3. Sorot sebuah profil VPN.
4. Tekan tombol  > Edit.
5. Ganti bidang Nomor Seri Token Perangkat Lunak.
6. Tekan tombol  > Simpan.

Mengganti PIN untuk token perangkat lunak pada perangkat Anda
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > Setelan Keamanan Lanjutan > Token Perangkat Lunak.
3. Klik token perangkat lunak > Tentukan PIN.
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Memverifikasi perangkat lunak keamanan secara manual
Tes keamanan sendiri dirancang untuk memastikan perangkat lunak keamanan telah diterapkan dengan benar pada
perangkat BlackBerry® Anda. Tes ini akan berjalan secara otomatis setelah Anda menghidupkan ulang perangkat,
namun Anda juga bisa memverifikasi perangkat lunak keamanan secara manual.
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Keamanan > Informasi Status Keamanan.
3. Tekan tombol  > Verifikasi Perangkat Lunak Keamanan.

Kontrol aplikasi pihak ketiga

Tentang perizinan untuk aplikasi pihak ketiga
Anda bisa menyetel perizinan yang mengontrol bagaimana aplikasi pihak ketiga pada perangkat BlackBerry® Anda
berinteraksi dengan aplikasi lainnya di perangkat. Misalnya, Anda bisa mengontrol apakah aplikasi pihak ketiga bisa
mengakses data atau Internet, membuat panggilan, atau menggunakan koneksi Bluetooth®.

Jika Anda telah menambahkan aplikasi pihak ketiga ke perangkat, perangkat Anda dirancang untuk mencegah
aplikasi ini mengirim atau menerima data tanpa sepengetahuan Anda. Sebelum aplikasi pihak ketiga mengirim atau
menerima data, sebuah kotak dialog akan mengkonfirmasi Anda untuk menerima atau menolak permintaan koneksi.
Untuk aplikasi yang dipilih, Anda bisa mematikan konfirmasi ini untuk lokasi atau sumber daya tertentu.

Menyetel ulang perizinan koneksi untuk aplikasi pihak ketiga
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Perangkat > Manajemen Aplikasi.
3. Tekan tombol  > Edit Perizinan Default.
4. Tekan tombol  > Setel Ulang Semua Konfrimasi Firewall.
5. Tekan tombol  > Terapkan Default ke Semua.

Tentang koneksi Internet langsung untuk aplikasi pihak ketiga
Beberapa aplikasi pihak ketiga yang Anda tambah ke perangkat BlackBerry® mungkin memerlukan koneksi
langsung TCP atau HTTP ke Internet. Misalnya, aplikasi harga saham mungkin perlu menghubungkan ke Internet
untuk mengambil harga saham terbaru. Anda mungkin harus menyetel APN yang digunakan aplikasi pihak ketiga
untuk koneksi ini.
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Menyetel koneksi Internet langsung bagi aplikasi pihak ketiga
Untuk mendapatkan nama pengguna dan kata sandi bagi APN, hubungi penyedia layanan nirkabel Anda.
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Perangkat > Setelan Sistem Lanjutan > TCP IP.
3. Ketikkan informasi APN.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Menghidupkan mode aman
Saat Anda memulai perangkat BlackBerry®, Anda bisa menghidupkan mode aman untuk mencegah aplikasi pihak
ketiga dijalankan secara otomatis. Mode aman ini memungkinkan Anda memecahkan masalah atau menghapus
aplikasi yang tidak diinginkan.

1. Lepas dan pasang kembali baterainya.
2. Bila lampu LED merah padam, tekan dan tahan tombol Escape saat perangkat sedang memuat.
3. Bila dialog muncul, klik OK.

Bila mode aman telah dihidupkan, muncul indikator mode aman akan muncul di bagian status perangkat pada layar
Awal.

Untuk mematikan mode aman, ulangi langkah 1.

Menyetel perizinan untuk aplikasi pihak ketiga
Catatan: Mengganti perizinan untuk aplikasi pihak ketiga bisa berpengaruh besar terhadap operasi aplikasi pada
perangkat BlackBerry® Anda. Untuk informasi lainnya tentang cara mengganti perizinan yang bisa mempengaruhi
operasi aplikasi pada perangkat Anda, hubungi penyedia layanan nirkabel Anda atau administrator Anda.
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Perangkat > Manajemen Aplikasi.

• Untuk menyetel perizinan untuk aplikasi pihak ketiga tertentu, sorot aplikasi tersebut. Tekan tombol  >
Edit Perizinan.

• Untuk menyetel perizinan bagi semua aplikasi pihak ketiga, tekan tombol  > Edit Perizinan Default.
3. Perluas Koneksi, Interaksi, atau Data Pengguna.
4. Ganti bidang perizinan.
5. Tekan tombol  > Simpan.

Mematikan konfirmasi untuk koneksi aplikasi pihak ketiga
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Perangkat > Manajemen Aplikasi.
3. Sorot sebuah aplikasi pihak ketiga.
4. Tekan tombol  > Edit Perizinan > Pengecualian Konfirmasi.
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• Untuk memungkinkan aplikasi menghubungkan ke lokasi atau sumber daya tertentu tanpa menampilkan
konfirmasi, klik Tambah Diizinkan. Tentukan protokol dan, jika perlu, domainnya.

• Untuk mencegah aplikasi menghubungkan ke lokasi atau sumber daya tertentu tanpa menampilkan
konfirmasi, klik Tambah Ditolak. Tentukan protokol dan, jika perlu, domainnya.

5. Tekan tombol  > Simpan.

Perizinan interaksi bagi aplikasi pihak ketiga

Izin Deskripsi

Komunikasi Lintas Aplikasi Tentukan apakah aplikasi pihak ketiga bisa berkomunikasi dan
berbagi data dengan aplikasi lainnya pada perangkat BlackBerry®
Anda.

Setelan Perangkat Tentukan apakah aplikasi pihak ketiga bisa menghidupkan atau
mematikan perangkat atau mengganti opsi perangkat, seperti opsi
tampilan.

Media Tentukan apakah aplikasi pihak ketiga bisa mengakses file media
pada perangkat Anda.

Manajemen Aplikasi Tentukan apakah aplikasi pihak ketiga bisa menambah atau
menghapus modul aplikasi atau mengakses informasi modul seperti
nama aplikasi atau versi.

Tema Tentukan apakah perangkat Anda bisa menggunakan aplikasi pihak
ketiga sebagai sumber untuk tema yang disesuaikan.

Simulasi Input Tentukan apakah aplikasi pihak ketiga bisa mensimulasikan
tindakan, seperti penekanan tombol pada perangkat Anda.

Penyaringan Browser Tentukan apakah aplikasi pihak ketiga bisa mendaftarkan filter
browser dengan browser pada perangkat Anda untuk menambah,
mengganti, atau menghapus konten situs Web sebelum muncul
dalam browser Anda.

Perekaman Tentukan apakah aplikasi pihak ketiga bisa mengambil cuplikan layar
perangkat Anda atau menggunakan aplikasi lainnya pada perangkat
Anda untuk mengambil gambar atau rekaman.

Penyetelan Ulang Timer Keamanan Tentukan apakah aplikasi pihak ketiga bisa menyetel ulang durasi
agar perangkat Anda tetap tidak terkunci setelah Anda berhenti
menggunakannya.
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Perizinan data bagi aplikasi pihak ketiga

Izin Deskripsi

Email Setel apakah Setel apakah aplikasi pihak ketiga bisa mengakses pesan email, pesan
teks, atau pesan PIN pada perangkat BlackBerry®.

Data Agenda Setel apakah aplikasi pihak ketiga bisa mengakses data agenda seperti kontak, entri
kalender, tugas, atau memo.

File Setel apakah aplikasi pihak ketiga bisa mengakses file yang Anda simpan pada
perangkat. Misalnya, Anda bisa menyetel apakah aplikasi pihak ketiga bisa mengakses
file yang Anda transfer ke perangkat menggunakan teknologi Bluetooth® atau alat
manajer media pada BlackBerry® Desktop Software.

Data Keamanan Setel apakah aplikasi pihak ketiga bisa mengakses sertifikat atau kunci dalam
penyimpanan kunci pada perangkat Anda.

Memecahkan masalah: Keamanan

Saya tidak bisa mengunduh sertifikat
Jika Anda mengganti jenis koneksi yang digunakan perangkat BlackBerry® Anda untuk menghubungkan ke server
berkemampuan LDAP atau server berkemampuan DSML, coba pindah ke jenis koneksi default.

Saya tidak bisa membuka kunci perangkat saya menggunakan kartu
cerdas
Coba lakukan tindakan berikut:

• Pastikan telah dimasukkan kartu cerdas yang benar dalam pembaca kartu cerdas.
• Pastikan telah dimasukkan kartu cerdas dalam pembaca kartu cerdas dengan benar.
• Pastikan Anda mengetikkan kata sandi kartu cerdas dengan benar. Anda seharusnya telah menerima kata

sandi ini saat menerima kartu cerdas.
• Jika Anda menggunakan sertifikat untuk mengautentikasi kartu cerdas, pastikan sertifikat tersebut tidak

dicabut atau kedaluwarsa.
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Perangkat saya mengkonfirmasi untuk membuat panggilan darurat
saat saya mengetikkan kata sandi
Jika kata sandi perangkat BlackBerry® Anda berisi kombinasi huruf yang berhubungan dengan nomor akses darurat,
perangkat mungkin akan mengkonfirmasi Anda untuk membuat panggilan darurat bila Anda mengetikkan kata sandi
perangkat.
Untuk melanjutkan pengetikan kata sandi perangkat, tekan tombol Escape.
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Buku layanan dan laporan diagnostik

Menerima, menghapus, atau memulihkan buku layanan
Penyedia layanan nirkabel atau administrator Anda mungkin mengirim buku layanan ke perangkat BlackBerry®
Anda melalui jaringan nirkabel untuk menambahkan layanan atau aplikasi tambahan ke perangkat Anda.

Jika akun email Anda menggunakan BlackBerry® Enterprise Server, Anda juga bisa menerima buku layanan pada
perangkat dengan menggunakan BlackBerry® Desktop Software. Untuk informasi lainnya, lihat Bantuan dalam
BlackBerry Desktop Software.

1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Perangkat > Setelan Sistem Lanjutan > Buku Layanan.
3. Sorot sebuah buku layanan.
4. Tekan tombol .

• Untuk menerima buku layanan, klik Terima.
• Untuk menghapus buku layanan, klik Hapus.
• Untuk memulihkan buku layanan, klik Urung Hapus.

Menjalankan laporan diagnostik
Jika Anda tidak bisa menghubungkan ke jaringan nirkabel atau mengakses layanan seperti pengiriman pesan email,
penyedia layanan nirkabel atau administrator mungkin akan meminta Anda untuk menjalankan dan mengirimkan
laporan diagnostik. Penyedia layanan nirkabel atau administrator Anda bisa menggunakan laporan tersebut untuk
membantu Anda memecahkan masalah.
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Jaringan dan Koneksi > Jaringan Seluler.
3. Tekan tombol  > Tes Diagnostik.
4. Tekan tombol  > Jalankan.

Melihat, mengirim, atau menghapus laporan diagnostik
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Jaringan dan Koneksi > Jaringan Seluler.
3. Tekan tombol  > Tes Diagnostik.
4. Sorot sebuah laporan.
5. Tekan tombol .

• Untuk melihat laporan diagnostik, klik Lihat Laporan.
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• Untuk mengirim laporan diagnostik, klik Email-kan Laporan atau PIN-kan Laporan.
• Untuk menghapus laporan diagnostik, klik Hapus.
• Untuk menghapus semua laporan diagnostik, klik Hapus Semua.

Menyetel penerima default untuk laporan diagnostik
Jika Anda menyetel penerima default, setiap kali Anda mengirimkan laporan diagnostik, perangkat BlackBerry® akan
mengirimkan laporan tersebut ke penerima. Jika Anda ingin menentukan seorang penerima setiap kali Anda
mengirimkan laporan, jangan setel penerima default.
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Jaringan dan Koneksi > Jaringan Seluler.
3. Tekan tombol  > Tes Diagnostik.
4. Tekan tombol  > Opsi.
5. Ketikkan informasi kontak.
6. Tekan tombol  > Simpan.

Saya tidak bisa menjalankan atau mengirimkan laporan
diagnostik
Cobalah tindakan berikut:

• Coba jalankan lagi laporan diagnostik. Dalam laporan diagnostik, tekan tombol  > Ulangi Semua Langkah.
• Pastikan perangkat BlackBerry® Anda terhubung ke jaringan nirkabel.
• Jika Anda tidak bisa mengirimkan laporan diagnostik ke sebuah alamat email, coba kirimkan lagi laporan

tersebut ke PIN. Demikian juga, jika Anda tidak bisa mengirimkan laporan diagnostik ke sebuah PIN, coba
kirimkan laporan tersebut ke alamat email.

Melihat nomor versi BlackBerry Device Software pada
perangkat Anda
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Perangkat > Tentang Versi Perangkat.

Untuk kembali ke layar Opsi, tekan tombol  tiga kali.
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Sinkronisasi

Tentang sinkronisasi
Fitur sinkronisasi data nirkabel dirancang untuk menyinkronkan data agenda (kontak, entri kalender, tugas, dan
memo) antara ponsel cerdas BlackBerry® pelanggan dan aplikasi email pada komputer mereka melalui jaringan
nirkabel.

Fitur rekonsiliasi email nirkabel dirancang untuk melakukan rekonsiliasi email antara ponsel cerdas pelanggan dan
aplikasi email pada komputer mereka melalui jaringan nirkabel. Bila pelanggan menyimpan atau menghapus pesan
email pada ponsel cerdas mereka, pesan email ini akan disimpan ke file atau dihapus dalam aplikasi email mereka.
Demikian juga dengan setiap penggantian yang mereka buat pada pesan email di aplikasi email pada komputer
akan diterapkan pula pada ponsel cerdas mereka.

Kadang, jika ponsel cerdas tidak mengenali bidang dalam kontak, entri kalender, atau akun email, beberapa data
atau email tidak bisa disinkronkan atau direkonsiliasi.

Jika sinkronisasi data nirkabel atau rekonsiliasi email nirkabel tidak ada pada ponsel cerdas atau jika pelanggan
telah mematikan fitur-fitur ini, pelanggan bisa menggunakan alat sinkronisasi BlackBerry® Desktop Software untuk
menyinkronkan data agenda dan email mereka. Untuk informasi lainnya, lihat Bantuan dalam BlackBerry Desktop
Software.

Research In Motion menyarankan Anda untuk membuat dan menyimpan file cadangan secara berkala pada
komputer Anda, terutama sebelum Anda memperbarui perangkat lunak apa pun. Menyimpan file cadangan yang
selalu diperbarui di komputer memungkinkan Anda memulihkan data perangkat jika perangkat hilang, dicuri, atau
korup karena masalah tak terduga.

Rekonsiliasi email melalui jaringan nirkabel
Anda bisa menyetel opsi Rekonsiliasi Nirkabel untuk setiap alamat email yang telah dikaitkan dengan perangkat
BlackBerry® Anda.
1. Pada layar Asal, klik ikon Pesan.
2. Tekan tombol  > Opsi > Email Rekonsiliasi.
3. Jika bidang Layanan Pesan muncul, setel bidang ini ke akun email yang sesuai.
4. Pilih kotak centang Rekonsiliasi Nirkabel.
5. Tekan tombol  > Simpan.

Jika perangkat Anda telah dikaitkan dengan akun emai lMicrosoft® Outlook®, Anda harus menggunakan alat
sinkronisasi BlackBerry® Desktop Software untuk merekonsiliasi email dalam folder pribadi. Untuk informasi lainnya,
lihat Bantuan dalam BlackBerry Desktop Software.
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Menghapus email pada perangkat Anda dan dalam aplikasi
email pada komputer
Anda bisa menyetel opsi Hapus Pada untuk setiap alamat email yang telah dikaitkan dengan perangkat BlackBerry®
Anda.
1. Pada layar Asal, klik ikon Pesan.
2. Tekan tombol  > Opsi > Email Rekonsiliasi.
3. Jika bidang Layanan Pesan muncul, setel bidang ini ke akun email yang sesuai.
4. Ganti bidang Hapus Pada ke Kotak Surat & Handheld.
5. Tekan tombol  > Simpan.

Butuh beberapa saat untuk menghapus email melalui jaringan nirkabel.

Informasi terkait
Menghapus pesan, 80

Menyinkronkan data agenda melalui jaringan nirkabel
Research In Motion menyarankan Anda untuk membuat dan menyimpan file cadangan secara berkala pada
komputer Anda, terutama sebelum Anda memperbarui perangkat lunak apa pun. Menyimpan file cadangan yang
selalu diperbarui di komputer memungkinkan Anda memulihkan data perangkat jika perangkat hilang, dicuri, atau
korup karena masalah tak terduga.

1. Dalam aplikasi Kontak, Kalender, aplikasi Kalender, aplikasi Tugas, atau Buku Memo, tekan tombol  > Opsi.
2. Jika perlu, klik kalender atau daftar kontak.
3. Pilih kotak centang Sinkronisasi Nirkabel.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Jika Anda menggunakan BlackBerry® Internet Service, Anda harus menggunakan alat sinkronisasi BlackBerry®
Desktop Software untuk menyinkronkan data kalender. Untuk informasi lainnya, lihat Bantuan dalam BlackBerry
Desktop Software.

Informasi terkait
Beberapa karakter dalam entri kalender tidak muncul dengan benar setelah sinkronisasi, 191
Tentang konflik sinkronisasi, 92

Tentang konflik sinkronisasi
Konflik sinkronisasi terjadi bila Anda mengganti email yang sama atau item data agenda yang sama pada perangkat
BlackBerry® dan dalam aplikasi email pada komputer Anda.
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Jika Anda merekonsiliasikan email menggunakan rekonsiliasi email nirkabel, pada perangkat, Anda bisa menyetel
apakah email pada perangkat atau email pada komputer Anda yang akan didahulukan bila terjadi konflik rekonsiliasi
email.

Jika Anda menyinkronkan data agenda menggunakan sinkronisasi data nirkabel, data agenda pada komputer Anda
akan didahulukan dari data agenda pada perangkat Anda bila terjadi konflik sinkronisasi data.

Research In Motion menyarankan Anda untuk membuat dan menyimpan file cadangan secara berkala pada
komputer Anda, terutama sebelum Anda memperbarui perangkat lunak apa pun. Menyimpan file cadangan yang
selalu diperbarui di komputer memungkinkan Anda memulihkan data perangkat jika perangkat hilang, dicuri, atau
korup karena masalah tak terduga.

Informasi terkait
Menyinkronkan data agenda melalui jaringan nirkabel, 187
Beberapa karakter dalam entri kalender tidak muncul dengan benar setelah sinkronisasi, 191

Mengelola konflik rekonsiliasi email
Perlu konteks untuk menjelaskan fungsi opsi Bila Konflik, dan bagaimana Anda bisa mengganti bidang tersebut
untuk mengatasi konflik.Anda bisa menyetel opsi Bila Konflik untuk setiap alamat email yang telah dikaitkan dengan
perangkat BlackBerry® Anda.
1. Pada layar Asal, klik ikon Pesan.
2. Tekan tombol  > Opsi > Email Rekonsiliasi.
3. Jika bidang Layanan Pesan muncul, setel bidang ini ke akun email yang sesuai.
4. Ganti bidang Bila Konflik.
5. Tekan tombol  > Simpan.

Mengelola konflik sinkronisasi data
Anda bisa mengganti cara mengatasi konflik yang terjadi selama sinkronisasi data agenda dengan mematikan
sinkronisasi data nirkabel, mengganti opsi resolusi konflik, dan menyinkronkan data agenda menggunakan alat
sinkronisasi BlackBerry® Desktop Software. Untuk informasi lainnya tentang pengelolaan konflik yang terjadi selama
sinkronisasi data agenda, lihat Bantuan dalam BlackBerry Desktop Software.

Tentang mencadangkan dan memulihkan data perangkat
Jika Anda telah menginstal BlackBerry® Desktop Software pada komputer, Anda bisa mencadangkan dan
memulihkan hampir semua data perangkat BlackBerry, termasuk pesan, data agenda, font, pencarian tersimpan,
dan penanda browser menggunakan alat pencadangan dan pemulihan BlackBerry Desktop Software. Untuk
informasi lainnya, lihat Bantuan dalam BlackBerry Desktop Software.
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Jika akun email Anda menggunakan BlackBerry® Enterprise Server, Anda mungkin bisa memulihkan data agenda
yang telah disinkronkan dengan perangkat Anda melalui jaringan nirkabel. Untuk memulihkan data agenda yang
telah disinkronkan melalui jaringan nirkabel, Anda harus mempunyai kata sandi aktivasi. Untuk informasi lainnya,
hubungi administrator Anda.

Research In Motion menyarankan Anda untuk membuat dan menyimpan file cadangan secara berkala pada
komputer Anda, terutama sebelum Anda memperbarui perangkat lunak apa pun. Menyimpan file cadangan yang
selalu diperbarui di komputer memungkinkan Anda memulihkan data perangkat jika perangkat hilang, dicuri, atau
korup karena masalah tak terduga.

Mengosongkan folder item yang dihapus pada komputer
Anda dari perangkat
Untuk melakukan tugas ini, akun email kantor Anda harus menggunakan BlackBerry® Enterprise Server yang
mendukung fitur ini. Untuk informasi lainnya, hubungi administrator Anda.

1. Pada layar Asal, klik ikon Pesan.
2. Tekan tombol  > Opsi > Email Rekonsiliasi.
3. Jika bidang Layanan Pesan muncul, setel bidang ini ke akun email yang sesuai.
4. Tekan tombol  > Bersihkan Item Yang Dihapus.

Memecahkan masalah: Sinkronisasi

Email tidak direkonsiliasi melalui jaringan nirkabel
Cobalah tindakan berikut:
• Pastikan perangkat BlackBerry® Anda terhubung ke jaringan nirkabel.
• Pastikan rekonsiliasi email nirkabel telah dihidupkan.
• Rekonsiliasi email secara manual. Pada layar Asal, klik ikon Pesan. Tekan tombol  > Rekonsiliasi

Sekarang.

Data agenda tidak disinkronkan melalui jaringan nirkabel
Cobalah tindakan berikut:

• Pastikan perangkat BlackBerry® Anda terhubung ke jaringan nirkabel.
• Pastikan sinkronisasi data nirkabel dihidupkan dalam aplikasi Kontak, aplikasi Kalender, aplikasi Tugas, dan

Buku memo.
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• Jika Anda menggunakan BlackBerry® Internet Service, Anda harus menggunakan alat sinkronisasi
BlackBerry® Desktop Software untuk menyinkronkan data kalender. Untuk informasi lainnya, lihat Bantuan di
BlackBerry Desktop Software.

Data bidang daftar kontak tidak muncul pada komputer saya
Anda hanya bisa menyinkronkan data dalam bidang daftar kontak khusus dengan bidang teks dalam aplikasi email
pada komputer Anda. Misalnya, Anda tidak bisa menambahkan ulang tahun kontak ke bidang daftar kontak khusus
pada perangkat BlackBerry® Anda dan menyinkronkannya dengan aplikasi email pada komputer Anda, karena
bidang ulang tahun adalah bidang tanggal dalam aplikasi email pada komputer Anda.

Informasi terkait
Membuat bidang kontak khusus, 193

Beberapa karakter dalam entri kalender tidak muncul dengan benar
setelah sinkronisasi
Jika Anda menjadwalkan janji temu atau rapat pada perangkat BlackBerry® yang berisi karakter khusus atau aksen,
komputer Anda mungkin tidak mendukung karakter ini.
Pada komputer Anda, pastikan Anda menggunakan halaman kode default yang benar dan bahwa dukungan font
yang benar telah diinstal pada komputer. Untuk informasi lainnya, lihat dokumentasi untuk sistem operasi pada
komputer Anda.

Research In Motion menyarankan Anda untuk membuat dan menyimpan file cadangan secara berkala pada
komputer Anda, terutama sebelum Anda memperbarui perangkat lunak apa pun. Menyimpan file cadangan yang
selalu diperbarui di komputer memungkinkan Anda memulihkan data perangkat jika perangkat hilang, dicuri, atau
korup karena masalah tak terduga.

Informasi terkait
Menyinkronkan data agenda melalui jaringan nirkabel, 187
Tentang konflik sinkronisasi, 92

Saya tidak menerima email dari folder pribadi di komputer saya
Jika perangkat BlackBerry® Anda telah dikaitkan dengan akun email Microsoft® Outlook®, Anda harus
menggunakan alat sinkronisasi BlackBerry® Desktop Software untuk merekonsiliasi email dalam folder pribadi.
Untuk informasi lainnya, lihat Bantuan dalam BlackBerry Desktop Software.

Panduan Pengguna Sinkronisasi

325



Opsi aksesibilitas

Tentang opsi aksesibilitas
Perangkat BlackBerry® menyertakan beberapa fitur yang memfasilitasi penggunaan oleh orang-orang dengan
kekurangan fisik. Untuk informasi lainnya tentang opsi aksesibilitas, kunjungi www.blackberry.com/accessibility.

Opsi aksesibilitas layar

Menampilkan tayangan teks dalam video
Anda bisa menghidupkan tayangan teks agar teks ditampilkan pada layar saat Anda memainkan file video yang
mendukung tayangan teks.
1. Pada layar Asal, klik ikon Media.
2. Tekan tombol  > Opsi.
3. Pilih kotak centang Tampilkan Tayangan Teks.
4. Jika perlu, ganti bidang Penampilan, bidang Posisi, dan bidang Skala Font.
5. Tekan tombol  > Simpan.

Mengganti font tampilan
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Tampilan > Tampilan Layar.
3. Ganti bidang font.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Menggunakan abu-abu atau membalik kontras untuk tampilan layar
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Aksesibilitas.

• Untuk menggunakan abu-abu untuk tampilan layar, ganti bidang Kontras Warna ke Abu-abu.
• Untuk menggunakan kontras terbalik untuk tampilan layar, ganti bidang Kontras Warna ke Balik Kontras.

3. Tekan tombol  > Simpan.
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Opsi audio dan aksesibilitas ponsel

Menghidupkan suara aktivitas
Suara aktivitas akan memberi Anda tanda bila menghidupkan atau mematikan perangkat BlackBerry® Anda, bila
tingkat daya baterai sudah penuh atau hampir habis, dan bila Anda menghubungkan atau melepas kabel USB atau
aksesori ke atau dari perangkat Anda.
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Aksesibilitas.
3. Pilih kotak centang Suara Aktivitas.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Menambahkan tanda kontak
Anda bisa membuat tanda kontak yang memungkinkan Anda menyesuaikan nada dering dan tanda untuk panggilan
dan pesan dari kontak atau grup kontak tertentu. Bila Anda menerima sebuah panggilan atau pesan dari kontak,
perangkat BlackBerry® Anda akan menggunakan nada dering atau tanda yang telah ditetapkan, sekalipun Anda
memilih profil Senyap atau profil Hanya Getar. Jika Anda tidak ingin diberi tahu dengan nada dering atau tanda yang
ditetapkan, Anda bisa memilih profil Semua Tanda Dimatikan.
1. Pada layar Asal, klik ikon Profil Tanda dan Suara.
2. Klik Ganti Suara dan Tanda > Suara untuk Kontak > Tambah Tanda Kontak.
3. Dalam bidang Nama, ketikkan nama tanda kontak.
4. Dalam bidang Kontak, ketikkan nama kontak.
5. Klik sebuah kontak.
6. Ganti nada dering dan informasi tanda untuk panggilan dan pesan.
7. Tekan tombol  > Simpan.

Untuk menghapus sebuah tanda kontak, sorot tanda kontak yang ingin Anda hapus. Tekan tombol  > Hapus.

Mode Bantu-Dengar
Tergantung pada model perangkat Anda, fitur ini mungkin tidak didukung.

Tentang mode bantu-dengar.
Dalam mode bantu-dengar, atau mode telecoil, sinyal magnetik perangkat BlackBerry® Anda akan diganti ke tingkat
yang tepat dan respons frekuensi yang akan diambil oleh alat bantu dengar yang dilengkapi telecoil.
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Menghidupkan mode bantu-dengar
1. Dari layar Awal, tekan tombol .
2. Tekan tombol  > Opsi > Mode Bantu-Dengar.
3. Ganti bidang Mode Diaktifkan ke Telecoil.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Indikator telecoil H-T muncul di bagian atas layar Awal.

Dukungan TTY
Tergantung pada penyedia layanan nirkabel Anda, fitur ini mungkin tidak didukung.

Tentang dukungan TTY
Bila Anda menghidupkan dukungan TTY dan menghubungkan perangkat BlackBerry® ke perangkat TTY yang
beroperasi pada 45,45 bit per detik, Anda bisa membuat panggilan ke dan menerima panggilan dari perangkat TTY.
Perangkat BlackBerry Anda dirancang untuk mengkonversi panggilan yang diterima menjadi teks yang bisa Anda
baca pada perangkat TTY.

Jika perangkat TTY Anda dirancang untuk menggunakan jack headset 2,5 mm, maka Anda harus menggunakan
aksesori adaptor untuk menghubungkan perangkat TTY ke perangkat BlackBerry Anda. Untuk mendapatkan
aksesori adaptor yang disetujui Research In Motion untuk digunakan bersama perangkat BlackBerry Anda, kunjungi
www.shopblackberry.com.

Menghidupkan dukungan TTY
1. Dari layar Awal, tekan tombol .
2. Tekan tombol  > Opsi > TTY.
3. Ganti bidang Mode TTY ke Ya.
4. Tekan tombol  > Simpan.

Indikator TTY akan muncul di area koneksi di bagian atas layar Awal.

Untuk mematikan dukungan TTY, ganti bidang Mode TTY ke Tidak.

Pemanggilan suara

Melakukan tindakan dengan menggunakan perintah suara
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Pemanggilan Suara.
2. Setelah bunyi bip, ucapkan sebuah perintah suara.

Informasi terkait
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Saya tidak bisa membuat panggilan menggunakan perintah suara, 72

Perintah suara yang ada

"Call <nama kontak atau nomor telepon>"
Ucapkan perintah suara ini untuk melakukan panggilan. Untuk melakukan tugas ini dengan perangkat
berkemampuan Bluetooth® yang telah dipasangkan, seperti kit mobil bebas genggam atau headset nirkabel,
perangkat berkemampuan Bluetooth yang telah dipasangkan harus mendukung fitur ini dan Anda harus
menghidupkan teknologi Bluetooth. Anda tidak bisa membuat panggilan ke nomor darurat menggunakan
perintah suara.

"Call <nama kontak> <jenis nomor telepon>"
Ucapkan perintah suara ini untuk memanggil nomor telepon tertentu bagi sebuah kontak yang ada dalam daftar
kontak Anda. Misalnya, jika kontak tersebut mempunyai nomor telepon kantor dan nomor telepon seluler, Anda
bisa mengucapkan "Call <nama kontak> work" untuk memanggil nomor telepon kantornya.

"Call extension <nomor ekstensi>"
Ucapkan perintah suara ini untuk memanggil ekstensi. Untuk melakukan tugas ini, Anda harus menyetel opsi
untuk pemanggilan nomor ekstensi. Anda bisa memanggil nomor ekstensi hanya di dalam perusahaan Anda.

"Check my phone number"
Jika Anda mempunyai beberapa nomor telepon yang telah dikaitkan dengan perangkat BlackBerry®, ucapkan
perintah suara ini untuk memeriksa nomor telepon aktif.

"Check signal strength"
Ucapkan perintah suara ini untuk memeriksa tingkat jangkauan nirkabel Anda.

"Check network"
Ucapkan perintah suara ini untuk memeriksa jaringan nirkabel yang terhubung ke perangkat Anda.

"Check battery"
Ucapkan perintah suara ini untuk memeriksa tingkat daya baterai.

"Repeat"
Ucapkan perintah suara ini untuk mengulangi konfirmasi suara terakhir.

"Cancel"
Ucapkan perintah suara ini untuk menutup aplikasi pemanggilan suara.

Informasi terkait
Menyetel opsi untuk pemanggilan nomor ekstensi, 63
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Opsi aksesibilitas pengetikan

Mengganti atau menghapus entri OtoTeks
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Pengetikan dan Input > Substitusi Kata.
3. Sorot sebuah entri OtoTeks.
4. Tekan tombol .

• Untuk mengganti entri OtoTeks, klik Edit. Ganti entri OtoTeks. Tekan tombol  > Simpan.
• Untuk menghapus entri OtoTeks, klik Hapus.

Mengetikkan teks dengan metode input prediktif
Saat Anda mengetikkan teks, lakukan tindakan berikut yang mana saja:

• Untuk memilih usul yang disorot dan mulai mengetikkan kata yang baru, tekan tombol Enter.
• Untuk memilih usul yang disorot dan terus mengetik kata yang sama, klik kata tersebut.
• Untuk mengabaikan usul, teruslah mengetikkan.

Mengganti gaya pengetikan Anda
Anda bisa mengganti cara perangkat BlackBerry® Anda mengenali apa yang Anda ketikkan dengan memilih gaya
pengetikan.
1. Pada layar Awal atau dalam sebuah folder, klik ikon Opsi.
2. Klik Pengetikan dan Input > Pengetikan.
3. Untuk keyboard, lakukan salah satu dari yang berikut:

• Untuk mematikan semua bantuan pengetikan, gantilah bidang Gaya ke Langsung.
• Untuk menyetel perangkat Anda agar menyarankan prediksi kata saat Anda mengetik, ganti bidang Gaya ke

Prediktif.
• Untuk menyetel perangkat Anda agar mengetikkan huruf pertama pada tombol bila Anda menekannya sekali

dan mengetikkan huruf kedua pada tombol bila Anda menekan tombol dua kali, ganti bidang Gaya ke Multi-
Sentuh.Bidang Jenis Keyboard Potret harus disetel ke Dikurangi pada Opsi > Pengetikan dan Input >
Keyboard, untuk memunculkan opsi ini.

• Untuk menyetel perangkat Anda agar menyarankan koreksi ejaan saat Anda mengetik, ganti bidang Gaya ke
Korektif.

4. Tekan tombol  > Simpan.
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Kalkulator

Menggunakan kalkulator
Pada layar Asal atau dalam folder Aplikasi, klik ikon Kalkulator.

• Untuk menekan sebuah tombol dalam kalkulator, klik tombol atau tekan tombol yang bersangkutan pada
keyboard perangkat BlackBerry®.

Mengkonversi ukuran
1. Pada layar Asal atau dalam folder Aplikasi, klik ikon Kalkulator.
2. Ketikkan angka.
3. Tekan tombol .

• Untuk mengkonversi angka dari imperial ke metrik, klik Ke Metrik.
• Untuk mengkonversi angka dari metrik ke imperial, klik Dari Metrik.

4. Klik jenis konversi.
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BrickBreaker

Tentang BrickBreaker
Sasaran BrickBreaker adalah menghancurkan bata dengan menggunakan pemukul dan bola. Selama permainan,
kapsul jatuh dari bata yang Anda hancurkan. Kapsul tersebut menyediakan cara lain untuk menghancurkan atau
mengontrol bola atau pemukul.

Jika bola menyentuh pemukul, bata, atau bagian atas papan game 50 kali di tingkatan mana pun, bata akan turun
satu ruang setiap kali Anda memukul bola dengan pemukul.

Kapsul BrickBreaker
Panjang:

Kapsul ini membuat pemukul jadi lebih panjang.

Lambat:
Kapsul ini memperlambat bola.

Senjata:
Kapsul ini memungkinkan Anda menembakkan tiga peluru pada bata; sebuah peluru bisa menghancurkan bata
yang tak bisa dihancurkan.

Laser:
Kapsul ini memungkinkan Anda menembakkan sinar laser pada bata.

Multi:
Kapsul ini menempatkan empat bola dalam permainan.

Tangkap:
Kapsul ini memungkinkan Anda menangkap dan memegang bola.

Balik:
Kapsul ini mengganti arah pemukul.

Gulung:
Kapsul ini memungkinkan Anda memindah pemukul melewati tepi layar.

Bom:
Kapsul ini menghancurkan bata berikutnya yang Anda pukul dan merusak bata terdekat.

Hidup:
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Kapsul ini memberikan Anda hidup tambahan.

Skor BrickBreaker
Menangkap kapsul:

50 poin

Menembak bata dengan senjata:
50 poin

Memukul bata dengan bola:
10 poin

Menembak bata dengan laser:
10 poin

Merusak bata dengan bom:
5 poin

Memainkan BrickBreaker
• Untuk memindah pemukul, geserkan jari Anda ke kiri atau ke kanan pada kotak jejak.
• Untuk melepas bola dalam mode tangkap, tekan tombol Spasi.
• Untuk menembakkan laser atau senjata, tekan tombol Spasi.

Menyesuaikan volume
• Untuk menambah volume, tekan tombol Volume Naik di samping kanan perangkat BlackBerry® Anda.
• Untuk mengurangi volume, tekan tombol Volume Turun di samping kanan perangkat Anda.
• Untuk mematikan volume, tekan tombol  di bagian atas perangkat Anda. Untuk membunyikan suara, tekan

lagi tombol . Jika Anda menekan tombol  selama panggilan, perangkat Anda akan membungkam
panggilan tersebut agar Anda bisa mendengar suara penelepon, tapi mereka tidak bisa mendengar Anda.

Informasi terkait
Membungkam panggilan, 53
Memperkuat volume dengan menggunakan fitur penguat audio, 141
Meningkatkan kualitas suara untuk file media, 141
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Menyetel kecepatan pemukul
1. Pada layar Asal atau dalam folder Game, klik ikon BrickBreaker.
2. Tekan tombol  > Opsi.

• Untuk menyetel kecepatan pemukul, setel bidang Kecepatan gerakan pemukul.
• Untuk mempercepat pemukul saat menggeserkan jari Anda pada kotak jejak, pilih kotak centang akselerasi.

3. Tekan tombol  > Simpan.
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Game Word Mole

Dasar-dasar game Word Mole

Tentang game Word Mole
Objek dari game Word Mole® adalah membentuk kata menggunakan huruf-huruf dalam kebun. Jika Anda
membentuk sebuah kata menggunakan huruf-huruf yang langsung di atas, di bawah, atau yang bersebelahan dalam
kebun, Anda akan menerima huruf-huruf baru yang bisa Anda gunakan untuk membentuk kata-kata baru. Jika tidak,
lubang-lubang akan muncul di kebun, yang akan menyulitkan membentuk kata-kata baru. Anda bisa mengganti
sebuah lubang dengan sebuah huruf baru dengan membentuk sebuah kata yang menggunakan huruf di sebelah
lubang tersebut.

Dalam game pemain tunggal, Anda menyelesaikan suatu tingkatan dengan mengirimkan kata-kata yang cukup
untuk meraih sasaran poin yang diperlukan sebelum waktunya habis. Pada praktiknya, Anda mempunyai waktu tak
terbatas untuk memainkan game. Dalam game multi pemain, Anda bersaing melawan pemain lainnya untuk
memenangkan hadiah bagi berbagai prestasi, seperti halnya mengirimkan kata terpanjang atau menerima jumlah
lubang paling sedikit.

Membentuk sebuah kata
1. Klik setiap huruf dalam kata tersebut.
2. Lakukan salah satu dari yang berikut:

• Untuk mengirimkan kata, tekan tombol  pada keyboard.
• Untuk batal memilih sebuah huruf, klik lagi huruf tersebut.
• Untuk batal memilih semua huruf, tekan tombol  .

Sistem skor game Word Mole
Panjang kata:

Bentuklah kata yang lebih panjang untuk memperoleh poin lebih banyak dan huruf bonus sayuran.

Penggunaan huruf:
Gunakan huruf yang tidak umum untuk memperoleh poin yang lebih banyak.

Kecepatan:
Selesaikan suatu tingkatan secepatnya untuk memperoleh poin lebih banyak.

Huruf bonus air:
Gunakan huruf bonus air dalam sebuah kata untuk mengisi alat penyiram.
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Alat penyiram:
Isilah alat penyiram untuk menumbuhkan huruf bonus sayuran.

Huruf bonus sayuran:
Gunakan huruf bonus sayuran dalam sebuah kata untuk memperoleh poin bonus. Untuk memperoleh poin
bonus lebih banyak lagi, gunakan beberapa huruf bonus sayuran dalam satu kata.

Huruf bonus bintang:
Gunakan huruf bonus bintang dalam sebuah kata untuk memperoleh poin bonus.

Huruf bonus waktu:
Gunakan huruf bonus waktu dalam sebuah kata untuk memperoleh bonus waktu.

Menyesuaikan volume
• Untuk menambah volume, tekan tombol Volume Naik di samping kanan perangkat BlackBerry® Anda.
• Untuk mengurangi volume, tekan tombol Volume Turun di samping kanan perangkat Anda.
• Untuk mematikan volume, tekan tombol  di bagian atas perangkat Anda. Untuk membunyikan suara, tekan

lagi tombol . Jika Anda menekan tombol  selama panggilan, perangkat Anda akan membungkam
panggilan tersebut agar Anda bisa mendengar suara penelepon, tapi mereka tidak bisa mendengar Anda.

Informasi terkait
Membungkam panggilan, 53
Memperkuat volume dengan menggunakan fitur penguat audio, 141
Meningkatkan kualitas suara untuk file media, 141

Game pemain tunggal

Menghidupkan mode tutorial
1. Selama game, tekan  > Opsi Game > Umum.
2. Pilih kotak centang di sebelah Tampilkan Tip Tutorial.
3. Klik OK.

Menyimpan game
Anda bisa menyimpan hingga empat game sekaligus.
1. Selama game, tekan  > Simpan Game.
2. Jika perlu, klik sebuah game untuk menimpanya.
3. Ketikkan nama game tersebut.
4. Klik OK.
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Melanjutkan game
1. Pada layar Asal, dalam folder Game, klik ikon Word Mole.
2. Klik Mainkan > Lanjutkan Game.
3. Klik sebuah game.

Game multi pemain

Mengundang seorang pemain
1. Pada layar Asal, dalam folder Game, klik ikon Word Mole.
2. Klik Game Baru > Multi-Pemain > Undang.
3. Klik sebuah kontak.
4. Klik OK.

Bila seorang pemain menerima undangan, sebuah indikator hijau akan muncul di sebelah nama layar mereka. Untuk
memulai sebuah game, klik Mulai Game.

Menerima undangan
Dalam undangan game Word Mole®, klik Terima.

Untuk memulai sebuah game, klik Siap. Tunggu game dimulai.

Menyetel opsi game multi pemain
Untuk melakukan tugas ini, Anda harus menjadi penyelenggara game.

1. Pada layar Setelan Game Multi Pemain, klik Opsi.
2. Lakukan salah satu dari yang berikut:

• Untuk menyetel lama game, setel field Sasaran Poin.
• Untuk menyetel masa game, setel field Masa.
• Untuk menyetel bonus game, setel field Bonus.

3. Klik OK.

Informasi terkait
Saya tidak bisa menghubungkan ke game multi pemain, 338

Mengganti nama layar Anda
1. Pada layar Setelan Game Multi Pemain, klik nama layar Anda.
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2. Klik Ganti Nama Layar.
3. Ketikkan nama layar baru.
4. Tekan tombol  .

Mengobrol dengan pemain lainnya
1. Pada layar Setelan Game Multi Pemain, dalam field Obrolan, ketikkan sebuah pesan.
2. Tekan tombol  .

Memeriksa statistik seorang pemain
1. Pada layar Setelan Game Multi Pemain, klik satu pemain.
2. Klik Tampilkan Statistik.

Menghapus pemain
Untuk melakukan tugas ini, Anda harus menjadi penyelenggara game.

1. Pada layar Setelan Game Multi Pemain, klik satu pemain.
2. Klik Hapus Pemain.

Memecahkan masalah: Word Mole

Saya tidak bisa menghubungkan ke game multi pemain
Coba lakukan tindakan berikut:

• Pastikan perangkat BlackBerry® Anda terhubung ke jaringan nirkabel.
• Jika Anda adalah penyelenggara game, cobalah mengirim ulang undangan tersebut.
• Jika Anda adalah peserta game, cobalah menerima ulang undangan tersebut.
• Jika Anda adalah peserta game, pastikan penyelenggara game tidak keluar dari game multi pemain.

Informasi terkait
Menyetel opsi game multi pemain, 337

Beberapa kata yang saya kirimkan tidak dikenali
Beberapa yang kurang umum mungkin tidak ada dalam kamus di perangkat BlackBerry® Anda. Cobalah
mengirimkan kata-kata yang lebih umum digunakan.
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Glosarium
ADN

Abbreviated Dialing Number (ADN) adalah nomor telepon singkat, seperti 911 atau 112, yang digunakan untuk
menghubungi layanan publik.

APN
Access Point Name (Nama Titik Akses)

BCC
Blind Carbon Copy (tembusan tersembunyi)

Perangkat berkemampuan BlackBerry
Perangkat berkemampuan BlackBerry adalah perangkat yang berisi perangkat lunak BlackBerry® Connect™,
perangkat yang berisi perangkat lunak BlackBerry® Built-In™, atau perangkat yang menjalankan BlackBerry®
Application Suite. Perangkat berkemampuan BlackBerry menyediakan akses kepada pengguna ke aplikasi
perangkat BlackBerry dan layanan BlackBerry.

BlackBerry MDS
BlackBerry® Mobile Data System

CC
Carbon Copy (tembusan)

CDMA
Code Division Multiple Access (Akses Multi Divisi Kode)

sertifikat
Sertifikat adalah dokumen digital yang mengikat identitas dan kunci publik dari subjek sertifikat. Setiap sertifikat
mempunyai kunci pribadi tersendiri yang disimpan terpisah. Otoritas sertifikat akan menandatangani sertifikat
untuk menunjukkan bahwa sertifikat adalah autentik dan bisa dipercaya.

CMIME
Compressed Multipurpose Internet Mail Extensions (Ekstensi Email Internet Serbaguna Terkompresi)

CRL
Certificate Revocation List (Daftar Pencabutan Sertifikat)

server CRL
Perangkat BlackBerry® menggunakan server CRL untuk memeriksa status pencabutan sertifikat yang baru-baru
ini dipublikasikan. Otoritas sertifikat mempublikasikan daftar pencabutan sertifikat pada server CRL.

DNS
Domain Name System (Sistem Nama Domain)
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DSA
Digital Signature Algorithm (Algoritma Tanda Tangan Digital)

DSML
Directory Service Markup Language (Bahasa Markup Layanan Direktori)

Server berkemampuan DSML
Perangkat BlackBerry® menggunakan server berkemampuan DSML untuk mencari dan mengunduh sertifikat.

EAP-FAST
Extensible Authentication Protocol Flexible Authentication via Secure Tunneling (Autentikasi Fleksibel Protokol
Autentikasi Yang Bisa Diperluas lewat Penyaluran Aman)

EAP-SIM
Extensible Authentication Protocol Subscriber Identity Module (Modul Identitas Pelanggan Protokol Autentikasi
Yang Bisa Diperluas)

EAP-TLS
Extensible Authentication Protocol Transport Layer Security (Keamanan Lapisan Angkut Protokol Autentikasi
Yang Bisa Diperluas)

EAP-TTLS
Extensible Authentication Protocol Tunneled Transport Layer Security (Keamanan Lapisan Angkut Yang
Disalurkan Protokol Autentikasi Yang Bisa Diperluas)

ECC
Elliptic Curve Cryptography (Kriptografi Kurva Eliptik)

FDN
Fixed Dialing Number (Nomor Panggilan Tetap)

FIPS
Federal Information Processing Standards (Standar Pemrosesan Informasi Federal)

GAN
Generic Access Network (Jaringan Akses Generik)

GPS
Global Positioning System (Sistem Pemosisian Global)

GSM
Global System for Mobile Communications® (Sistem Global untuk Komunikasi Seluler)

HTTP
Hypertext Transfer Protocol (Protokol Transfer Hypertext)
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IMSI
International Mobile Subscriber Identity (Identitas Pelanggan Seluler Internasional)

IP
Internet Protocol (Protokol Internet)

LDAP
Lightweight Directory Access Protocol (Protokol Akses Direktori Ringan)

Server berkemampuan LDAP
Perangkat BlackBerry® menggunakan server berkemampuan LDAP untuk mencari serta mengunduh sertifikat
dan kunci PGP®.

LED
Light Emitting Diode (Dioda Pemancar Cahaya)

mode penyimpan massal
Mode penyimpan massal memungkinkan pengguna mentransfer file antara kartu media dan komputer saat
menghubungkan perangkat BlackBerry ke komputer mereka.

MCC
Mobile Country Code (Kode Negara Seluler)

MMS
Multimedia Messaging Service (Layanan Pengiriman Pesan Multimedia)

MNC
Mobile Network Code (Kode Jaringan Seluler)

MTP
Media Transfer Protocol (Protokol Transfer Media)

OCSP
Online Certificate Status Protocol (Protokol Status Sertifikat Online)

Server OCSP
Perangkat BlackBerry® menggunakan server OCSP untuk memeriksa status pencabutan sertifikat saat
diperlukan.

PEAP
Protected Extensible Authentication Protocol (Protokol Autentikasi Yang Bisa Diperluas Terproteksi)

sertifikat pribadi
Sertifikat pribadi adalah sertifikat diberikan otoritas sertifikat kepada seorang pengguna.

kunci PGP pribadi
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Kunci PGP® pribadi terdiri dari kunci publik PGP dan kunci pribadi PGP bagi seorang pengguna.

PIN
Personal Identification Number (Nomor Identifikasi Pribadi)

kunci pribadi
Kunci pribadi adalah kunci yang hanya bisa digunakan oleh subjek sertifikat. Informasi kunci pribadi tidak
didistribusikan secara publik. Perangkat BlackBerry® menggunakan kunci pribadi untuk menandatangani pesan
email atau pesan PIN yang yang dikirimkan pengguna dan untuk mendekripsi pesan email yang diterima
pengguna.

kunci publik
Kunci publik adalah kunci yang bisa digunakan oleh orang selain subjek sertifikat. Perangkat BlackBerry®
menggunakan kunci publik untuk mengenkripsi pesan email atau pesan PIN yang dikirim pengguna ke subjek
sertifikat dan untuk memeriksa tanda tangan pada pesan email atau pesan PIN yang diterima pengguna dari
subjek sertifikat.

sertifikat root
Sertifikat root adalah sertifikat yang bertandatangan-sendiri dan biasanya dimiliki oleh otoritas sertifikat.

RTSP
Real Time Streaming Protocol (Protokol Aliran Waktu Riil)

R-UIM
Removable User Identity Module (Modul Identitas Pengguna Lepas-Pasang)

SAN
nama alternatif subjek

SDN
Nomor panggil layanan (Service Dialing Number/SDN) adalah nomor yang termuat pada kartu SIM Anda oleh
penyedia layanan nirkabel yang bisa Anda gunakan untuk mengakses informasi tentang layanan perangkat
Anda, seperti halnya status penerusan panggilan sekarang.

SHA
Secure Hash Algorithm (Algoritma Hash Aman)

SIM
Subscriber Identity Module (Modul Identitas Pelanggan)

S/MIME
Secured Multipurpose Internet Mail Extensions (Ekstensi Email Internet Serbaguna Aman)

SMS
Short Message Service (Layanan Pesan Singkat)
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SMSC
Short Message Service Center (Pusat Layanan Pesan Singkat)

SSID
service set identifier (pengenal kumpulan layanan)

SSL
Secure Sockets Layer (Lapisan Soket Aman)

TCP
Transmission Control Protocol (Protokol Kontrol Transmisi)

TLS
Transport Layer Security (Keamanan Lapisan Angkut)

Triple DES
Triple Data Encryption Standard (Standar Penyandian Data Tiga Kali Lipat)

TTY
Teletype

VPN
Virtual Private Network (Jaringan Pribadi Virtual)

WAN
Wide Area Network (Jaringan Area Luas)

WAP
Wireless Application Protocol (Protokol Aplikasi Nirkabel)

WEP
Wired Equivalent Privacy (Privasi Setara Berkabel)

WML
Wireless Markup Language (Bahasa Penandaan Nirkabel)

WPA
Wi-Fi Protected Access (Akses Dilindungi Wi-Fi)

WTLS
Wireless Transport Layer Security (Keamanan Lapisan Angkut Nirkabel)
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Pemberitahuan hukum
©2011 Research In Motion Limited. Semua Hak Dilindungi BlackBerry®, RIM®, Research In Motion®, dan merek
dagang, nama, dan logo terkait adalah properti dari Research In Motion Limited dan telah terdaftar dan/atau
digunakan di A.S. dan di negara-negara seluruh dunia.

iTunes adalah merek dagang dari Apple Inc. Bluetooth adalah merek dagang dari Bluetooth SIG. DataViz,
Documents To Go, Sheet to Go, Slideshow to Go, dan Word to Go adalah merek dagang dari DataViz, Inc. UMTS
adalah merek dagang dari European Telecommunications Standard Institute. Gears dan Google Mail adalah merek
dagang dari Google Inc. GSM dan Global System for Mobile Communications adalah merek dagang dari GSM MOU
Association. IBM, Domino, Lotus, Lotus iNotes, dan Lotus Notes adalah merek dagang dari International Business
Machines Corporation. JavaScript adalah merek dagang dari Oracle America, Inc. Microsoft, Hotmail, Outlook,
Windows Live, dan Windows Media adalah merek dagang dari Microsoft Corporation. Novell dan GroupWise adalah
merek dagang dari Novell, Inc. PGP, PGP Desktop Professional, dan PGP Universal Server adalah merek dagang
dari PGP Corporation. RSA adalah merek dagang dari RSA Security. vCard adalah merek dagang dari Internet Mail
Consortium. Wi-Fi, Wi-Fi Protected Access, Wi-Fi Protected Setup, dan WPA adalah merek dagang dari Wi-Fi
Alliance. Semua merek dagang lainnya adalah properti dari pemiliknya masing-masing.

Pemilik konten menggunakan teknologi manajemen hak digital Windows Media (WMDRM) untuk melindungi hak
kekayaan intelektual mereka, termasuk hak cipta. Perangkat ini menggunakan perangkat lunak WMDRM untuk
mengakses konten yang dilindungi WMDRM. Jika perangkat lunak WMDRM gagal melindungi konten yang ada,
pemilik konten dapat meminta kepada Microsoft untuk mencabut kemampuan perangkat lunak untuk menggunakan
WMDRM untuk memutar atau menyalin konten yang dilindungi. Pencabutan tidak berpengaruh terhadap konten
yang tidak dilindungi. Jika Anda mengunduh lisensi untuk konten yang dilindungi, Anda berarti setuju bahwa
Microsoft dapat menyertakan daftar pencabutan dengan lisensi tersebut. Pemilik konten mungkin akan
mengharuskan Anda melakukan upgrade WMDRM untuk mengakses konten mereka. Jika Anda menolak upgrade,
Anda tidak akan dapat mengakses konten yang memerlukan upgrade.

Bagian dari BlackBerry® Device Software adalah hak cipta © 2007-2008 The FreeType Project ( www.freetype.org).
Semua hak dilindungi.

Dokumentasi ini termasuk semua dokumentasi yang disatukan menurut referensi, seperti dokumentasi yang telah
diberikan atau disediakan di www.blackberry.com/go/docs diberikan atau disediakan "APA ADANYA" dan
"SEBAGAIMANA TERSEDIA" dan tanpa syarat, endosemen, jaminan, representasi, atau garansi apa pun oleh
Research In Motion Limited dan perusahaan afiliasinya ("RIM") dan RIM tidak bertanggung jawab terhadap segala
kesalahan ketik, teknis, atau ketidakakurasian, kesalahan atau kelalaian lainnya dalam dokumentasi ini. Demi
melindungi kepemilikan RIM dan informasi tertutup dan/atau rahasia-rahasia dagang, dokumentasi ini mungkin
menguraikan beberapa aspek teknologi RIM dalam istilah umum. RIM berhak secara berkala mengubah informasi
yang terkandung di dalam dokumentasi ini; walau demikian, RIM tidak membuat komitmen untuk menyediakan
perubahan, pembaruan, perluasan, atau penambahan lainnya pada dokumentasi ini bagi Anda secara tepat waktu
atau bahkan tidak ada sama sekali.

Dokumentasi ini mungkin berisi referensi ke sumber informasi, perangkat keras atau perangkat lunak, produk atau
layanan pihak ketiga; termasuk berbagai komponen dan konten seperti konten yang dilindungi oleh hak cipta dan/
atau situs web pihak ketiga (secara kolektif disebut "Produk dan Layanan Pihak Ketiga"). RIM tidak mengontrol dan
tidak bertanggung jawab untuk segala Produk dan Layanan Pihak Ketiga, termasuk tetapi tidak terbatas pada
konten, akurasi, kepatuhan hak cipta, kompatibilitas, kinerja, jaminan mutu, legalitas, kelayakan, link atau aspek lain
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apa pun dari Produk dan Layanan Pihak Ketiga. Referensi ke Produk dan Layanan Pihak Ketiga yang dimasukkan
dalam dokumentasi ini tidak menyiratkan endosemen oleh RIM atau Produk dan Layanan Pihak Ketiga atau pihak
ketiga tersebut dengan cara apa pun.

SEJAUH YANG DILARANG SECARA SPESIFIK OLEH HUKUM YANG BERLAKU DALAM YURISDIKSI, SEMUA
SYARAT, ENDOSEMEN, JAMINAN, REPRESENTASI, ATAU GARANSI APA PUN, TERSURAT ATAU TERSIRAT,
TERMASUK TANPA TERBATAS, SEGALA SYARAT, ENDOSEMEN, JAMINAN, REPRESENTASI ATAU GARANSI
DURABILITAS, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN ATAU PENGGUNAAN TERTENTU, KELAYAKAN DAGANG,
KUALITAS LAYAK DAGANG, NON-PELANGGARAN, KUALITAS KEPUASAN, ATAU HAK, ATAU YANG TIMBUL
DARI UNDANG-UNDANG ATAU KEBIASAAN ATAU PERBUATAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN ATAU
PENGGUNAAN DAGANG, ATAU BERHUBUNGAN DENGAN DOKUMENTASI ATAU PENGGUNAANNYA, ATAU
KINERJA ATAU NON-KINERJA DARI SEGALA PERANGKAT LUNAK, PERANGKAT KERAS, LAYANAN, ATAU
SEGALA PRODUK DAN LAYANAN PIHAK KETIGA YANG DISEBUTKAN DI SINI, DENGAN INI DIKECUALIKAN.
ANDA JUGA MUNGKIN MEMILIKI HAK LAIN YANG BERBEDA BERDASAR NEGARA BAGIAN ATAU PROVINSI.
BEBERAPA YURISDIKSI MUNGKIN TIDAK MENGIZINKAN PENGECUALIAN ATAU PEMBATASAN TERHADAP
GARANSI DAN SYARAT TERSIRAT. SEJAUH DIIZINKAN OLEH HUKUM, SEGALA GARANSI ATAU SYARAT
TERSIRAT YANG BERHUBUNGAN DENGAN DOKUMENTASI SEJAUH IA TIDAK DAPAT DIKECUALIKAN
SEBAGAIMANA DITETAPKAN DI ATAS, NAMUN DAPAT DIBATASI, DENGAN INI DIBATASI SEMBILAN PULUH
(90) HARI SEJAK TANGGAL ANDA MEMPEROLEH DOKUMENTASI ATAU BARANG YANG MENJADI POKOK
MATERI KLAIM.

SEJAUH MAKSIMAL YANG DIIZINKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU DALAM YURISDIKSI ANDA, DALAM
KEADAAN APA PUN RIM TIDAK BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP SEGALA JENIS KERUSAKAN YANG
BERHUBUNGAN DENGAN DOKUMENTASI INI ATAU PENGGUNAANNYA, ATAU KINERJA ATAU NON-KINERJA
DARI SEGALA PERANGKAT LUNAK, PERANGKAT KERAS, LAYANAN, ATAU SEGALA PRODUK DAN LAYANAN
PIHAK KETIGA YANG DISEBUTKAN DI SINI TANPA TERBATAS PADA KERUSAKAN BERIKUT: KERUSAKAN
LANGSUNG, KONSEKUENSIAL, CONTOH, INSIDENTAL, TIDAK LANGSUNG, KHUSUS, AKIBATNYA, ATAU
KERUGIAN SERIUS, KERUGIAN AKIBAT KEHILANGAN LABA ATAU PENDAPATAN, KEGAGALAN
MERELEASIR PENGHEMATAN YANG DIPERKIRAKAN, INTERUPSI BISNIS, HILANGNYA INFORMASI BISNIS,
HILANGNYA PELUANG BISNIS, ATAU KORUPSI ATAU HILANGNYA DATA, KEGAGALAN MENGIRIM ATAU
MENERIMA DATA, MASALAH YANG TERKAIT DENGAN SEGALA APLIKASI YANG DIGUNAKAN BERSAMA
PRODUK ATAU LAYANAN RIM, BIAYA DOWNTIME, KERUGIAN DARI PEMANFAATAN PRODUK ATAU
LAYANAN RIM ATAU BAGIAN DARINYA ATAU LAYANAN AIRTIME, BIAYA BARANG PENGGANTI, BIAYA
PENUTUP, FASILITAS ATAU LAYANAN, BIAYA MODAL, ATAU KERUGIAN FINANSIAL SERUPA LAINNYA, BAIK
KERUSAKAN TERSEBUT TELAH DIPERKIRAKAN ATAU PUN TIDAK, DAN SEKALIPUN RIM TELAH
MEMBERITAHUKAN KEMUNGKINAN KERUSAKAN DEMIKIAN.

SEJAUH MAKSIMAL YANG DIIZINKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU DALAM YURISDIKSI ANDA, RIM TIDAK
MEMPUNYAI KEWAJIBAN, TUGAS, ATAU TANGGUNGAN APA PUN DALAM KONTRAK, KESALAHAN, ATAU
LAINNYA KEPADA ANDA, TERMASUK SEGALA KEWAJIBAN KARENA KELALAIAN ATAU KEWAJIBAN HUKUM
MENYELURUH.

PEMBATASAN, PENGECUALIAN, DAN PELEPASAN TANGGUNG JAWAB YANG DENGAN INI BERLAKU: (A)
TANPA TERGANTUNG PADA SIFAT PENYEBAB TINDAKAN, TUNTUTAN, ATAU TINDAKAN ANDA; TERMASUK
NAMUN TIDAK TERBATAS PADA PELANGGARAN KONTRAK, KELALAIAN, KESALAHAN, KEWAJIBAN HUKUM
MENYELURUH ATAU TEORI HUKUM LAINNYA DAN PELANGGARAN DASAR ATAU KEGAGALAN DARI
TUJUAN DASAR PERJANJIAN INI ATAU SEGALA PERBAIKAN YANG DIMUAT DI SINI; DAN (B) PADA RIM DAN
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PERUSAHAAN AFILIASINYA, PENERUS MEREKA, ORANG YANG DITUNJUK, AGEN, PEMASOK (TERMASUK
PENYEDIA LAYANAN AIRTIME), DISTRIBUTOR RESMI RIM (JUGA TERMASUK PENYEDIA LAYANAN AIRTIME)
DAN PARA DIREKTUR, KARYAWAN, DAN KONTRAKTOR INDEPENDEN MEREKA.

SELAIN PEMBATASAN DAN PENGECUALIAN YANG DITETAPKAN DI ATAS, DALAM KEADAAN APA PUN
DIREKTUR, KARYAWAN, AGEN, DISTRIBUTOR, PEMASOK, KONTRAKTOR INDEPENDEN RIM ATAU AFILIASI
RIM TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS SEGALA YANG TIMBUL DARI ATAU BERHUBUNGAN DENGAN
DOKUMENTASI.

Sebelum berlangganan, menginstal, atau menggunakan segala Produk dan Layanan Pihak Ketiga, Anda
bertanggung jawab memastikan bahwa penyedia layanan airtime Anda telah setuju untuk mendukung semua fitur
mereka. Beberapa penyedia layanan airtime mungkin tidak menawarkan fungsionalitas untuk menjelajahi Internet
dengan berlangganan BlackBerry® Internet Service. Tanyakan pada penyedia layanan Anda untuk mengetahui
ketersedian fungsionalitas ini, pengaturan roaming, paket dan fitur-fitur layanan. Instalasi atau penggunaan Produk
dan Layanan Pihak Ketiga bersama produk dan layanan RIM mungkin memerlukan satu atau beberapa paten,
merek dagang, hak cipta, atau lisensi lainnya untuk menghindari pelanggaran izin pihak ketiga. Anda bertanggung
jawab penuh untuk menentukan apakah perlu Produk dan Layanan Pihak Ketiga dan apakah perlu lisensi pihak
ketiga untuk melakukannya. Jika diperlukan, Anda bertanggung jawab untuk mendapatkannya. Anda tidak boleh
menginstal atau menggunakan Produk dan Layanan Pihak Ketiga hingga diperoleh semua lisensi yang diperlukan.
Segala Produk dan Layanan Pihak Ketiga yang disediakan bersama produk dan layanan RIM disediakan untuk
kenyamanan Anda dan disediakan "APA ADANYA" tanpa syarat tersurat atau tersirat, endorsemen, jaminan,
representasi, atau garansi dalam bentuk apa pun oleh RIM dan RIM tidak bertanggung jawab apa pun, dalam kaitan
tersebut. Penggunaan Anda atas Produk dan Layanan Pihak Ketiga diatur oleh dan tunduk pada ketentuan yang
Anda setujui pada lisensi lain dan perjanjian lain yang berlaku dengan pihak ketiga, kecuali sejauh yang
dicantumkan secara tersurat oleh suatu lisensi atau perjanjian lain dengan RIM.

Beberapa fitur yang dijelaskan dalam dokumen ini memerlukan versi minimum BlackBerry® Enterprise Server,
BlackBerry® Desktop Software, dan/atau BlackBerry® Device Software.

Ketentuan penggunan produk atau layanan RIM ditetapkan dalam lisensi terpisah atau perjanjian lain dengan RIM
yang berlaku. TIDAK ADA DALAM DOKUMENTASI INI YANG BERMAKSUD MENGGANTIKAN SEGALA
PERJANJIAN TERTULIS ATAU GARANSI YANG DISEDIAKAN OLEH RIM UNTUK SEBAGIAN DARI PRODUK
ATAU LAYANAN RIM SELAIN DOKUMENTASI INI.

Dilisensikan oleh QUALCOMM Incorporated menurut satu atau beberapa United States Patents berikut dan/atau
padanannya di negara lainnya:

5,490,165 5,504,773 5,506,865 5,511,073

5,228,054 5,535,239 5,267,261 5,544,196

5,568,483 5,337,338 5,600,754 5,414,796

5,657,420 5,416,797 5,659,569 5,710,784

5,778,338

Hak cipta (c) 1999-2006, The Board of Trustees of the University of Illinois

Semua Hak Dilindungi.
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Dengan ini diberikan izin, bebas biaya, kepada siapa saja yang memperoleh salinan perangkat lunak ini (IPERF) dan
file dokumentasi terkait ("Perangkat Lunak"), untuk memanfaatkan Perangkat Lunak tanpa pembatasan, termasuk
tanpa terbatas pada hak menggunakan, menyalin, memodifikasi, menggabungkan, mempublikasikan,
mendistribusikan, mensublisensikan, dan/atau menjual salinan Perangkat Lunak, dan untuk mengizinkan orang yang
diberi Perangkat Lunak ini untuk melakukannya, asalkan tunduk pada persyaratan berikut:

• Redistribusi kode sumber harus mempertahankan pemberitahuan hak cipta di atas, daftar syarat ini dan
sanggahan berikut.

• Redistribusi dalam bentuk biner harus menyertakan pemberitahuan hak cipta di atas, daftar syarat ini dan
sanggahan berikut dalam dokumentasi dan/atau materi lainnya yang disediakan bersama distribusi tersebut.

• Nama University of Illinois, NCSA, atau nama-nama kontributor mereka tidak boleh digunakan untuk mengaku
atau mempromosikan berbagai produk yang dihasilkan dari Perangkat Lunak ini tanpa izin tertulis sebelumnya.

PERANGKAT LUNAK INI DISEDIAKAN SECARA "APA ADANYA" TANPA GARANSI APA PUN, TERSURAT ATAU
TERSIRAT, TERMASUK, NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, GARANSI TERSIRAT MENGENAI DAYA JUAL,
KESESUAIAN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS DAN NON PELANGGARAN. DALAM KEADAAN APA PUN
KONTRIBUTOR ATAU PEMEGANG HAK CIPTA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP SEGALA KLAIM,
KERUGIAN ATAU TANGGUNGAN LAINNYA, BAIK KARENA PERBUATAN DALAM KONTRAK, KESALAHAN
ATAU LAINNYA, YANG TIMBUL DARI, AKIBAT ATAU SEHUBUNGAN DENGAN PERANGKAT LUNAK ATAU
PENGGUNA ATAU MASALAH LAINNYA DALAM PERANGKAT LUNAK.

PCRE adalah pustaka dari berbagai fungsi untuk mendukung ekspresi reguler yang sintaks dan semantiknya sangat
mirip dengan bahasa Perl 5.

Ini adalah varian JavaScriptCore dari pustaka PCRE. Walaupun pustaka ini mulanya berupa salinan PCRE, banyak
dari fitur PCRE yang telah dihilangkan.

Hak cipta (c) 1997-2005 University of Cambridge. Semua hak dilindungi.
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Redistribusi dan penggunaan dalam bentuk sumber dan biner, dengan atau tanpa modifikasi, diizinkan asal syarat
berikut terpenuhi:

• Redistribusi kode sumber harus mempertahankan pemberitahuan hak cipta di atas, daftar syarat ini dan
sanggahan berikut.

• Redistribusi dalam bentuk biner harus menyertakan pemberitahuan hak cipta di atas, daftar syarat ini dan
sanggahan berikut dalam dokumentasi dan/atau materi lainnya yang disediakan bersama distribusi tersebut.

• Nama University of Cambridge atau nama Apple Inc. atau nama-nama kontributor mereka tidak boleh digunakan
untuk mengaku atau mempromosikan berbagai produk yang dihasilkan dari perangkat lunak ini tanpa izin tertulis
sebelumnya.

PERANGKAT LUNAK INI DISEDIAKAN OLEH PEMEGANG HAK CIPTA DAN KONTRIBUTOR SECARA "APA
ADANYA" DAN SEGALA GARANSI TERSURAT ATAU TERSIRAT, TERMASUK, NAMUN TIDAK TERBATAS
PADA, GARANSI TERSIRAT MENGENAI DAYA JUAL DAN KESESUAIAN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS
ADALAH DISANGGAH. DALAM KEADAAN APA PUN PEMILIK HAK CIPTA ATAU KONTRIBUTOR TIDAK
BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP SEGALA KERUGIAN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, INSIDENTAL,
KHUSUS, TELAH DIPERINGATKAN, ATAU KONSEKUENSIAL (TERMASUK, NAMUN TIDAK TERBATAS PADA,
PENGADAAN BARANG ATAU JASA PENGGANTI; HILANGNYA KEGUNAAN, DATA, ATAU LABA; ATAU
TERHENTINYA BISNIS) WALAU DISEBABKAN DAN BERDASAR SUATU TEORI KEWAJIBAN, BAIK DALAM
KONTRAK, KEWAJIBAN HUKUM, ATAU KESALAHAN (TERMASUK KELALAIAN DAN LAINNYA) YANG TIMBUL
DARI PENGGUNAAN PERANGKAT LUNAK INI, SEKALIPUN TELAH DIBERITAHU MENGENAI KEMUNGKINAN
KERUGIAN DEMIKIAN.

Nomor model ponsel cerdas BlackBerry® Torch™ 9800: RCY71UW atau RDG71UW

 Ini adalah perangkat berkemampuan Wi-Fi® yang tunduk pada pembatasan penggunaan di
beberapa negara anggota Masyarakat Eropa.

Research In Motion Limited
295 Phillip Street
Waterloo, ON N2L 3W8
Canada

Research In Motion UK Limited 
Centrum House 
36 Station Road 
Egham, Surrey TW20 9LF 
United Kingdom 

Diterbitkan di Kanada
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