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Memulai
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PERINGATAN:  Untuk menghindari luka-luka, baca seluruh petunjuk pengoperasian
dalam panduan ini dan informasi keselamatan dalam iPhone Important Product
Information Guide di www.apple.com/id/support/manuals/iphone sebelum
menggunakan iPhone.

Melihat Petunjuk Pengguna di iPhone

Petunjuk Pengguna iPhone, dioptimalkan untuk dilihat di iPhone, tersedia di
help.apple.com/iphone.
Melihat petunjuk di iPhone: Pada Safari, ketuk
Guide (Petunjuk Pengguna) iPhone.

, kemudian ketuk penanda User

Menambah ikon untuk panduan ke layar Utama: Saat menampilkan panduan, ketuk
, kemudian ketuk “Tambah ke Layar Utama”.
Petunjuk Pengguna iPhone tersedia dalam beberapa bahasa.
Menampilkan panduan dalam bahasa lain: Ketuk “Ganti Bahasa” di bagian bawah
layar pada halaman konten utama, kemudian pilih bahasa yang Anda inginkan.

Apa yang Anda perlukan

Untuk menggunakan iPhone, Anda memerlukan:
ÂÂ Paket layanan nirkabel dengan operator yang menyediakan layanan iPhone di
wilayah Anda
ÂÂ Mac atau PC dengan port USB 2.0 dan salah satu sistem pengoperasian berikut:
ÂÂ Mac OS X versi 10.4.11 atau versi yang lebih baru; versi 10.5.7 atau versi yang lebih

baru diperlukan untuk menyelaraskan Catatan dan untuk menggunakan iPhone
sebagai modem
ÂÂ Windows XP Home atau Professional dengan Service Pack 3 atau versi yang lebih

baru
ÂÂ Windows Vista Home Premium, Business, Enterprise, atau edisi Ultimate
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ÂÂ Resolusi layar pada komputer Anda diatur ke 1024 x 768 atau lebih tinggi
ÂÂ iTunes 8.2 atau versi yang lebih baru, tersedia di www.itunes.com/download (iTunes

9 atau versi yang lebih baru diperlukan untuk fitur-fitur tertentu)
ÂÂ QuickTime 7.6.2 atau versi yang lebih baru (untuk memutar video yang direkam oleh

iPhone 3GS pada komputer Anda)
ÂÂ Akun iTunes Store (untuk pembelian dari iTunes Store atau App Store)
ÂÂ Koneksi Internet untuk komputer Anda (disarankan menggunakan broadband)

Mengaktifkan iPhone

Sebelum Anda dapat menggunakan fitur iPhone, Anda harus mengaktifkan iPhone
dengan mendaftar paket layanan dari operator layanan iPhone di wilayah Anda dan
mendaftarkan iPhone ke jaringan tersebut.
iPhone Anda mungkin telah diaktifkan saat pembelian. Jika belum diaktifkan, hubungi
pengecer iPhone atau penyedia layanan seluler Anda.
Untuk informasi lebih lanjut tentang iPhone, kunjungi www.apple.com/id/iphone.

Memasang Kartu SIM

Jika kartu SIM belum terpasang, kartu SIM harus dipasang sebelum Anda dapat
menggunakan iPhone.
Alat pelepas
SIM
Tempat SIM

Kartu
SIM

Memasang kartu SIM:
1 Masukkan bagian ujung alat pelepas SIM ke lubang di tempat SIM.
Tekan dengan kuat dan dorong ke dalam sampai tempat SIM mencelat keluar. Jika
Anda tidak memiliki alat pelepas SIM, Anda dapat menggunakan ujung klip kertas.
2 Tarik tempat SIM keluar, lalu pasang kartu SIM di dalamnya.
Sudut miring SIM berfungsi untuk memastikan bahwa kartu SIM hanya akan terpasang
dengan benar sesuai bentuk tempat SIM.
3 Dengan tempat SIM diarahkan seperti yang ditunjukkan pada gambar, dengan
berhati-hati, masukkan kembali tempat SIM yang berisi kartu SIM ke dalam iPhone.
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Mendaftarkan iPhone

Mendaftarkan iPhone dengan iTunes akan memungkinkan iTunes mengidentifikasi
iPhone saat tersambung dengan komputer Anda dan membantu Anda mengelola
isinya. Anda dapat menyelaraskan informasi dengan komputer Anda dan media
dari iTunes serta membuat cadangan untuk isi dan pengaturan iPhone. Anda dapat
membuat akun iTunes Store, atau menentukan akun yang ada untuk melakukan
pembelian dengan iPhone. iTunes juga akan mencatat nomor seri iPhone jika Anda
memerlukannya untuk layanan atau hilang.
Mendaftarkan iPhone:
1 Download, lalu instalasi iTunes versi terbaru dari www.itunes.com/download.
2 Sambungkan iPhone ke port USB 2.0 di Mac atau PC Anda menggunakan kabel yang
disertakan bersama iPhone.

3 Ikuti petunjuk pada layar dalam iTunes untuk mendaftarkan iPhone dan
menyelaraskan iPhone dengan kontak, kalender, dan penanda pada komputer Anda,
dan dengan musik, video, dan konten lain dari iTunes library Anda.
Pada layar Set Up Your iPhone, pilih “Automatically sync contacts, calendars and
bookmarks” untuk mengkonfigurasikan item tersebut untuk terselaraskan secara
otomatis saat Anda menyambungkan iPhone ke komputer Anda. Anda juga dapat
mengatur secara khusus pengaturan penyelerasan (sync settings) di iTunes. Lihat
bagian berikut.
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Mengatur iPhone Menggunakan VoiceOver

Jika penglihatan Anda tidak sempurna, VoiceOver (hanya tersedia di iPhone 3GS)
dapat membantu Anda mengatur iPhone tanpa bantuan orang lain. VoiceOver akan
mendeskripsikan dengan bersuara apa yang muncul pada layar, sehingga Anda dapat
menggunakan iPhone tanpa melihatnya. Ketika Anda menyambungkan iPhone ke
komputer Anda, iTunes akan mendeteksi apakah Anda menggunakan pembaca
layar yang kompatibel pada komputer Anda, seperti VoiceOver pada Mac atau GW
Micro Window-Eyes pada PC, dan secara otomatis akan mengaktifkan VoiceOver
pada iPhone. Pengguna dengan penglihatan normal juga dapat mengaktifkan
VoiceOver pada iPhone untuk Anda, menggunakan pengaturan Aksesibilitas. Lihat
“Menggunakan VoiceOver“ di halaman 200.
Catatan:  VoiceOver tidak tersedia dalam semua bahasa.

Menyelaraskan

Dengan iPhone, Anda dapat memiliki kemudahan akses ke informasi penting yang
tersimpan di komputer Anda, termasuk kontak, kalender, dan bahkan penanda
browser serta musik, video, dan konten lain yang ada di iTunes library Anda.

Tentang Penyelarasan
Penyelarasan akan menyalin informasi serta konten antara iPhone dan komputer Anda
dengan memperbaruinya secara terus menerus jika Anda membuat perubahan di
iPhone atau di komputer Anda.
iTunes memungkinkan Anda menentukan informasi dan konten di komputer yang
ingin Anda selaraskan dengan iPhone. Secara default, iTunes secara otomatis akan
diselaraskan dengan iPhone setiap kali Anda menyambungkan iPhone ke komputer
Anda.
Anda juga dapat mengatur iPhone untuk menyelaraskan akun MobileMe dan
Microsoft Exchange Anda melalui udara. Lihat “Akun Mail, Kontak, dan Kalender“ di
halaman 17.

Penyelarasan dengan iTunes
Anda dapat mengatur iTunes untuk menyelaraskan sebagian atau semua informasi
berikut:
ÂÂ Kontak—nama, nomor telepon, alamat, alamat email, dan masih banyak lagi
ÂÂ Kalender—janji dan acara
ÂÂ Pengaturan akun email
ÂÂ Penanda halaman web
ÂÂ Catatan (memerlukan Mac OS X versi 10.5.7 atau versi yang lebih baru pada Mac,

atau Microsoft Outlook 2003 atau 2007 pada PC)
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ÂÂ Nada Dering
ÂÂ Musik dan buku audio
ÂÂ Foto dan video (dalam aplikasi foto atau folder komputer Anda)
ÂÂ Koleksi iTunes U
ÂÂ Podcast
ÂÂ Film, acara TV, dan video musik
ÂÂ Aplikasi yang didownload dari iTunes Store

Anda dapat menyesuaikan pengaturan penyelarasan setiap kali iPhone disambungkan
ke komputer Anda.
Nada dering, musik, buku audio, podcast, koleksi iTunes U, video, dan aplikasi lain
dapat diselaraskan dari iTunes library Anda. Jika Anda belum memiliki konten di
iTunes, iTunes Store (tersedia di beberapa negara) akan memudahkan Anda melihat
pratinjau dan mendownload konten ke iTunes. Anda juga dapat menambah musik ke
iTunes library dari CD. Untuk belajar tentang iTunes dan iTunes Store, buka iTunes, lalu
pilih Help > iTunes Help.
Kontak, kalender, catatan, dan penanda halaman web akan diselaraskan dengan
aplikasi pada komputer Anda, seperti yang dideskripsikan dalam bagian berikut.
Kontak dan kalender diselaraskan dua arah antara komputer Anda dan iPhone. Entri
baru atau perubahan yang Anda buat di iPhone akan diselaraskan ke komputer Anda,
dan sebaliknya. Catatan dan penanda halaman web juga akan diselaraskan dua arah.
Foto dan video (hanya di Mac) dapat diselaraskan dari aplikasi atau dari folder.
Pengaturan akun email hanya diselaraskan dari aplikasi email komputer Anda ke
iPhone. Hal ini memungkinkan Anda menyesuaikan akun email Anda di iPhone tanpa
memengaruhi pengaturan akun email di komputer Anda.
Catatan:  Anda juga dapat mengatur akun email langsung di iPhone. Lihat “Akun Mail,
Kontak, dan Kalender.”
Pembelian yang Anda lakukan di iPhone dari iTunes Store atau App Store diselaraskan
kembali ke iTunes library Anda. Anda juga dapat membeli atau mendownload konten
dan aplikasi langsung dari iTunes Store di komputer Anda, lalu menyelaraskannya ke
iPhone.
Anda dapat mengatur iPhone untuk menyelaraskan hanya sebagian dari apa yang ada
di komputer Anda. Misal, Anda mungkin ingin menyelaraskan hanya satu grup kontak
dari buku alamat Anda, atau hanya podcast video yang belum ditonton.
Penting:  Anda harus masuk ke akun pengguna komputer Anda sendiri sebelum
menyambungkan iPhone.
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Mengatur penyelarasan iTunes:
1 Sambungkan iPhone ke komputer Anda, lalu buka iTunes (jika iTunes tidak terbuka
secara otomatis).
2 Pada iTunes, pilih iPhone pada panel samping.
3 Konfigurasikan pengaturan penyelarasan di setiap panel pengaturan.
Lihat bagian berikut untuk deskripsi dari panel-panel.
4 Klik Apply di pojok kanan bawah layar.
Secara default, “Automatically sync when this iPhone is connected” dipilih.

Panel Pengaturan iPhone di iTunes
Bagian berikut berisi ikhtisar dari setiap panel pengaturan iPhone. Untuk informasi
lebih lanjut, buka iTunes, lalu pilih Help > iTunes Help.

Panel Summary (Ringkasan)
Pilih “Automatically sync when this iPhone is connected” agar iTunes menyelaraskan
iPhone secara otomatis setiap kali Anda menyambungkannya ke komputer Anda.
Jangan centang pilihan ini jika Anda hanya ingin menyelaraskan dengan mengklik
tombol Sync di iTunes. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara mencegah
penyelarasan otomatis, lihat “Mencegah Penyelarasan Otomatis“ di halaman 16.
Pilih “Sync only checked songs and videos” jika Anda ingin iTunes melompati item
yang tidak dicentang di iTunes library Anda saat menyelaraskan.
Pilih “Manually manage music and videos” untuk menonaktifkan penyelarasan
otomatis pada panel pengaturan Music dan Video. Lihat “Mengelola Konten Secara
Manual“ di halaman 80.
Pilih “Encrypt iPhone backup” jika Anda ingin mengenkripsi informasi yang tersimpan
di komputer Anda ketika iTunes membuat cadangan. Cadangan yang dienkripsi akan
diindikasikan dengan ikon gembok dan diperlukan kata sandi untuk memulihkan
informasi ke iPhone. Lihat “Membuat cadangan iPhone“ di halaman 216.
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Klik Configure Universal Access untuk mengaktifkan fitur Aksesibilitas (hanya tersedia
di iPhone 3GS). Lihat Bab 25, “Aksesibilitas,“ di halaman 195.
Panel Info
Panel Info memungkinkan Anda untuk mengkonfigurasikan pengaturan penyelarasan
untuk kontak, kalender, akun email, dan browser web.
ÂÂ Contacts (Kontak)
Selaraskan kontak dengan aplikasi seperti Mac OS X Address Book, Yahoo! Address
Book, dan Google Contacts di Mac, atau dengan Yahoo! Address Book, Google
Contacts, Windows Address Book (Outlook Express), Windows Vista Contacts, atau
Microsoft Outlook 2003 atau 2007 pada PC. (Pada Mac, Anda dapat menyelaraskan
kontak dengan beberapa aplikasi. Pada PC, Anda dapat menyelaraskan kontak hanya
dengan satu aplikasi sekali waktu.)
Jika Anda menyelaraskan dengan Yahoo! Address Book, Anda hanya perlu mengklik
Configure untuk memasukkan informasi login baru Anda bila Anda mengganti ID
dan kata sandi Yahoo! Anda setelah Anda mengatur penyelarasan.
ÂÂ Calendars (Kalender)

Selaraskan kalender dari aplikasi seperti iCal pada Mac atau dari Microsoft Outlook
2003 atau 2007 pada PC. (Pada Mac, Anda dapat menyelaraskan kalender dengan
beberapa aplikasi. Pada PC, Anda dapat menyelaraskan kalender hanya dengan satu
aplikasi sekali waktu.)
ÂÂ Akun Mail

Selaraskan pengaturan akun email dari Mail pada Mac, dan dari Microsoft Outlook
2003 atau 2007 atau Outlook Express pada PC. Pengaturan akun hanya dikirim dari
komputer Anda ke iPhone. Perubahan yang Anda buat pada akun email di iPhone
tidak akan memengaruhi akun di komputer Anda.
Catatan:  Kata sandi untuk akun email Yahoo! Anda tidak disimpan di komputer
Anda, sehingga tidak dapat diselaraskan dan harus dimasukkan ke iPhone. Pada
Pengaturan, pilih “Mail, Kontak, Kalender,” ketuk akun Yahoo! Anda, lalu masukkan
kata sandi.
ÂÂ Web Browser (Browser Web)

Anda dapat menyelaraskan penanda di iPhone dengan Safari pada Mac atau
dengan Safari atau Microsoft Internet Explorer pada PC.
ÂÂ Notes (Catatan)

Selaraskan aplikasi Catatan pada iPhone dengan catatan di Mail pada Mac atau
dengan Microsoft Outlook 2003 atau 2007 pada PC. (Pada Mac, Anda harus memiliki
OS Mac versi 10.5.7 atau yang lebih baru untuk menyelaraskan catatan.)
ÂÂ Advanced (Lanjutan)

Pilihan ini memungkinkan Anda mengganti informasi di iPhone dengan informasi di
komputer Anda saat penyelarasan berikutnya.
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Panel Applications (Aplikasi)
Gunakan panel Applications untuk menentukan aplikasi App Store mana yang
akan diselaraskan di iPhone, atau untuk mengatur layar Utama Anda (memerlukan
iTunes 9 atau versi yang lebih baru). Setiap aplikasi yang didownload langsung
ke iPhone akan dicadangkan secara otomatis ke iTunes library Anda ketika Anda
menyelaraskannya. Jika Anda menghapus secara manual sebuah aplikasi di iPhone,
Anda dapat menginstalasi ulang dari panel ini selama aplikasi tersebut sebelumnya
telah diselaraskan.
Panel Ringtones (Nada Dering)
Gunakan panel Ringtones untuk memilih nada dering yang ingin Anda selaraskan ke
iPhone.
Panel Music, Movies (Film), TV Shows (Acara TV), Podcasts, dan iTunes U
Gunakan panel-panel ini untuk menentukan media yang ingin Anda selaraskan. Anda
dapat menyelaraskan semua musik, film, acara TV, podcast, dan koleksi iTunes U, atau
pilih isi yang Anda inginkan untuk iPhone.
Jika Anda ingin menonton film sewaan di iPhone, transfer film-film tersebut ke iPhone
menggunakan panel Movies di iTunes.
Jika tidak tersedia cukup ruang di iPhone untuk semua media yang telah Anda
tentukan, iTunes akan membuat daftar putar khusus dan mengaturnya untuk
diselaraskan dengan iPhone.
Catatan:  Panel iTunes U akan muncul hanya di iTunes 9 atau versi yang lebih baru.
Pada versi-versi iTunes lama, konten iTunes U muncul di panel Podcasts.
Panel Photos (Foto)
Anda dapat menyelaraskan foto dan video (hanya pada Mac, perlu iTunes 9) dengan
iPhoto 4.0.3 atau versi yang lebih baru, atau Aperture pada Mac; atau dengan Adobe
Photoshop Elements 3.0 atau versi yang lebih baru pada PC. Anda juga dapat
menyelaraskan foto dan video di segala folder pada komputer Anda yang berisi
gambar.

Mencegah Penyelarasan Otomatis
Anda dapat mencegah iPhone dari menyelaraskan secara otomatis saat Anda
menyambungkan iPhone ke komputer lain selain yang biasanya Anda gunakan untuk
penyelarasan.
Menonaktifkan penyelarasan otomatis untuk iPhone: Sambungkan iPhone ke
komputer Anda. Pada iTunes, pilih iPhone di panel samping, kemudian klik tab
Summary. Jangan centang “Automatically sync when this iPhone is connected.” Anda
masih dapat menyelaraskan dengan mengklik tombol Sync.
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Mencegah penyelarasan otomatis untuk semua iPhone dan iPod: Pada iTunes, pilih
iTunes > Preferences (di Mac) atau Edit > Preferences (di PC), klik Devices, lalu pilih
“Disable automatic syncing for all iPhones and iPods”.
Jika kotak centang ini dipilih, iPhone tidak akan menyelaraskan secara otomatis,
bahkan jika “Automatically sync when this iPhone is connected” dipilih di panel
Summary.
Mencegah penyelarasan otomatis satu kali, tanpa mengubah pengaturan: Buka
iTunes, sambungkan iPhone ke komputer Anda, lalu tekan dan tahan CommandOption (pada Mac) atau Shift-Control (pada PC) sampai Anda melihat iPhone muncul
di panel samping.
Menyelaraskan secara manual: Pada iTunes, pilih iPhone di panel samping, lalu klik
Sync pada pojok kanan bawah jendela. Atau, jika Anda telah mengubah pengaturan
penyelarasan (sync settings), klik Apply.

Akun Mail, Kontak, dan Kalender

iPhone dapat berfungsi dengan MobileMe, Microsoft Exchange, dan banyak sistem
email yang paling populer.

Mengatur Akun
MobileMe dan Microsoft Exchange tidak hanya menyediakan email, namun juga
informasi kontak dan kalender yang dapat diselaraskan iPhone secara otomatis melalui
udara. MobileMe dapat juga menyelaraskan penanda di iPhone dengan Safari pada
Mac atau dengan Safari maupun Microsoft Internet Explorer pada PC. Anda mengatur
MobileMe, Exchange, dan akun email lainnya secara langsung di iPhone.
iPhone menggunakan protokol Exchange ActiveSync untuk menyelaraskan email,
kalender, dan kontak dengan versi Microsoft Exchange berikut:
ÂÂ Exchange Server 2003 Service Pack 2
ÂÂ Exchange Server 2007 Service Pack 1

Untuk banyak akun email populer, iPhone secara otomatis memasukkan sebagian
besar pengaturan untuk Anda.
Jika Anda belum memiliki akun email, Anda dapat membuat akun gratis secara online
di www.yahoo.com,www.google.com, atau www.aol.com. Anda juga dapat mencoba
MobileMe secara gratis selama 60 hari. Kunjungi www.me.com.
Mengatur akun di iPhone:
1 Dari layar Utama iPhone, ketuk Pengaturan.
2 Ketuk “Mail, Kontak, Kalender”, kemudian ketuk Tambahkan Akun.
3 Ketuk jenis akun:
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ÂÂ Microsoft Exchange
ÂÂ MobileMe
ÂÂ Google email
ÂÂ Yahoo! Mail
ÂÂ AOL
ÂÂ Lainnya

4 Masukkan informasi akun Anda, lalu ketuk Simpan.
Penyedia layanan atau administrator sistem Anda dapat menyediakan pengaturan
akun yang Anda perlukan.
Akun Exchange: Masukkan alamat email lengkap, ranah / domain (opsional), nama
pengguna, kata sandi, dan deskripsi. Deskripsi adalah apa saja sesuai keinginan Anda.
iPhone mendukung layanan Autodiscovery Microsoft yang menggunakan nama
pengguna dan kata sandi Anda untuk menentukan alamat server Exchange. Jika
alamat server tidak dapat ditentukan, Anda akan diminta untuk memasukkan alamat
server tersebut. (Masukkan alamat lengkap di kolom Server). Setelah Anda tersambung
ke server Exchange, Anda mungkin akan diminta untuk mengubah kode sandi untuk
mencocokkan dengan kebijakan yang telah diatur di server.
5 Jika Anda mengatur akun MobileMe atau Microsoft Exchange, ketuk item yang ingin
Anda gunakan di iPhone—mail, kontak, kalender, dan penanda (hanya di MobileMe).
MobileMe memiliki fitur Temukan iPhone Saya yang membantu Anda menemukan
lokasi iPhone jika hilang atau dicuri, dan menguncinya secara jarak jauh, mengatur
kode sandi, atau menghapus informasi pada iPhone jika perlu. Lihat “Fitur
Keamanan“ di halaman 48.
Jika Anda mengaktifkan Temukan iPhone Saya untuk akun MobileMe, pastikan
Push telah diaktifkan untuk Fetch Data Baru. Pada Pengaturan, pilih “Mail, Kontak,
Kalender” > Fetch Data Baru, dan jika Push tidak aktif, ketuk untuk mengaktifkannya.
Untuk akun Exchange, Anda dapat mengatur berapa hari untuk email yang ingin Anda
selaraskan ke iPhone.
Jika Anda telah memiliki informasi kontak atau kalender di iPhone saat mengaktifkan
akun, iPhone akan menanyakan apa yang ingin Anda lakukan dengan informasi yang
telah ada di iPhone. Anda dapat memilih untuk menggabungkan data yang ada ke
akun MobileMe atau Exchange. Jika tidak menggabungkan data, Anda dapat memilih
menyimpannya di akun terpisah pada iPhone (akun diberi label “Pada iPhone Saya”),
atau menghapusnya. Penanda yang ada hanya dapat digabungkan atau dihapus.
Sama halnya jika Anda menonaktifkan kontak atau kalender di akun MobileMe
maupun Exchange, atau jika Anda menghapus akun, iPhone akan menanyakan apakah
Anda ingin menyimpan informasi atau menghapusnya.
Anda dapat menambahkan kontak menggunakan akun LDAP jika perusahaan atau
organisasi Anda mendukungnya. Lihat “Menambah Kontak“ di halaman 189.
18		
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Anda dapat berlangganan kalender CalDAV atau iCal (.ics). Lihat “Berlangganan dan
Berbagi Kalender“ di halaman 102.

Akun Push
MobileMe, Microsoft Exchange, dan Yahoo! Mail dikenal sebagai akun "push". Jika
terdapat informasi baru, seperti pesan email masuk, informasi tersebut akan secara
otomatis dikirimkan (didorong) ke iPhone. (Sebaliknya, layanan “fetch” mengharuskan
perangkat lunak email Anda untuk memeriksa secara berkala ke penyedia layanan
untuk melihat apakah ada pesan baru yang masuk, dan kemudian memintanya
untuk dikirim). MobilMe dan Exchange juga menggunakan teknologi push untuk
menyelaraskan kontak, kalender, dan penanda (hanya di MobileMe) jika Anda memilih
item tersebut di pengaturan akun.
Informasi yang telah diselaraskan akan ditransfer secara otomatis melalui sambungan
nirkabel; Anda tidak perlu menyambungkan iPhone ke komputer Anda untuk
menyelaraskan. Jika Anda tidak memiliki koneksi seluler, iPhone dapat menerima data
yang didorong melalui koneksi Wi-Fi ketika iPhone sedang aktif (layar menyala, atau
iPhone tersambung ke komputer Anda atau ke adaptor power).

Menginstalasi Profil Konfigurasi

Jika Anda berada dalam lingkup perusahaan, Anda mungkin dapat mengatur akun
dan item lainnya di iPhone dengan menginstalasi profil konfigurasi. Profil Konfigurasi
memberikan jalan kepada administrator sistem untuk dengan cepat mengatur
iPhone Anda agar berfungsi dengan sistem informasi di perusahaan, sekolah, atau
organisasi Anda. Misalnya, profil konfigurasi dapat mengatur iPhone untuk mengakses
server Microsoft Exchange di tempat kerja sehingga iPhone dapat mengakses email
Exchange, kalender, dan kontak Anda.
Profil konfigurasi dapat mengkonfigurasikan beberapa pengaturan di iPhone sekaligus.
Misalnya, profil konfigurasi dapat mengatur akun Microsoft Exchange, akun VPN,
dan sertifikat untuk akses aman ke jaringan dan informasi perusahaan Anda. Profil
konfigurasi dapat mengaktifkan Kunci Kode Sandi, mengharuskan Anda membuat
serta memasukkan kode sandi untuk menggunakan iPhone.
Administrator sistem Anda dapat mendistribusikan profil konfigurasi melalui email
atau dengan menempatkannya di halaman web yang aman. Administrator sistem juga
dapat menginstalasi profil konfigurasi langsung ke iPhone untuk Anda.
Menginstalasi profil konfigurasi:
1 Dengan menggunakan iPhone, buka pesan email atau download profil konfigurasi dari
situs web yang telah disediakan oleh administrator sistem Anda.
2 Bila konfigurasi profil telah terbuka, ketuk Instalasi.
3 Masukkan kata sandi dan informasi lainnya yang diminta.
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Penting:  Anda mungkin akan diminta untuk memverifikasi bahwa profil konfigurasi
tersebut tepercaya. Jika ragu, hubungi administrator sistem Anda sebelum
menginstalasi profil konfigurasi.
Pengaturan yang diberikan oleh profil konfigurasi tidak dapat diubah. Jika Anda ingin
mengubah pengaturan ini, Anda harus terlebih dulu menghapus profil konfigurasi
atau menginstalasi profil konfigurasi yang telah diperbarui.
Menghapus profil: Pada Pengaturan, pilih Umum > Profil, pilih profil konfigurasi dan
ketuk Hapus.
Menghapus profil konfigurasi akan menghapus pengaturan dan semua informasi lain
yang diinstalasi oleh profil konfigurasi dari iPhone.

Melepaskan iPhone dari Komputer Anda

Kecuali jika iPhone sedang diselaraskan dengan komputer Anda, Anda dapat
melepaskannya dari komputer Anda setiap saat.
Ketika iPhone diselaraskan dengan komputer Anda, iPhone akan menampilkan
“Penyelarasan sedang berlangsung". Jika Anda memutuskan sambungan iPhone
sebelum penyelarasan selesai, sebagian data mungkin tidak berhasil ditransfer. Saat
penyelarasan iPhone selesai, iTunes menunjukkan “iPhone sync is complete”.
Membatalkan penyelarasan: Seret panel geser (slider) di iPhone.
Jika Anda menerima panggilan telepon pada saat penyelarasan, penyelarasan akan
dibatalkan secara otomatis dan Anda dapat mencabut iPhone untuk menjawab
panggilan tersebut. Sambungkan iPhone setelah panggilan diakhiri untuk
menyelesaikan penyelarasan.
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Dasar-Dasar

Sekilas tentang iPhone
Lubang
headset
Penerima
Tombol
Dering/Hening

Tombol
Tidur/Bangun
Wadah kartu
SIM
Kamera
(di belakang)

Tombol
volume

Bar status

Layar sentuh

Ikon-ikon
aplikasi

Tombol rumah

Pengeras
suara

Konektor dock
Mikrofon

Layar Utama Anda mungkin terlihat berbeda, tergantung pada model iPhone yang
Anda miliki dan apakah Anda telah mengatur ulang ikon-ikonnya.

Aksesori yang Disertakan di iPhone

Headset stereo
Konektor Dock ke Kabel USB

Adaptor power USB

		

Alat pelepas SIM
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Item

Fungsi

Earphone Apple dengan Remote dan Mikrofon
(iPhone 3GS)
Headset Stereo iPhone (iPhone 3G)

Mendengarkan musik, video, dan panggilan
telepon. Gunakan mikrofon built-in untuk
berbicara. Tekan tombol tengah untuk menjawab
atau mengakhiri panggilan. Saat mendengarkan
iPod, tekan tombol tersebut sekali untuk
memainkan atau menjeda lagu atau tekan dua
kali dengan cepat untuk melompat ke lagu
berikutnya. Gunakan tombol + dan – untuk
menyesuaikan volume (hanya di iPhone 3GS).
Tekan terus tombol tengah untuk menggunakan
Kontrol Suara (hanya di iPhone 3GS).

Konektor Dock untuk Kabel USB

Gunakan kabel untuk menyambungkan iPhone
ke komputer Anda untuk menyelaraskan dan
mengisi daya. Kabel dapat digunakan dengan
dock opsional atau dicolokkan langsung ke
iPhone.

Adaptor power USB

Sambungkan adaptor power ke iPhone
menggunakan kabel yang telah disediakan,
kemudian sambungkan ke stopkontak standar
untuk mengisi baterai iPhone

Alat pelepas SIM

Mengeluarkan kartu SIM.

Ikon Status
Ikon pada baris status di bagian atas layar memberikan informasi tentang iPhone:
Ikon status
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Arti
Sinyal telepon

Menunjukkan apakah Anda berada dalam area
jangkauan jaringan seluler serta dapat melakukan
dan menerima panggilan. Semakin banyak baris,
semakin kuat sinyalnya. Jika tidak ada sinyal, baris
tersebut akan digantikan dengan tulisan “Tidak
Ada Layanan”.

Mode pesawat

Menunjukkan bahwa mode pesawat aktif – Anda
tidak dapat menggunakan telepon, mengakses
Internet, atau menggunakan perangkat
Bluetooth®. Tersedia fitur berkabel. Lihat “Mode
Pesawat“ di halaman 148.

3G

Menunjukkan bahwa jaringan 3G operator
Anda tersedia dan iPhone dapat tersambung ke
Internet melalui 3G. Tersedia di iPhone 3G atau
yang lebih baru. Lihat “Cara iPhone Menyambung
ke Internet“ di halaman 43.
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Ikon status

Arti
EDGE

Menunjukkan bahwa jaringan EDGE operator
Anda tersedia dan iPhone dapat tersambung
ke Internet melalui EDGE. Lihat “Cara iPhone
Menyambung ke Internet“ di halaman 43.

GPRS

Menunjukkan bahwa jaringan GPRS operator
Anda tersedia dan iPhone dapat tersambung
ke Internet melalui GPRS. Lihat “Cara iPhone
Menyambung ke Internet“ di halaman 43.

Wi-Fi

Menunjukkan bahwa iPhone tersambung
ke Internet melalui jaringan Wi-Fi. Semakin
banyak baris, semakin kuat sambungannya.
Lihat “Bergabung dengan Jaringan Wi-Fi“ di
halaman 43.

Aktivitas jaringan

Menunjukkan penyelarasan melalui udara atau
aktivitas jaringan lainnya. Beberapa aplikasi pihak
ketiga mungkin juga menggunakan ikon ini
untuk menunjukkan proses yang sedang aktif.

Call Forwarding (Fitur Lacak)

Menunjukkan bahwa Lacak telah diatur pada
iPhone. Lihat “Call Forwarding (Fitur Lacak)“ di
halaman 165.

VPN

Menunjukkan bahwa Anda tersambung ke
jaringan menggunakan VPN. Lihat “Jaringan“ di
halaman 154.

Penguncian

Menunjukkan bahwa iPhone terkunci. Lihat
“Tombol Tidur/Bangun“ di halaman 27.

TTY

Menunjukkan bahwa iPhone diatur
untuk berfungsi dengan mesin TTY. Lihat
“Menggunakan iPhone dengan Mesin TTY
(Teletype)“ di halaman 166.

Mainkan

Menunjukkan bahwa lagu, buku audio, atau
podcast sedang dimainkan. Lihat “Memainkan
Lagu“ di halaman 81.

Alarm

Menunjukkan bahwa alarm diaktifkan. Lihat
“Alarm“ di halaman 142.

Bluetooth

Ikon biru atau putih: Bluetooth diaktifkan dan
perangkat, seperti headset atau perlengkapan
mobil, tersambung. Ikon abu-abu: Bluetooth
diaktifkan, namun tidak ada perangkat yang
tersambung. Tidak ada ikon: Bluetooth tidak aktif.
Lihat “Perangkat Bluetooth“ di halaman 60.

Baterai

Menunjukkan tingkat atau status pengisian
baterai. Lihat “Baterai“ di halaman 46.
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Layar Utama

Tekan tombol Rumah kapanpun untuk membuka layar Utama yang berisi aplikasi
iPhone Anda. Ketuk salah satu ikon aplikasi untuk memulai.

Aplikasi-Aplikasi iPhone
Aplikasi-aplikasi berikut disertakan dalam iPhone:

Telepon

Mail

Safari

iPod

Pesan

Kalender

Foto
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Melakukan panggilan, dengan akses cepat ke pemanggil terakhir, favorit, dan semua
kontak. Lakukan panggilan secara manual menggunakan keypad angka. Atau cukup
dengan panggilan melalui suara. Kotak suara visual menampilkan daftar pesan suara
Anda. Cukup ketuk untuk mendengarkan setiap pesan yang Anda inginkan, dalam
urutan yang Anda kehendaki.
iPhone bekerja dengan MobileMe, Microsoft Exchange, dan banyak sistem email
yang paling populer—termasuk Yahoo! Mail, Google email, dan AOL—serta sebagian
besar sistem email POP3 dan IMAP berstandar industri. Melihat PDF dan lampiran
lainnya dalam Mail. Menyimpan foto dan gambar yang dilampirkan ke album Rol
Kamera.
Menelusuri situs web melalui jaringan data seluler atau melalui Wi-Fi. Putar
iPhone ke samping untuk tampilan layar lebar. Ketuk dua kali untuk memperbesar
atau memperkecil tampilan—Safari akan secara otomatis menyesuaikan kolom
halaman web dengan layar iPhone agar mudah dibaca. Membuka banyak halaman.
Menyelaraskan penanda dengan Safari atau Microsoft Internet Explorer di komputer
Anda. Menambah klip web Safari ke layar Utama untuk akses cepat ke situs web
favorit Anda. Menyimpan gambar dari situs web ke Perpustakaan Foto Anda.
Mendengarkan lagu, buku audio, dan podcast Anda. Membuat daftar lagu on-the-go,
atau menggunakan Genius untuk membuat daftar lagu untuk Anda. Mendengarkan
Campuran Genius yang berisi lagu-lagu dari perpustakaan Anda. Menonton film dan
podcast video di layar lebar.
Mengirim dan menerima pesan teks SMS. Percakapan akan tersimpan dalam
tampilan seperti iChat, sehingga Anda dapat melihat riwayat pesan yang Anda kirim
dan terima. Mengirim foto, klip video (hanya di iPhone 3GS), informasi kontak, dan
memo suara ke perangkat MMS (iPhone 3G atau yang lebih baru).
Menampilkan dan mencari kalender MobileMe, iCal, Microsoft Entourage,
Microsoft Outlook, atau Microsoft Exchange Anda. Masukkan acara pada iPhone,
kemudian acara tersebut diselaraskan kembali dengan kalender di komputer Anda.
Berlangganan kalender. Mengatur pengingat untuk mengingatkan Anda akan acara,
janji, dan tenggat waktu.
Melihat foto dan video (hanya di iPhone 3GS) yang Anda ambil / rekam dengan
iPhone, Anda terima melalui Mail atau pesan MMS (hanya di iPhone 3GS), atau
yang diselaraskan dari aplikasi foto di komputer Anda. (Penyelarasan video hanya
ada di Mac.) Melihatnya dalam orientasi potret atau lanskap. Memperbesar foto
untuk melihat lebih dekat. Menonton pertunjukan slide. Mengirim email foto dan
video, mengirimnya dalam pesan MMS (hanya di iPhone 3G atau yang lebih baru),
atau menerbitkannya ke galeri MobileMe. Memasangkan gambar ke kontak dan
menggunakannya sebagai wallpaper.

Kamera

YouTube

Mengambil foto, dan merekam video (hanya di iPhone 3GS). Melihatnya di iPhone,
mengirim email, foto dan video, mengirimnya dalam pesan MMS (iPhone 3G
atau yang lebih baru), atau menguploadnya ke komputer Anda. Memotong dan
menyimpan klip video. Mengupload video langsung ke YouTube. Mengambil
foto teman dan mengatur iPhone untuk menampilkannya saat orang tersebut
menghubungi Anda.
Memainkan video dari koleksi online YouTube. Mencari video, atau menelusuri video
pilihan, paling banyak dilihat, baru saja diperbarui, dan nilainya tertinggi. Mengatur
dan masuk ke akun YouTube Anda—lalu menilai video, menyelaraskan video favorit
Anda, menunjukkan berlangganan, dan masih banyak lagi. Mengupload video Anda
yang diambil dengan iPhone.

Saham

Melihat saham favorit Anda yang diperbarui secara otomatis dari Internet.
Menampilkan berita perusahaan dan informasi perdagangan saat ini, seperti harga
pembukaan atau rata-rata, volume perdagangan, atau kapitalisasi pasar. Putar iPhone
untuk melihat diagram yang lebih rinci dalam orientasi lanskap. Seret jari Anda
di sepanjang diagram untuk menelusuri poin harga atau gunakan dua jari untuk
melihat kisaran di antara poin tersebut.

Peta

Melihat peta jalan, pencitraan satelit, atau wilayah lokasi di seluruh dunia.
Memperbesar tampilan untuk melihat lebih dekat atau melihat Google Street View.
Menemukan dan melacak (perkiraan) lokasi Anda sekarang. Melihat ke arah mana
yang Anda menghadap (hanya di iPhone 3GS, menggunakan kompas built-in).
Mendapatkan petunjuk arah mengemudi, menggunakan transportasi umum, atau
berjalan kaki dan melihat kondisi lalu lintas jalan raya. Menemukan lokasi bisnis di
area tersebut dan melakukan panggilan dengan sekali ketuk.

Cuaca

Memo Suara

Catatan

Jam
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Mendapatkan kondisi cuaca terkini dan perkiraan cuaca enam hari ke depan.
Menambahkan kota-kota favorit untuk memperoleh laporan cuaca dengan cepat
setiap saat.
Merekam memo suara di iPhone. Memutarnya kembali di iPhone atau
menyelaraskannya dengan iTunes untuk mendengarkan memo suara di komputer
Anda. Melampirkan memo suara ke email atau pesan MMS (iPhone 3G atau yang
lebih baru).
Menulis catatan seperti pengingat, daftar belanjaan, ide cemerlang saat berada di
perjalanan. Mengirimnya melalui email. Menyelaraskan catatan ke Mail, Microsoft
Outlook, atau Outlook Express.

Menampilkan waktu di berbagai kota di seluruh dunia—membuat jam untuk favorit
Anda. Mengatur satu alarm atau lebih. Menggunakan stopwatch atau mengatur
timer hitungan mundur.
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Menambah, mengurangi, mengkalikan, dan membagi. Putar iPhone ke samping
untuk menggunakan fungsi kalkulator ilmiah.
Kalkulator

Pengaturan

iTunes

App Store

Kompas

Kontak

Nike + iPod

Mengatur akun dan menyesuaikan semua pengaturan iPhone di satu tempat yang
dipilih. Mengatur batas volume suara untuk kenyamanan pendengaran. Mengatur
nada dering, wallpaper, kecerahan layar, dan pengaturan jaringan, telepon, mail, web,
musik, video, foto, dan banyak lagi. Mengatur penguncian otomatis dan kode sandi
untuk keamanan. Membatasi akses ke konten iTunes eksplisit dan aplikasi-aplikasi
tertentu. Mengatur ulang iPhone.
Mencari iTunes Store untuk musik, nada dering, buku audio, acara TV, video musik,
dan film. Menelusuri, meninjau, membeli, dan mendownload rilis terbaru, item
teratas, dan banyak lagi. Menyewa film untuk ditonton di iPhone. Melakukan
streaming dan mendownload podcast. Membaca atau menulis ulasan pribadi untuk
item favorit Anda.
Mencari aplikasi iPhone di App Store yang dapat Anda beli atau download
menggunakan Wi-Fi atau sambungan jaringan data seluler Anda. Membaca atau
menulis ulasan pribadi untuk aplikasi favorit Anda. Mendownload dan menginstalasi
aplikasi di layar Utama Anda.
Menggunakan kompas digital built-in (hanya di iPhone 3GS) untuk menentukan
arah Anda. Mendapatkan koordinat Anda sekarang. Memilih antara arah utara yang
sesungguhnya dan utara magnetik.

Mendapatkan informasi kontak yang telah diselaraskan dari MobileMe, Mac OS
X Address Book, Yahoo! Address Book, Google Contacts, Windows Address Book
(Outlook Express), Microsoft Outlook, atau Microsoft Exchange. Mencari, menambah,
mengubah, atau menghapus kontak yang akan diselaraskan kembali ke komputer
Anda.
Nike + iPod (yang muncul bila Anda mengaktifkannya di Pengaturan) akan
menjadikan iPhone sebagai teman Anda dalam berolahraga. Mencatat kecepatan,
waktu, dan jarak dari satu latihan ke latihan berikutnya dan memilih lagu untuk
membangkitkan semangat selama Anda berolahraga. (hanya di iPhone 3GS. Harus
menggunakan sepatu Nike dan Nike + Sensor iPod, dijual terpisah.)

Catatan:  Fungsi dan ketersediaan aplikasi mungkin bervariasi tergantung pada negara
atau wilayah tempat Anda membeli dan menggunakan iPhone. Hubungi operator
Anda untuk informasi lebih lanjut.

Mengatur Layar Utama
Anda dapat mengatur tata letak ikon pada layar Utama—termasuk ikon Dock di
sepanjang bagian bawah layar. Jika Anda mau, silakan atur ikon di beberapa layar
Utama.
Mengatur ulang ikon:
1 Sentuh dan tahan ikon layar Utama hingga ikon mulai bergoyang.
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2 Atur ikon dengan cara menyeretnya.
3 Tekan tombol Rumah

untuk menyimpan pengaturan Anda.

Anda juga dapat menambah tautan ke halaman web favorit Anda di layar Utama. Lihat
“Klip Web“ di halaman 78.
Anda juga dapat mengatur ulang ikon-ikon layar Utama dan urutan layar (di iTunes 9
atau versi yang lebih baru) saat iPhone tersambung ke komputer Anda. Pilih iPhone
pada panel samping iTunes, lalu klik tab Applications.
Membuat layar Utama tambahan: Saat mengatur ikon, seret ikon ke tepi kanan layar
hingga muncul layar baru. Anda dapat menjentik untuk kembali ke layar sebelumnya
dan menyeret lebih banyak ikon ke layar baru.

Anda dapat membuat hingga 11 layar. Jumlah titik di atas Dock menunjukkan jumlah
layar yang Anda buat dan layar mana yang Anda lihat.
Beralih ke layar Utama lainnya: Jentik ke kiri atau kanan, atau ketuk dari kiri atau
kanan pada barisan titik.
Membuka layar Utama pertama: Tekan tombol

Rumah.

Mengatur ulang layar Utama Anda ke tata letak default: Pilih Pengaturan > Umum >
Atur Ulang dan ketuk Atur Ulang Tata Letak Layar Utama.

Tombol

Beberapa tombol sederhana mempermudah untuk menyalakan dan mematikan
iPhone, menyesuaikan volume, dan beralih antara mode dering dan hening.

Tombol Tidur/Bangun
Saat Anda tidak menggunakan iPhone namun Anda masih ingin menerima panggilan
dan pesan teks, Anda dapat menguncinya.
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Saat iPhone terkunci, perangkat tidak akan memberikan respons apapun jika Anda
menyentuh layar. Anda masih dapat mendengarkan musik dan menyesuaikan
volume, serta menggunakan tombol tengah pada headset iPhone Anda (atau tombol
semacam itu pada headset Bluetooth Anda) untuk memutar atau menjeda lagu, atau
menjawab atau mengakhiri panggilan.
Secara default, jika Anda tidak menyentuh layar selama satu menit, iPhone akan
terkunci secara otomatis.

Tombol
Tidur/Bangun

Mengunci iPhone

Tekan tombol Tidur/Bangun.

Membuka penguncian iPhone

Tekan tombol Rumah atau tombol Tidur/
Bangun, kemudian tarik panel gesernya (slider).

Mematikan iPhone sepenuhnya

Tekan dan tahan tombol Tidur/Bangun selama
beberapa detik hingga panel geser (slider)
merah muncul, kemudian seret panel gesernya.
Saat iPhone tidak aktif, panggilan masuk akan
dialihkan langsung ke kotak suara.

Menyalakan iPhone

Tekan dan tahan tombol Tidur/Bangun hingga
logo Apple muncul.

Untuk informasi tentang cara mengubah berapa lama sebelum iPhone terkunci, lihat
“Penguncian Otomatis“ di halaman 155. Untuk informasi tentang pengaturan iPhone
agar meminta kode sandi untuk membukanya, lihat “Penguncian Kode Sandi“ di
halaman 156.

Tombol Volume
Ketika Anda sedang bertelepon atau mendengarkan lagu, menonton film, atau media
lain, tombol di samping iPhone dapat menyesuaikan volume audio. Selain itu, tomboltombol tersebut mengendalikan volume untuk bunyi dering, pengingat, dan efek
suara lainnya.
PERINGATAN:  Untuk informasi penting tentang menghindari kehilangan
fungsi pendengaran, lihat Important Product Information Guide di
www.apple.com/id/support/manuals/iphone.
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Untuk mengatur volume suara, gunakan tombol di bagian samping iPhone.

Volume
naik
Volume
turun

Untuk mengatur batas volume musik dan video di iPhone, lihat “Musik“ di halaman 169.

Tombol Dering/Hening
Gerakkan tombol Dering/Hening untuk beralih antara mode

dering dan

hening.

Dering

Hening

Bila mode dering dipilih, iPhone akan memainkan semua suara. Bila mode hening
dipilih, iPhone tidak akan berdering atau memainkan tanda dan efek suara lainnya.
Penting:  Alarm Jam, aplikasi audio seperti iPod, dan beberapa permainan masih akan
memutar suara melalui speaker built-in saat iPhone diatur ke mode hening.
Secara default, saat Anda mendapat panggilan, iPhone akan bergetar meskipun diatur
ke mode dering, atau dalam mode hening. Jika iPhone diatur ke mode dering, Anda
dapat mengheningkan suara panggilan dengan menekan tombol Tidur/Bangun atau
menekan salah satu tombol volume suara sekali. Tekan sekali lagi untuk mengalihkan
panggilan ke kotak suara.
Untuk informasi tentang mengubah pengaturan suara dan getar, lihat “Suara dan
Tombol Dering/Hening“ di halaman 151.
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Layar Sentuh

Kontrol pada layar sentuh iPhone akan berubah secara dinamis, tergantung pada
tugas yang sedang Anda jalankan.

Membuka Aplikasi
Membuka aplikasi: Ketuk ikon.

Menutup aplikasi dan kembali ke layar Utama: Tekan tombol
bawah layar.

Rumah di bagian

Menggulir
Seret ke atas atau bawah untuk menggulir. Pada beberapa layar seperti halaman web,
Anda juga dapat menggulir dari satu sisi ke sisi lainnya.

Menyeret jari Anda untuk menggulir tidak akan memilih atau mengaktifkan apapun
pada layar.
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Menjentik untuk menggulir dengan cepat.

Anda dapat menunggu pengguliran sampai berhenti, atau sentuh di mana saja
dalam layar untuk segera menghentikannya. Menyentuh layar untuk menghentikan
pengguliran tidak akan memilih atau mengaktifkan apapun.
Untuk menggulir cepat ke bagian atas daftar, halaman web, atau email, cukup ketuk
baris status.

Daftar
Beberapa daftar memiliki indeks di sepanjang sisi kanan, yang membantu Anda
menavigasi secara cepat.
Menemukan item dalam daftar berindeks: Ketuk salah satu huruf untuk melompat
ke item yang dimulai dengan huruf tersebut. Seret jari Anda di sepanjang indeks untuk
menggulir daftar dengan cepat.

indeks

Memilih item: Ketuk item dalam daftar.
Tergantung pada daftar, tindakan mengetuk sebuah item dapat melakukan hal-hal
yang berbeda—misal, dapat membuka daftar baru, memainkan lagu, membuka email,
atau menampilkan informasi kontak seseorang sehingga Anda dapat menghubungi
orang tersebut.
Kembali ke daftar sebelumnya: Ketuk tombol kembali di bagian sudut kiri atas.
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Memperbesar atau Memperkecil Tampilan
Saat melihat foto, halaman web, email, atau peta, Anda dapat memperbesar atau
memperkecil tampilannya. Satukan atau renggangkan jari Anda. Untuk foto dan
halaman web, Anda dapat mengetuk dua kali (ketuk dua kali dengan cepat) untuk
memperbesar tampilan, kemudian ketuk dua kali lagi untuk memperkecil tampilan.
Untuk peta, ketuk dua kali untuk memperbesar tampilan dan ketuk sekali dengan dua
jari untuk memperkecil tampilan.

Melihat dalam Orientasi Lanskap
Beberapa aplikasi iPhone memungkinkan Anda melihat layar dalam orientasi potret
atau lanskap. Putar iPhone dan layar juga akan berputar, mengaturnya secara otomatis
agar sesuai dengan orientasi layar yang baru.

Anda mungkin lebih memilih lanskap untuk menampilkan halaman web di Safari atau
saat memasukkan teks, misalnya. Skala halaman web akan secara otomatis berubah ke
layar yang lebih lebar dalam orientasi lanskap, sehingga teks dan gambar terlihat lebih
besar. Demikian halnya dengan keyboard pada layar yang menjadi lebih besar dalam
orientasi lanskap, sehingga kecepatan dan akurasi pengetikan Anda meningkat.
Berikut adalah aplikasi yang mendukung orientasi potret dan lanskap:
ÂÂ Mail
ÂÂ Safari
ÂÂ Pesan
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ÂÂ Catatan
ÂÂ Kontak
ÂÂ Saham
ÂÂ iPod
ÂÂ Foto
ÂÂ Kamera
ÂÂ Kalkulator

Film yang ditonton di iPod dan YouTube akan muncul hanya dalam orientasi lanskap.
Tampilan jalan di Peta juga muncul dalam orientasi lanskap.

Keyboard di Layar

Gunakan keyboard di layar untuk memasukkan teks, seperti informasi kontak, pesan
teks, dan alamat web.

Mengetik
Tergantung pada aplikasi yang Anda gunakan, papan ketik cerdas dapat secara
otomatis memberikan saran perbaikan saat Anda mengetik untuk mencegah
terjadinya salah ketik.
Memasukkan teks:
1 Ketuk kolom teks, seperti di catatan atau kontak baru, untuk menampilkan keyboard.
2 Ketuk tombol pada keyboard.
Mulai mengetik hanya dengan jari telunjuk Anda. Setelah lancar, Anda dapat mengetik
lebih cepat menggunakan dua jempol.
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Saat Anda mengetik, setiap huruf akan muncul di atas jempol atau jari Anda. Jika Anda
menyentuh tombol yang salah, Anda dapat menggeser jari ke tombol yang benar.
Huruf tidak akan dimasukkan sampai Anda mengangkat jari Anda dari tombol.

Mengetik huruf besar

Ketuk tombol Shift sebelum mengetuk salah
satu huruf. Atau sentuh dan tahan tombol Shift,
kemudian geser ke sebuah huruf.

Mengetik titik dan spasi dengan cepat.

Ketuk dua kali tombol spasi. (Anda dapat
mengaktifkan atau menonaktifkan fitur ini
melalui Pengaturan > Umum > Papan Ketik.)

Mengaktifkan caps lock (huruf besar)

Ketuk dua kali tombol Shift. Tombol Shift
akan menjadi biru, dan semua huruf yang Anda
ketik menjadi huruf besar. Ketuk tombol Shift
lagi untuk menonaktifkan caps lock. (Anda
dapat mengaktifkan atau menonaktifkan fitur ini
melalui Pengaturan > Umum > Papan Ketik.)

Menampilkan angka, tanda baca, atau simbol.

Ketuk tombol
Angka. Ketuk tombol
Simbol untuk melihat tanda baca dan simbol
tambahan.

Mengetik huruf atau simbol yang tidak terdapat Sentuh dan tahan huruf atau simbol terkait,
pada keyboard
kemudian geser untuk memilih variasi.

Kamus
Untuk beberapa bahasa, iPhone memiliki kamus untuk membantu Anda mengetik.
Kamus yang sesuai akan diaktifkan secara otomatis saat Anda memilih keyboard yang
sesuai.
Untuk daftar bahasa yang didukung, lihat www.apple.com/id/iphone/specs.html.
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iPhone menggunakan kamus aktif untuk memberikan saran perbaikan atau
melengkapi kata yang Anda ketik. Anda tidak perlu berhenti mengetik untuk
menerima saran kata.

Saran kata

Menerima atau menolak saran dari kamus:
mm Untuk menolak saran kata, selesaikan ketikan Anda, kemudian ketuk “x” untuk menutup
saran sebelum Anda melanjutkan pengetikan. Setiap kali Anda menolak saran untuk
kata yang sama, iPhone menjadi lebih menerima kata Anda.
mm Untuk menggunakan saran kata, ketik spasi, tanda baca, atau karakter kembali.
Mengaktifkan atau menonaktifkan Koreksi Otomatis: Pilih Umum > Papan Ketik, lalu
aktifkan atau nonaktifkan Koreksi Otomatis. Koreksi Otomatis aktif secara default.
Catatan:  Jika Anda memasukkan bahasa Cina atau bahasa Jepang, ketuk salah satu
alternatif yang disarankan.

Mengedit
Kaca pembesar di layar dapat membantu Anda mengatur posisi titik penyisipan untuk
mengetik dan mengedit teks. Anda dapat memilih teks yang akan dipotong, disalin,
dan ditempel.
Mengatur posisi titik penyisipan: Sentuh terus untuk menampilkan kaca pembesar,
kemudian seret untuk mengatur posisi titik penyisipan.

Bab 2    Dasar-Dasar

35

Memilih teks: Ketuk titik penyisipan untuk menampilkan tombol pilihan. Ketuk Pilih
untuk memilih kata berikutnya atau ketuk Pilih Semua untuk memilih semua teks.
Saat Anda mengetik, Anda juga dapat mengetuk dua kali untuk memilih kata. Dalam
dokumen baca-saja, seperti halaman web, atau email atau pesan teks yang Anda
terima, sentuh dan tahan untuk memilih sebuah kata.
Seret titik ambil untuk memilih teks lebih banyak atau sedikit.

Memotong atau menyalin teks: Pilih teks, kemudian ketuk Potong atau Salin.

Menempelkan teks: Ketuk titik penyisipan, lalu ketuk Tempel. Teks terakhir yang
Anda potong atau salin akan dimasukkan. Atau pilih teks dan ketuk Tempel untuk
meletakkan teks tersebut.
Membatalkan editan terakhir: Goyang iPhone, lalu ketuk Batal.

Papan Ketik Internasional
iPhone dilengkapi keyboard yang memungkinkan Anda memasukkan teks dalam
berbagai bahasa, termasuk bahasa yang dibaca dari kanan ke kiri. Untuk daftar
lengkap keyboard yang didukung, kunjungi www.apple.com/id/iphone/specs.html.
Mengaktifkan atau menonaktifkan papan ketik internasional:
1 Pada Pengaturan, pilih Umum > Internasional > Papan Ketik.
2 Aktifkan keyboard yang Anda inginkan. Bahasa yang memiliki beberapa keyboard,
seperti bahasa Jepang dan Cina, menunjukkan jumlah keyboard yang tersedia. Ketuk
untuk memilih keyboard untuk bahasa tersebut.
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Mengganti keyboard jika beberapa keyboard
diaktifkan

Ketuk untuk berganti keyboard. Jika Anda
mengetuk simbol, nama keyboard yang baru saja
diaktifkan akan muncul sesaat.

Mengetik huruf, angka, atau simbol yang tidak
ada di keyboard

Sentuh dan tahan huruf, angka, atau simbol yang
terkait, lalu geser untuk memilih variasi. Pada
keyboard bahasa Yahudi dan Thai, misalnya, Anda
dapat memilih angka asli dan menahan angka
Arab yang terkait.

Memasukkan huruf Kana bahasa Jepang

Gunakan keypad Kana untuk memilih suku kata.
Untuk opsi suku kata lainnya, ketuk tombol
panah, lalu pilih suku kata atau kata lainnya dari
jendela.

Memasukkan QWERTY bahasa Jepang

Gunakan keyboard QWERTY untuk memasukkan
kode untuk suku kata bahasa Jepang. Saat
Anda mengetik, suku kata yang disarankan
akan muncul. Ketuk suku kata tersebut untuk
memilihnya.

Memasukkan karakter gambar Emoji

Gunakan keyboard Emoji. Hanya tersedia di
iPhone yang dibeli dan digunakan di Jepang.

Memasukkan huruf Korea

Gunakan keyboard bahasa Korea 2-Set untuk
mengetik huruf Hangul. Untuk mengetik
konsonan ganda atau vokal gabung, sentuh dan
tahan huruf tersebut, lalu geser untuk memilih
huruf ganda.

Memasukkan Pinyin bahasa Cina Sederhana
(Simplified) atau Cina Tradisional

Gunakan keyboard QWERTY untuk memasukkan
Pinyin untuk karakter bahasa Cina. Saat Anda
mengetik, karakter bahasa Cina yang disarankan
akan muncul. Ketuk karakter untuk memilihnya
atau terus masukkan Pinyin untuk melihat lebih
banyak pilihan karakter.

Memasukkan Zhuyin bahasa Cina Tradisional

Gunakan keyboard untuk memasukkan huruf
Zhuyin. Saat Anda mengetik, karakter bahasa Cina
yang disarankan akan muncul. Ketuk karakter
untuk memilihnya atau terus masukkan Zhuyin
untuk melihat lebih banyak pilihan karakter.
Setelah Anda mengetik huruf awal, keyboard
akan menampilkan huruf lainnya.
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Memasukkan tulisan tangan bahasa Cina
Sederhana (Simplified) atau Tradisional

Gunakan panel sentuh untuk memasukkan
karakter bahasa Cina dengan jari Anda. Saat
Anda menggoreskan karakter, iPhone akan
mengenalinya dan menampilkan karakter yang
mirip dalam daftar dengan karakter yang paling
mirip di atas. Saat Anda memilih karakter, karakter
yang terkait akan muncul dalam daftar sebagai
pilihan tambahan.
Anda dapat memperoleh beberapa karakter
kompleks dengan memasukkan dua karakter
komponen atau lebih. Misalnya, masukkan 魚
(ikan), lalu 巤 (bulu sikat), untuk mendapatkan
鱲 (nama parsial dari Bandara Internasional
Hong Kong), yang muncul dalam daftar karakter
dengan tanda panah di sampingnya. Ketuk
karakter tersebut untuk mengganti karakter yang
Anda masukkan.

Jika format tulisan tangan bahasa Cina Sederhana atau Tradisional diaktifkan, Anda
dapat memasukkan karakter bahasa Cina dengan jari Anda, seperti berikut ini:

Pad sentuh
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Pencarian

Anda dapat mencari banyak aplikasi di iPhone, termasuk Mail, Kalender, iPod, Catatan,
dan Kontak. Anda dapat mencari masing-masing aplikasi atau mencari semua aplikasi
sekaligus menggunakan Spotlight.

Ke Spotlight: Dari halaman utama pada layar Utama, jentik dari kiri ke kanan.
Jika Anda berada di halaman layar Utama, Anda dapat menekan tombol Rumah untuk
mengakses Spotlight. Dari halaman Spotlight, tekan tombol Rumah untuk kembali ke
halaman layar Utama. Anda juga dapat mengatur iPhone untuk mengakses Spotlight
jika Anda mengklik dua kali tombol Rumah. Lihat “Rumah“ di halaman 158.
Mencari iPhone: Pada halaman Spotlight, masukkan teks di kotak Cari. Hasil pencarian
akan muncul secara otomatis saat Anda mengetik. Ketuk Cari untuk menutup
keyboard dan melihat hasil lainnya.
Ikon di bagian kiri hasil pencarian memungkinkan Anda mengetahui jenis aplikasi
yang memberikan hasil tersebut. Ketuk item dalam daftar hasil untuk membukanya.
Aplikasi

Apa yang dicari

Kontak

Nama depan, nama belakang, dan nama
perusahaan

Mail

Bidang Kepada, Dari, dan Subjek untuk semua
akun (teks pesan tidak dicari)

Kalender

Judul acara, peserta undangan, dan lokasi
(catatan tidak dicari)

iPod

Musik (judul lagu, artis, dan album), judul podcast,
video, dan buku audio

Catatan

Teks catatan

Spotlight juga mencari nama aplikasi asli dan yang terinstalasi pada iPhone, jadi jika
Anda memiliki banyak aplikasi, Anda mungkin ingin menggunakan Spotlight sebagai
cara untuk mencari dan membuka aplikasi.
Membuka aplikasi dari Spotlight: Masukkan nama aplikasi, kemudian ketuk untuk
membuka aplikasi langsung dari hasil pencarian.
Gunakan pengaturan Hasil Pencarian untuk memilih aplikasi mana yang dicari dan
urutan pencarian. Lihat “Rumah“ di halaman 158.
Bab 2    Dasar-Dasar

39

Kontrol Suara

Voice Control (Kontrol Suara) (hanya tersedia di iPhone 3GS) memungkinkan Anda
membuat panggilan dan mengontrol pemutaran musik iPod menggunakan perintah
suara.
Catatan:  Kontrol Suara tidak tersedia dalam semua bahasa.

Menggunakan Kontrol Suara: Tekan terus tombol Rumah sampai layar Kontrol Suara
muncul dan Anda mendengar bunyi bip. Anda juga dapat menekan terus tombol
tengah pada headset iPhone (atau tombol semacam itu pada headset Bluetooth
Anda).
Menggunakan perintah berikut untuk membuat panggilan atau memutar lagu.
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Menghubungi seseorang yang ada di dalam
kontak

Ucapkan “call” (panggil) atau “dial” (telepon),
kemudian sebutkan nama orang tersebut.
Jika orang tersebut memiliki beberapa nomor
telepon, Anda dapat menambahkan misalnya
“home” (rumah) atau “mobile” (telepon seluler).

Menelepon sebuah nomor

Ucapkan “call" (panggil) atau “dial" (telepon),
kemudian sebutkan nomor tersebut.

Mengontrol pemutaran musik

Ucapkan “play” (mainkan) atau “play music”
(mainkan musik). Untuk menjeda, ucapakan
“pause” (jeda) atau “pause music” (jeda musik).
Anda juga dapat mengucapkan “next song"
(lagu berikutnya) atau “previous song" (lagu
sebelumnya).

Memainkan album, artis, atau daftar lagu

Ucapkan “play" (mainkan), kemudian ucapkan
“album”, “artis”, atau “playlist" (daftar lagu) dan
namanya.
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Mengacak daftar lagu yang dimainkan sekarang Ucapkan “shuffle" (acak).
Mengetahui rincian lagu yang sedang
dimainkan

Ucapkan “what's playing" (apa yang sedang
dimainkan), "what song is this" (lagu apa ini),
“who sings this song" (siapa yang menyanyikan
lagu ini), atau "who is this song by" (lagu ini oleh
siapa).

Gunakan Genius untuk memainkan lagu yang
mirip

Ucapkan “Genius”, “play more like this" (mainkan
lebih banyak seperti ini), atau “play more songs
like this" (mainkan lebih banyak lagu seperti ini).

Membatalkan Kontrol Suara

Ucapkan “cancel” (batalkan) or “stop” (berhenti).

Untuk hasil terbaik:
ÂÂ Bicara ke arah mikrofon iPhone seolah-olah Anda ingin membuat panggilan. Anda
dapat juga menggunakan mikrofon di iPhone atau headset Bluetooth Anda.
ÂÂ Bicara dengan jelas dan alami.
ÂÂ Hanya ucapkan perintah dan nama di iPhone, serta angka. Berhenti sejenak di

antara kalimat-kalimat perintah.
ÂÂ Gunakan nama lengkap.

Secara default, Kontrol Suara meminta Anda menggunakan perintah suara dalam
bahasa yang ada di iPhone (Umum > Internasional > Pengaturan Bahasa). Pengaturan
Kontrol Suara memungkinkan Anda untuk mengubah bahasa untuk mengucapkan
perintah suara. Beberapa bahasa tersedia dalam dialek atau aksen yang berbeda.
Mengubah bahasa atau negara: Pada Pengaturan, pilih Umum > Internasional >
Kontrol Suara, lalu ketuk bahasa atau negara.
Kontrol Suara untuk aplikasi iPod selalu dalam kondisi aktif, namun demi keamanan,
Anda dapat mencegah pengaktifan panggilan melalui suara saat iPhone terkunci.
Mencegah panggilan melalui suara saat iPhone terkunci: Pada Pengaturan, pilih
Umum > Penguncian Kode Akses, lalu nonaktifkan Panggilan Suara. Buka iPhone untuk
menggunakan panggilan melalui suara.
Lihat“Voice Dialing (Panggilan Suara)“ di halaman 52 dan“Menggunakan Kontrol Suara
dengan iPod“ di halaman 85.
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Headset Stereo

Headset yang disertakan bersama iPhone dilengkapi mikrofon dan tombol terintegrasi
yang memungkinkan Anda menjawab dan mengakhiri panggilan dengan mudah,
serta mengontrol pemutaran audio dan video. Headset yang disertakan dengan
iPhone 3GS (ditampilkan di sini) juga dilengkapi dengan tombol volume suara.

Tombol tengah

Pasang headset untuk mendengarkan musik atau membuat panggilan. Pemanggil
akan mendengar Anda melalui mikrofon built-in. Tekan tombol tengah untuk
mengontrol pemutaran musik dan menjawab atau mengakhiri panggilan, bahkan saat
iPhone terkunci. (Anda juga dapat menggunakan tombol semacam itu pada headset
Bluetooth Anda untuk mengontrol fungsi-fungsi ini.)
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Menjedakan lagu atau video

Tekan tombol tengah sekali. Tekan kembali untuk
melanjutkan pemutaran.

Beralih ke lagu berikutnya

Tekan tombol tengah dua kali dengan cepat.

Kembali ke lagu sebelumnya

Tekan tombol tengah tiga kali dengan cepat.

Percepat-maju

Tekan tombol tengah dua kali dengan cepat dan
tahan.

Putar balik

Tekan tombol tengah tiga kali dengan cepat dan
tahan.

Mengatur volume suara (hanya di iPhone 3GS)

Tekan tombol + atau –.

Menjawab panggilan masuk

Tekan tombol tengah sekali.

Mengakhiri panggilan yang berlangsung

Tekan tombol tengah sekali.

Menolak panggilan masuk

Tekan terus tombol tengah selama sekitar dua
detik, lalu lepaskan. Dua bunyi bip rendah akan
mengkonfirmasikan bahwa Anda menolak
panggilan.

Beralih ke panggilan masuk atau panggilan
yang ditahan dan menahan panggilan aktif

Tekan tombol tengah sekali. Tekan kembali untuk
beralih ke panggilan pertama.

Beralih ke panggilan masuk atau panggilan
yang ditahan dan mengakhiri panggilan aktif

Tekan terus tombol tengah selama sekitar dua
detik, lalu lepaskan. Dua bunyi bip rendah akan
mengkonfirmasikan bahwa Anda mengakhiri
panggilan pertama.
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Menggunakan Kontrol Suara (hanya di
iPhone 3GS)

Tekan terus tombol tengah. Lihat “Kontrol
Suara“ di halaman 40.

Jika menerima panggilan saat headset terpasang, Anda dapat mendengar nada dering
melalui speaker dan headset iPhone.

Menyambung ke Internet

iPhone menyambung ke Internet secara otomatis setiap kali Anda menggunakan Mail,
Safari, YouTube, Saham, Peta, Cuaca, App Store, atau iTunes Store.

Cara iPhone Menyambung ke Internet
iPhone menyambung ke Internet menggunakan jaringan Wi-Fi atau jaringan data
seluler. Berikut adalah yang dilakukan iPhone secara berurutan, hingga tersambung:
ÂÂ Membuat sambungan melalui jaringan Wi-Fi
terakhir yang Anda gunakan jika
tersedia.
ÂÂ Jika jaringan Wi-Fi sebelumnya tidak tersedia, iPhone akan menampilkan daftar

jaringan Wi-Fi yang berada dalam area jangkauan. Ketuk jaringan dan jika perlu,
masukkan kata sandi untuk bergabung. Jaringan yang memerlukan kata sandi
menampilkan di samping jaringan. Anda dapat mencegah iPhone menampilkan
jaringan yang tersedia secara otomatis. Lihat “Wi-Fi“ di halaman 149.
ÂÂ Jika tidak ada jaringan Wi-Fi yang tersedia atau Anda memutuskan untuk tidak

bergabung, iPhone akan tersambung ke Internet melalui jaringan data seluler (
atau ).

, ,

Jika tidak ada jaringan Wi-Fi dan jaringan data seluler, iPhone tidak dapat tersambung
ke Internet.
Catatan:  Jika tidak ada koneksi 3G, Anda tidak dapat menggunakan Internet melalui
jaringan data seluler saat Anda sedang bertelepon. Anda harus memiliki koneksi Wi-Fi
untuk menggunakan aplikasi Internet pada saat berbicara di telepon.
Beberapa jaringan Wi-Fi dapat digunakan secara gratis termasuk, di beberapa wilayah,
hotspot Wi-Fi yang disediakan oleh operator iPhone Anda. Beberapa jaringan Wi-Fi
akan memerlukan biaya. Untuk bergabung dengan jaringan Wi-Fi pada hotspot yang
harus bayar, Anda biasanya dapat membuka Safari untuk melihat halaman web agar
dapat mendaftar ke layanan.

Bergabung dengan Jaringan Wi-Fi
Pengaturan Wi-Fi memungkinkan Anda mengaktifkan Wi-Fi dan bergabung dengan
jaringan Wi-Fi.
Mengaktifkan Wi-Fi: Pilih Pengaturan > Wi-Fi, lalu aktifkan Wi-Fi.
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Bergabung dengan jaringan Wi-Fi: Pilih Pengaturan > Wi-Fi, tunggu sebentar saat
iPhone mendeteksi jaringan yang berada dalam jangkauan, kemudian pilih jaringan
(Anda dapat dikenakan biaya bila bergabung dengan beberapa jaringan Wi-Fi). Jika
perlu, masukkan kata sandi lalu ketuk Gabung (jaringan yang memerlukan kata sandi
akan muncul dengan ikon gembok).
Setelah Anda bergabung dengan sebuah jaringan Wi-Fi secara manual, iPhone
secara otomatis akan tersambung ke jaringan tersebut setiap kali jaringan tersebut
berada dalam jangkauan. Jika ada beberapa jaringan dalam jangkauan jaringan yang
digunakan sebelumnya, iPhone akan bergabung ke jaringan yang terakhir digunakan.
Jika iPhone tersambung ke jaringan Wi-Fi, ikon Wi-Fi
pada baris status di bagian
atas layar menunjukkan kekuatan sambungan. Semakin banyak baris yang terlihat,
semakin kuat sambungannya.
Untuk informasi tentang cara mengkonfigurasi pengaturan Wi-Fi, lihat “Wi-Fi“ di
halaman 149.

Akses Jaringan Data Seluler
3G, EDGE, dan GPRS memungkinkan konektivitas Internet di jaringan seluler tersedia
melalui layanan nirkabel operator iPhone Anda. Periksa jangkauan jaringan operator
tersebut di wilayah Anda untuk ketersediaan koneksi.
Anda dapat mengetahui iPhone tersambung ke Internet melalui jaringan data seluler
jika Anda melihat ikon 3G ( ), EDGE ( ), atau GPRS ( ) di baris status di bagian atas
layar.
Catatan:  Jika Anda tidak memiliki koneksi 3G, Anda mungkin tidak dapat menerima
panggilan saat iPhone secara aktif mentransfer data melalui jaringan seluler, misalnya
mendownload halaman web. Panggilan masuk akan langsung diarahkan ke kotak
suara.
Mengaktifkan 3G: Di Pengaturan, pilih Umum > Jaringan, lalu ketuk Aktifkan 3G.
Jika Anda berada di luar jangkauan jaringan operator, Anda mungkin dapat
mengakses Internet melalui operator lain. Untuk mengaktifkan email, menelusuri web,
dan layanan data lainnya bila memungkinkan, aktifkan Roaming Data.
Mengaktifkan Roaming Data: Di Pengaturan, pilih Umum > Jaringan, lalu aktifkan
Roaming Data.
Penting:  Biaya roaming mungkin dikenakan. Agar tidak dikenakan biaya roaming data,
pastikan Roaming Data sudah tidak aktif.
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Akses Internet di Pesawat
Mode pesawat menonaktifkan pemancar radio iPhone untuk menghindari gangguan
dengan pengoperasian pesawat terbang. Di beberapa wilayah, di mana diizinkan oleh
operator pesawat serta hukum dan peraturan yang berlaku, Anda dapat mengaktifkan
Wi-Fi selagi mode pesawat aktif, untuk:
ÂÂ Mengirim dan menerima email
ÂÂ Menelusuri Internet
ÂÂ Menyelaraskan kontak dan kalender Anda melalui udara
ÂÂ Melakukan streaming video YouTube
ÂÂ Mendapatkan harga saham
ÂÂ Mendapatkan lokasi peta
ÂÂ Mendapatkan laporan cuaca
ÂÂ Membeli musik dan aplikasi

Untuk informasi lebih lanjut, lihat “Mode Pesawat“ di halaman 148.

Akses VPN
VPN (Virtual Private Network) menyediakan akses aman ke jaringan pribadi melalui
Internet, seperti jaringan di perusahaan atau sekolah Anda. Gunakan pengaturan
Jaringan untuk mengkonfigurasikan dan mengaktifkan VPN. Lihat “Jaringan“ di
halaman 154.
VPN juga dapat secara otomatis diatur oleh profil konfigurasi. Lihat “Menginstalasi
Profil Konfigurasi“ di halaman 19. Saat VPN diatur oleh profil konfigurasi, iPhone
mungkin mengaktifkan VPN secara otomatis bilamana diperlukan. Untuk informasi
lebih lanjut, hubungi administrator sistem Anda.

Menggunakan iPhone sebagai Modem
Anda dapat menggunakan iPhone 3G atau yang lebih baru sebagai modem untuk
menyambungkan, atau membuat tethering , komputer Anda ke Internet. Anda dapat
menyambungkan iPhone ke komputer Anda menggunakan Konektor Dock ke Kabel
USB, atau melalui Bluetooth.
Catatan:  Biaya tambahan mungkin dikenakan. Hubungi operator Anda untuk
informasi lebih lanjut.
Tethering bekerja melalui jaringan data seluler. Anda tidak dapat berbagi koneksi Wi-Fi
ke Internet. Jika memiliki koneksi 3G, Anda dapat membuat dan menerima panggilan
telepon saat tethering berlangsung.
Catatan:  Untuk menggunakan iPhone sebagai modem dengan komputer Mac, Mac
harus menjalankan Mac OS X versi 10.5.7 atau versi yang lebih baru.
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Mengatur sambungan tethering:
1 Di Pengaturan, pilih Umum > Jaringan > Internet Tethering.
2 Geser tombol Internet Tethering ke Nyala.
3 Menyambungkan iPhone ke komputer:
ÂÂ USB: Sambungkan komputer Anda ke iPhone, menggunakan Konektor Dock ke

Kabel USB. Pada pengaturan layanan Jaringan komputer Anda, pilih iPhone.
Pada Mac, jendela pop-up “A new network interface has been detected” muncul saat
Anda tersambung untuk pertama kalinya. Klik Network Preferences, konfigurasikan
pengaturan jaringan untuk iPhone, kemudian klik Apply . Pada PC, gunakan Network
Control Panel untuk mengkonfigurasikan koneksi iPhone.
ÂÂ Bluetooth: Pada iPhone, pilih Pengaturan > Umum > Bluetooth dan aktifkan

Bluetooth. Setelah itu, lihat dokumentasi yang disertakan bersama perangkat lunak
sistem komputer Anda untuk memasang dan menyambungkan iPhone dengan
komputer Anda.
Ketika Anda tersambung, pita biru akan muncul di bagian atas layar. Tethering
tetap aktif saat Anda tersambung dengan USB, bahkan jika Anda tidak sedang aktif
menggunakan koneksi Internet.
Memantau penggunaan jaringan data seluler Anda: Pada Pengaturan, pilih Umum >
Penggunaan.

Baterai

iPhone dilengkapi baterai internal yang dapat diisi ulang.

Mengisi Daya Baterai
PERINGATAN:  Untuk informasi penting keselamatan tentang
mengisi daya iPhone, lihat Important Product Information Guide di
www.apple.com/id/support/manuals/iphone.
Ikon baterai di sudut kanan atas menunjukkan tingkat daya baterai atau status
pengisian daya baterai. Anda juga dapat menampilkan persentase daya baterai (hanya
di iPhone 3GS).

Mengisi

46		

Bab 2    Dasar-Dasar

Terisi

Mengisi daya baterai: Sambungkan iPhone ke stopkontak menggunakan Konektor
Dock yang disertakan ke Kabel USB dan adaptor power USB.

Mengisi daya baterai dan menyelaraskan iPhone: Sambungkan iPhone ke komputer
Anda menggunakan Konektor Dock yang disertakan ke Kabel USB. Atau sambungkan
iPhone ke komputer Anda menggunakan kabel yang disertakan dan Dock, tersedia
secara terpisah.
Kecuali keyboard Anda dilengkapi port USB 2.0 berdaya tinggi, Anda harus
menyambungkan iPhone ke port USB 2.0 di komputer Anda.

Penting:  Baterai iPhone dapat habis dan bukan terisi jika iPhone disambungkan ke
komputer yang dimatikan atau berada dalam mode tidur atau siaga.
Jika Anda mengisi daya baterai saat sedang menyelaraskan atau menggunakan
iPhone, waktu pengisian daya mungkin berlangsung lebih lama.
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Penting:  Jika daya baterai iPhone sangat lemah, perangkat akan menampilkan salah
satu gambar berikut, yang menunjukkan bahwa baterai iPhone perlu diisi daya hingga
sepuluh menit sebelum Anda dapat menggunakannya. Jika daya baterai iPhone
hampir habis, perangkat tidak akan menampilkan apapun sebelum salah satu gambar
berdaya rendah muncul.

atau

Memaksimalkan Umur Baterai
iPhone menggunakan baterai lithium-ion. Untuk mengetahui lebih lanjut bagamana
cara memaksimalkan umur dan masa pakai baterai iPhone Anda, kunjungi
www.apple.com/id/batteries.

Mengganti Baterai
Baterai yang dapat isi ulang memiliki jumlah siklus yang terbatas dan akhirnya
mungkin perlu diganti. Baterai iPhone tidak dapat diganti oleh pengguna; baterai
hanya dapat diganti oleh penyedia layanan resmi. Untuk informasi lebih lanjut,
kunjungi www.apple.com/id/support/iphone/service/battery.

Fitur Keamanan

Fitur keamanan dapat melindungi informasi pada iPhone agar tidak diakses oleh
orang lain.
Anda dapat membuat kode sandi yang harus dimasukkan setiap kali iPhone diaktifkan.
Mengatur kode sandi: Pilih Umum > Kunci Kode Sandi, masukkan kode sandi 4 digit,
lalu masukkan kembali kode sandi untuk verifikasi. iPhone akan meminta kode sandi
untuk membuka atau untuk menampilkan pengaturan penguncian kode sandi.
Untuk informasi tambahan tentang cara menggunakan penguncian kode sandi, lihat
“Penguncian Kode Sandi“ di halaman 156.
Mencegah panggilan melalui suara saat iPhone terkunci: Pada Pengaturan, pilih
Umum > Penguncian Kode Akses, lalu nonaktifkan Panggilan Suara. Buka iPhone untuk
menggunakan panggilan melalui suara.
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Fitur Temukan iPhone Saya membantu Anda menemukan lokasi iPhone yang hilang
atau jika Anda lupa meletakkannya, dan menampilkan pesan pada iPhone Anda agar
seseorang mengembalikannya kepada Anda. Fitur ini termasuk Remote Wipe, yang
memungkinkan Anda menghapus seluruh informasi Anda di iPhone jikalau Anda tidak
menemukan iPhone Anda. Fitur Remote Passcode Lock memungkinkan Anda secara
jarak jauh mengunci iPhone Anda dan membuat kode sandi baru atau kode pengganti
4-digit.
Temukan iPhone Saya memerlukan akun MobileMe. MobileMe merupakan layanan
online yang tersedia dengan berlangganan. Kunjungi www.apple.com/id/mobileme
untuk informasi lebih lanjut.
Untuk mengaktifkan fitur ini, aktifkan Temukan iPhone Saya pada pengaturan akun
MobileMe Anda. Lihat “Mengatur Akun“ di halaman 17.
Menemukan iPhone Anda: Masuk ke akun MobileMe Anda di www.me.com, lalu buka
panel Find My iPhone. Ikuti petunjuk di layar untuk menentukan lokasi perangkat
di peta dan menampilkan pesan di layarnya bersama dengan suara opsional untuk
membantu Anda menemukannya.
Menghapus informasi dari jarak jauh pada iPhone: Masuk ke akun MobileMe Anda
di www.me.com, kemudian buka panel Find My iPhone. Klik “Remote Wipe…,” dan
ikuti petunjuk pada layar.
Remote wipe setara dengan fitur “Hapus semua isi dan pengaturan” di Pengaturan.
Fitur ini akan mengatur ulang semua pengaturan ke default dan menghapus semua
informasi dan media Anda. Lihat “Mengatur ulang iPhone“ di halaman 160.
Secara jarak jauh mengunci iPhone Anda: Masuk ke akun MobileMe Anda di
www.me.com, kemudian buka panel Find My iPhone. Klik Remote Passcode Lock, dan
ikuti petunjuk pada layar.

Membersihkan iPhone

Untuk membersihkan iPhone, lepaskan semua kabel, lalu matikan iPhone (tekan
terus tombol Tidur/Bangun, kemudian geser slider pada layar). Kemudian, gunakan
kain halus, sedikit lembap, bebas serat. Hindari kelembapan pada lubang-lubangnya.
Jangan gunakan pembersih jendela, pembersih rumah tangga, semprotan aerosol,
pelarut, alkohol, amonia, atau pengikis untuk membersihkan iPhone. Jika iPhone Anda
memiliki lapisan oleofobik pada layarnya (hanya di iPhone 3GS), tinggal mengelap
layar iPhone Anda dengan kain halus dan bebas serat untuk membersihkan minyak
yang ditinggalkan oleh tangan dan wajah Anda.
Untuk informasi tambahan mengenai penanganan iPhone, lihat iPhone Important
Product Information Guide di www.apple.com/id/support/manuals/iphone.
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Menstart Ulang dan Mengatur Ulang iPhone

Jika ada sesuatu yang tidak bekerja dengan benar, cobalah menstart ulang, menutup
aplikasi secara paksa (force quit), atau mengatur ulang iPhone.
Start ulang iPhone: Tekan terus tombol Tidur / Bangun hingga panel geser
(slider) merah muncul. Geser jari Anda pada slider untuk mematikan iPhone. Untuk
mengaktifkan iPhone kembali, tekan terus tombol Tidur/Nyala hingga logo Apple
muncul.
Jika Anda tidak dapat mematikan iPhone atau jika masalah masih berlanjut, Anda
mungkin perlu mengatur ulang. Pengaturan ulang harus dilakukan hanya jika
mengaktifkan dan mematikan iPhone tidak juga mengatasi masalah.
Menutup aplikasi secara paksa: Tekan terus tombol Tidur/Nyala di bagian atas iPhone
selama beberapa detik sampai panel geser (slider) merah muncul, kemudian tekan
terus tombol Rumah hingga aplikasi tertutup.
Mengatur ulang iPhone: Tekan terus tombol Tidur/Nyala dan tombol Rumah secara
bersamaan selama paling sedikit sepuluh detik hingga logo Apple muncul.
Untuk saran tentang pemecahan masalah, lihat Lampiran A, “Pemecahan Masalah,“ di
halaman 207.
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Telepon

Panggilan Telepon

Melakukan panggilan pada iPhone sangat mudah dengan mengetuk nama dan nomor
di kontak Anda, mengetuk salah satu favorit, atau mengetuk panggilan terbaru untuk
menelepon balik.

Melakukan Panggilan
Tombol di bagian bawah layar Telepon memungkinkan Anda untuk mengakses
dengan cepat nomor favorit, panggilan terakhir, kontak Anda, dan keypad angka untuk
melakukan panggilan secara manual.
PERINGATAN:  Untuk informasi penting tentang mengemudi dengan aman, lihat
Important Product Information Guide di www.apple.com/id/support/manuals/iphone.
Jumlah pesan suara yang
belum didengar

Jumlah panggilan tidak terjawab

Menggunakan Kontak untuk menelepon
seseorang

Ketuk Kontak, pilih salah satu kontak, kemudian
ketuk nomor telepon.

Melakukan panggilan nomor favorit

Ketuk Favorit, kemudian pilih kontak.

Menelepon balik panggilan terakhir

Ketuk Terbaru, kemudian ketuk nama atau nomor
di dalam daftar.

Menelepon sebuah nomor

Ketuk Keypad, masukkan nomor, kemudian ketuk
Panggil.

		

51

Jika Anda menyalin nomor telepon ke papan klip (clipboard), Anda dapat
menempelkannya ke keypad dan meneleponnya.
Tempel angka tersebut ke keypad: Ketuk layar di atas keyboard, lalu ketuk Tempel.
Jika nomor telepon yang Anda salin mengandung huruf, iPhone secara otomatis akan
mengubahnya menjadi angka yang sesuai.
Melompat ke nomor favorit dari posisi manapun: Klik dua kali tombol Rumah.
Anda dapat mengubah preferensi ini di Pengaturan. Lihat “Rumah“ di halaman 158.
Memunculkan nomor terakhir yang Anda telepon: Ketuk Keypad, kemudian ketuk
Panggil. Ketuk Panggil sekali lagi untuk menelepon nomor tersebut.

Voice Dialing (Panggilan Suara)
Anda dapat menggunakan Kontrol Suara (hanya di iPhone 3GS) untuk menelepon
seseorang yang ada di dalam kontak Anda atau menelepon nomor tertentu.
Catatan:  Kontrol Suara tidak tersedia dalam semua bahasa.
Menggunakan Kontrol Suara untuk melakukan panggilan telepon: Tekan terus
tombol Rumah sampai layar Kontrol Suara muncul dan Anda mendengar bunyi bip.
Kemudian, gunakan perintah yang diuraikan di bawah ini untuk melakukan panggilan.
Anda juga dapat menekan terus tombol tengah pada headset iPhone (atau tombol
semacam itu pada headset Bluetooth Anda) untuk menggunakan Kontrol Suara.
Menghubungi seseorang yang ada di dalam
kontak

Ucapkan “panggil" (call) atau “telepon" (dial),
kemudian ucapkan nama orang tersebut. Jika
orang tersebut memiliki lebih dari satu nomor,
tentukan nomor mana yang ingin Anda gunakan.
Misalnya:
ÂÂ Panggil John Appleseed (Call John Appleseed)
ÂÂ Panggil John Appleseed di rumah (Call John
Appleseed at home)
ÂÂ Panggil John Appleseed, telepon seluler (Call
John Appleseed, mobile)

Menelepon sebuah nomor

Ucapkan “panggil" (call) atau “telepon" (dial),
kemudian sebutkan nomor tersebut.

Untuk hasil terbaik, sebutkan nama lengkap orang yang ingin Anda hubungi. Jika
hanya menyebutkan nama depannya saja, dan kontak dengan nama yang sama lebih
ada lebih dari satu, maka iPhone akan menanyakan kontak mana yang ingin Anda
hubungi. Jika orang yang Anda hubungi memiliki lebih dari satu nomor, tentukan
nomor mana yang akan digunakan. Jika Anda tidak menentukan nomor yang akan
digunakan, iPhone akan menanyakan nomor mana yang akan digunakan.
Saat melakukan panggilan melalui suara, ucapkan setiap nomor secara terpisah—
misalnya, ucapkan "empat satu lima, lima lima lima, satu dua satu dua" (four one five,
five five five, one two one two).
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Catatan:  Untuk kode daerah “800” di AS, Anda dapat berkata, “eight hundred” (delapan
ratus).
Mencegah panggilan melalui suara saat iPhone terkunci: Pada Pengaturan, pilih
Umum > Penguncian Kode Akses, lalu nonaktifkan Panggilan Suara. Buka iPhone untuk
menggunakan panggilan melalui suara.

Menerima Panggilan
Jika Anda menerima panggilan, ketuk Jawab. Jika iPhone terkunci, seret panel geser
(slider). Anda juga dapat menekan tombol tengah pada headset iPhone Anda atau
tombol semacam itu pada headset Bluetooth Anda untuk menjawab panggilan.

Tombol tengah

Mengheningkan panggilan: Tekan tombol Tidur/Bangun atau salah satu tombol
volume. Anda masih dapat menjawab panggilan itu setelah mengheningkan suaranya,
hingga panggilan masuk ke kotak suara.
Menolak panggilan: Lakukan salah satu hal berikut untuk mengirimkan panggilan
langsung ke kotak suara.
ÂÂ Tekan tombol Tidur/Bangun dua kali dengan cepat.

Tombol
Tidur/Bangun

ÂÂ Tekan terus tombol tengah pada headset iPhone (atau tombol semacam itu pada

headset Bluetooth Anda) selama sekitar dua detik. Dua bunyi bip rendah akan
mengkonfirmasikan bahwa panggilan ditolak.
ÂÂ Ketuk Tolak (jika iPhone aktif saat panggilan masuk).

Memblokir panggilan dan memertahankan akses Wi-Fi ke Internet: Pada
Pengaturan, aktifkan Mode Pesawat, kemudian ketuk Wi-Fi untuk mengaktifkannya.
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Saat Bertelepon
Saat Anda bertelepon, layar akan menampilkan pilihan panggilan.

Membisukan jalur telepon Anda

Ketuk Bisukan. Anda masih dapat mendengar
pemanggil, namun pemanggil tidak dapat
mendengar Anda.

Menggunakan keypad untuk memasukkan
informasi

Ketuk Keypad.

Menggunakan telepon berspeaker atau
perangkat Bluetooth

Ketuk Speaker. Tombol tersebut akan diberi label
Sumber Audio saat perangkat Bluetooth tersedia
yang memungkinkan Anda untuk memilih
perangkat Bluetooth, iPhone, atau Telepon
Berspeaker.

Melihat informasi kontak

Ketuk Kontak.

Menahan panggilan

Ketuk Tahan Panggilan. Kedua belah pihak tidak
dapat saling mendengar.

Melakukan panggilan lain

Ketuk Tambah Panggilan.

Menggunakan aplikasi lain selama panggilan berlangsung: Tekan tombol
lalu ketuk ikon aplikasi.

Rumah,

Mengakhiri panggilan: Ketuk Akhiri. Atau tekan tombol tengah pada headset iPhone
Anda (atau tombol semacam itu pada headset Bluetooth Anda).

Panggilan Kedua
Selama panggilan, Anda dapat melakukan atau menerima panggilan lain. Jika Anda
menerima panggilan kedua, iPhone akan mengeluarkan bunyi bip dan menampilkan
informasi pemanggil dan daftar pilihan.
Catatan:  Membuat dan menerima panggilan kedua mungkin merupakan layanan
opsional di beberapa negara. Hubungi operator Anda untuk informasi lebih lanjut.
Menjawab panggilan kedua:
ÂÂ Untuk mengabaikan panggilan kedua dan mengirimnya ke kotak suara, ketuk Abaikan.
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ÂÂ Untuk menahan panggilan pertama dan menjawab panggilan masuk yang baru, ketuk

Tahan + Jawab.
ÂÂ Untuk mengakhiri panggilan pertama dan menjawab panggilan masuk yang baru,

ketuk Akhiri + Jawab.
Melakukan panggilan kedua: Ketuk Tambah Panggilan. Panggilan pertama akan
ditahan.
Beralih di antara panggilan: Ketuk Beralih. Panggilan aktif akan ditahan.
Membuat panggilan konferensi: Ketuk Gabung Panggilan. Lihat “Panggilan
Konferensi“ di bawah ini.

Panggilan Konferensi
Anda dapat berbicara ke banyak orang pada saat bersamaan, dan menggabungkan
hingga lima panggilan, tergantung pada operator Anda.
Catatan:  Panggilan konferensi mungkin merupakan layanan opsional di beberapa
negara. Hubungi operator Anda untuk informasi lebih lanjut.
Membuat panggilan konferensi:
1 Melakukan panggilan.
2 Ketuk Tambah Panggilan, lalu lakukan panggilan lain. Panggilan pertama akan ditahan.
3 Ketuk Gabung Panggilan. Panggilan-panggilan tersebut akan digabungkan dalam satu
jalur dan setiap orang dapat mendengar satu sama lain.
4 Ulangi langkah dua dan tiga untuk menambahkan hingga lima panggilan.
Memutuskan satu panggilan

Ketuk Konferensi, lalu ketuk
di samping
pemanggil yang akan diakhiri. Kemudian ketuk
Akhiri.

Berbicara secara pribadi dengan seorang
pemanggil

Ketuk Konferensi, kemudian ketuk Pribadi di
samping pemanggil tersebut. Ketuk Gabung
Panggilan untuk melanjutkan konferensi.

Menambahkan panggilan masuk

Ketuk Tahan + Jawab, kemudian ketuk Gabung
Panggilan.

Jika layanan Anda meliputi panggilan konferensi, iPhone selalu menyediakan jalur
kedua selain panggilan konferensi.

Panggilan Darurat
Jika iPhone terkunci dengan sebuah kode sandi, Anda masih dapat melakukan sebuah
panggilan darurat.
Membuat panggilan darurat saat iPhone terkunci: Pada layar Masukkan Kode Akses,
ketuk Panggilan Darurat, kemudian hubungi nomor tersebut menggunakan keypad.
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Penting:  Hanya nomor darurat yang berlaku di area tempat Anda berada yang dapat
dihubungi. Di beberapa negara, Anda tidak dapat melakukan panggilan darurat
kecuali kartu SIM Anda terpasang dan diaktifkan, dan PIN SIM Anda telah dimasukkan
dengan benar atau dimatikan.
Di AS, informasi lokasi (jika ada) diberikan ke penyedia layanan darurat ketika Anda
menelepon 911.
Penting:  Anda sebaiknya tidak mengandalkan peralatan nirkabel untuk komunikasi
penting, seperti keadaan darurat medis. Penggunaan ponsel untuk memanggil layanan
darurat mungkin tidak dapat bekerja di semua lokasi. Nomor-nomor dan layanan
darurat bervariasi antardaerah, dan terkadang sebuah panggilan darurat tidak dapat
dilakukan karena keterbatasan jaringan atau gangguan lingkungan. Beberapa jaringan
seluler tidak dapat menerima panggilan darurat dari iPhone jika tidak memiliki kartu
SIM, SIM terkunci, atau jika Anda belum mengaktifkan iPhone Anda.

Kotak Suara Visual

Pada iPhone, kotak suara visual memungkinkan Anda melihat daftar pesan dan
memilih pesan mana yang ingin didengar atau dihapus, tanpa perlu mendengarkan
instruksi atau pesan sebelumnya.
Catatan:  Kotak suara visual mungkin tidak tersedia di semua wilayah, atau mungkin
merupakan layanan opsional. Hubungi operator Anda untuk informasi lebih lanjut.
Jika kotak suara visual tidak tersedia, ketuk Kotak Suara, lalu ikuti petunjuk suara untuk
mengambil pesan Anda.
Jumlah panggilan tidak terjawab dan
pesan suara yang belum didengar
tampil di layar Utama ikon Telepon.

Mengatur Kotak Suara
Pertama kali Anda mengetuk Kotak Suara, iPhone meminta Anda untuk membuat kata
sandi kotak suara dan merekam salam untuk kotak suara Anda.
Mengganti ucapan salam Anda:
1 Ketuk Kotak Suara, ketuk Salam, kemudian ketuk Khusus.
2 Ketuk Rekam jika Anda siap memulai.
3 Setelah Anda selesai, ketuk Berhenti. Untuk mendengarkan kembali, ketuk Mainkan.
Untuk merekam ulang, ulangi langkah 2 dan 3.
4 Ketuk Simpan.
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Menggunakan salam default dari operator Anda Ketuk Kotak Suara, ketuk Salam, kemudian ketuk
Default.
Mengatur suara penanda untuk pesan suara
yang baru

Pada Pengaturan, pilih Suara, lalu aktifkan Pesan
Suara Baru. Penanda akan berbunyi satu kali
untuk setiap pesan suara baru. Jika tombol
Dering/Hening dimatikan, iPhone tidak akan
membunyikan penanda.

Mengubah kata sandi kotak suara

Pada Pengaturan, pilih Telepon > Ganti Kata
Sandi Kotak Suara.

Memeriksa Kotak Suara
Ketika Anda mengetuk Telepon, iPhone menampilkan jumlah panggilan tidak terjawab
dan pesan suara yang belum didengar.
Jumlah pesan suara yang
belum didengar

Jumlah panggilan tidak terjawab

Ketuk Kotak Suara untuk melihat daftar pesan Anda.
Pesan suara yang
belum didengar
Mainkan/Jeda
Telepon Berspeaker
(Audio, ketika alat
Bluetooth terhubung.
Ketuk untuk memilih
output audio.)
Info kontak
Panel geser (scrubber bar)
Melompat di dalam
pesan suara: Seret
playhead.

Telepon balik

Mendengarkan sebuah pesan: Ketuk pesan tersebut. (Jika Anda sudah mendengar
pesan tersebut, ketuk pesan sekali lagi untuk memutarnya kembali.) Gunakan dan
untuk jeda dan melanjutkan pemutaran.
Setelah Anda mendengarkan sebuah pesan, pesan tersebut akan disimpan hingga
operator Anda menghapusnya secara otomatis.
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Memeriksa kotak suara dari telepon lain: Hubungi nomor Anda sendiri atau nomor
akses jarak jauh operator Anda.

Menghapus Pesan
Pilih sebuah pesan, kemudian ketuk Hapus. Pesan-pesan suara visual yang dihapus
akan disimpan di iPhone sampai operator Anda menghapusnya secara permanen.
Mendengarkan pesan yang telah dihapus

Ketuk Pesan-Pesan yang Dihapus (pada akhir
daftar), kemudian ketuk pesan tersebut.

Membatalkan penghapusan pesan

Ketuk Pesan-Pesan yang Dihapus (pada akhir
daftar), ketuk pesan tersebut, lalu ketuk Batalkan
Penghapusan.

Mendapatkan Informasi Kontak
Kotak suara visual menyimpan tanggal dan waktu panggilan, panjang pesan, dan
informasi kontak yang tersedia.
Melihat informasi kontak pemanggil: Ketuk

di samping pesan.

Anda dapat menggunakan informasi ini untuk mengirim email atau pesan teks kepada
pemanggil, atau memperbarui info kontak.

Kontak

Dari layar Info kontak, dengan satu ketukan cepat, Anda dapat melakukan panggilan,
membuat pesan email baru, menemukan lokasi alamat mereka dan masih banyak lagi.
Lihat “Mencari Kontak“ di halaman 190.

Favorit

Favorit memberikan Anda akses cepat ke nomor telepon yang paling sering Anda
gunakan.
Menambahkan nomor kontak ke daftar favorit Anda: Ketuk Kontak , lalu pilih kontak.
Kemudian ketuk “Tambah ke Favorit”, lalu pilih nomor yang ingin Anda tambahkan.
Menambahkan nomor panggilan terakhir ke daftar favorit Anda: Ketuk Terbaru dan
ketuk
di samping pemanggil, lalu ketuk “Tambah ke Favorit”.
Membuka favorit: Klik dua kali tombol
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Rumah. Lihat “Rumah“ di halaman 158.

Menghubungi kontak dari favorit Anda

Ketuk Favorit, lalu pilih kontak.

Menghapus kontak dari favorit Anda

Ketuk Favorit, lalu ketuk Edit. Selanjutnya ketuk
di samping kontak atau nomor, lalu ketuk
Hapus.

Menyusun ulang daftar favorit Anda

Ketuk Favorit, lalu ketuk Edit. Kemudian seret
di samping kontak ke posisi baru dalam daftar.

Bab 3    Telepon

Nada Dering dan Tombol Dering/Hening

iPhone dilengkapi dengan nada dering yang dapat Anda gunakan untuk panggilan
masuk, alarm Jam, dan timer Jam. Anda juga dapat membuat dan membeli nada
dering dari lagu di iTunes.

Tombol Dering/Hening dan mode Getar
Tombol di samping iPhone memudahkan Anda untuk mengaktifkan atau
menonaktifkan dering.
Mengaktifkan atau menonaktifkan dering: Geser tombol di sisi iPhone
Dering

Hening

Penting:   Alarm jam tetap berbunyi meskipun Anda mengatur tombol Dering/Hening
ke hening.
Atur iPhone untuk bergetar: Pada Pengaturan, pilih Suara. Kontrol yang terpisah
memungkinkan Anda mengaktifkan getar untuk mode dering dan hening.
Untuk informasi lebih lanjut, lihat Bab 19, “Pengaturan,“ di halaman 148.

Mengatur Nada Dering
Anda dapat mengatur nada dering default untuk panggilan, alarm dan timer Jam.
Anda juga dapat memasangkan nada dering yang berbeda-beda ke kontak, sehingga
Anda dapat mengetahui siapa yang menelepon.
Mengatur nada dering default: Pada Pengaturan, pilih Suara > Nada Dering,
kemudian pilih sebuah nada dering.
Menetapkan nada dering ke kontak: Dari Telepon, ketuk Kontak dan pilih salah satu
kontak. Kemudian ketuk Nada Dering dan pilih nada dering.

Membeli Nada Dering
Anda dapat membeli nada dering dari iTunes Store ke iPhone Anda. Lihat “Membeli
Nada Dering“ di halaman 174.
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Perangkat Bluetooth

Anda dapat menggunakan iPhone dengan headset Bluetooth bebas tangan
(handsfree) dan perlengkapan mobil (car kit) Bluetooth. iPhone juga mendukung
perangkat headphone stereo Bluetooth saat menggunakan iPod.

Memasangkan Perangkat dengan iPhone
Anda harus terlebih dulu memasangkan perangkat Bluetooth dengan iPhone sebelum
Anda dapat menggunakannya.
Memasangkan dengan iPhone:
1 Ikuti petunjuk yang diberikan bersama dengan perangkat agar perangkat dapat
dideteksi atau untuk mengatur perangkat mencari perangkat Bluetooth lainnya.
2 Pada Pengaturan, pilih Umum > Bluetooth, lalu aktifkan Bluetooth.
3 Pilih perangkat pada iPhone dan masukkan kode sandi atau nomor PIN. Lihat petunjuk
tentang kode sandi atau PIN yang disertakan bersama perangkat.
Setelah Anda memasangkan perangkat Bluetooth untuk berfungsi dengan iPhone,
Anda harus membuat sambungan agar iPhone dapat menggunakan perangkat
tersebut untuk menelepon.
Menyambungkan dengan iPhone: Lihat dokumentasi yang diberikan bersama
headset atau perlengkapan mobil.
Saat iPhone tersambung ke perangkat Bluetooth, panggilan keluar diarahkan melalui
perangkat. Panggilan masuk diarahkan melalui perangkat jika Anda menjawab
menggunakan perangkat tersebut, dan melalui iPhone jika Anda menjawab
menggunakan iPhone.
PERINGATAN:  Untuk informasi penting tentang cara menghindari kehilangan fungsi
pendengaran dan tentang mengemudi dengan aman, lihat Important Product
Information Guide di www.apple.com/id/support/manuals/iphone.

Status Bluetooth
Ikon Bluetooth muncul di baris status iPhone pada bagian atas layar:
ÂÂ (biru) atau (putih): Bluetooth aktif dan perangkat tersambung ke iPhone.
(Warnanya tergantung pada warna aktual baris status).
ÂÂ

(abu-abu): Bluetooth dalam kondisi aktif, namun tidak ada perangkat yang
tersambung. Jika Anda telah menyambungkan perangkat dengan iPhone, perangkat
tersebut mungkin berada di luar jangkauan atau tidak aktif.

ÂÂ Tidak ada ikon Bluetooth: Bluetooth tidak aktif.
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Mengarahkan Panggilan Kembali Melalui iPhone
Saat iPhone tersambung ke perangkat Bluetooth, Anda dapat mendengarkan
panggilan melalui iPhone dengan melakukan salah satu hal berikut:
ÂÂ Menjawab panggilan dengan mengetuk layar iPhone.
ÂÂ Selama panggilan, ketuk Audio di iPhone. Pilih iPhone untuk mendengar panggilan

melalui iPhone atau Telepon Berspeaker untuk menggunakan telepon berspeaker
(speakerphone).
ÂÂ Menonaktifkan Bluetooth. Pada Pengaturan, pilih Umum > Bluetooth, lalu seret

tombol ke Mati.
ÂÂ Nonaktifkan perangkat Bluetooth, atau keluarlah dari jangkauan. Anda harus berada

sekitar 30 kaki dari perangkat Bluetooth agar perangkat tersebut tersambung ke
iPhone.

Memutuskan Pemasangan (Unpair) Perangkat dari iPhone
Jika iPhone telah disambungkan dengan sebuah perangkat, namun Anda ingin
menggunakan perangkat lainnya, maka sambungan perangkat pertama harus diputus
terlebih dahulu.
Memutuskan pemasangan (unpair) perangkat:
1 Pada Pengaturan, pilih Umum > Bluetooth, lalu aktifkan Bluetooth.
2 Pilih perangkat, lalu ketuk Melepaskan.

Panggilan Internasional

iPhone 3G dan iPhone 3GS adalah telepon multi gelombang, mendukung UMTS/
HSDPA (850, 1900, 2100 MHz) dan GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz), memastikan adanya
jangkauan internasional yang luas.

Melakukan Panggilan Internasional dari Daerah Asal Anda
Untuk informasi tentang melakukan panggilan internasional dari negara Anda,
termasuk tarif dan biaya lain yang mungkin dikenakan, hubungi operator Anda atau
kunjungi situs webnya.

Menggunakan iPhone di Luar Negeri
Anda dapat menggunakan iPhone untuk melakukan panggilan di berbagai negara di
seluruh dunia.
Mengaktifkan roaming internasional: Hubungi operator Anda ntuk informasi tentang
ketersediaan dan tarif roaming.
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Mengatur iPhone untuk menambahkan awalan yang benar saat menelepon
dari negara lain: Pada Pengaturan, ketuk Telepon, kemudian aktifkan Bantuan
Internasional. Hal ini akan memungkinkan Anda melakukan panggilan ke negara
asal Anda menggunakan nomor di dalam kontak dan favorit Anda, tanpa harus
menambahkan awalan atau kode negara Anda. Bantuan Internasional hanya untuk
nomor telepon di AS.
Saat Anda melakukan panggilan menggunakan Bantuan Internasional, "Bantuan
Internasional" akan muncul pada layar iPhone, bergantian dengan pesan
“memanggil……”, hingga panggilan tersambung.
Catatan:  Bantuan Internasional tidak tersedia di semua wilayah.
Mengatur operator yang akan digunakan: Pada Pengaturan, ketuk Operator,
kemudian pilih operator yang Anda inginkan. Pilihan ini tersedia hanya saat Anda
melakukan perjalanan di luar jaringan operator Anda. Anda hanya dapat melakukan
panggilan menggunakan operator yang mempunyai perjanjian roaming dengan
penyedia layanan iPhone Anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat “Operator“ di
halaman 151.
Penting:  Biaya untuk roaming suara dan data mungkin dikenakan. Untuk menghindari
biaya roaming data, nonaktifkan Roaming Data.
Mengaktifkan atau menonaktifkan Roaming Data: Pada Pengaturan, pilih Umum >
Jaringan, lalu aktifkan atau nonaktifkan Roaming Data. Secara default, Roaming Data
tidak aktif.
Menonaktifkan Roaming Data dapat mencegah pembebanan biaya roaming saat
bepergian di luar jangkauan jaringan operator Anda dengan menonaktifkan transmisi
data melalui jaringan seluler. Anda masih dapat mengakses Internet jika Anda memiliki
koneksi Wi-Fi. Namun jika akses jaringan Wi-Fi tidak ada, Anda tidak dapat:
ÂÂ Mengirim atau menerima email
ÂÂ Menelusuri Internet
ÂÂ Menyelaraskan kontak, kalender, atau penanda dengan MobileMe atau Exchange
ÂÂ Melakukan streaming video YouTube
ÂÂ Mendapatkan harga saham
ÂÂ Mendapatkan lokasi peta
ÂÂ Mendapatkan laporan cuaca
ÂÂ Membeli musik atau aplikasi

Aplikasi pihak ketiga yang menggunakan roaming data dapat juga dinonaktifkan.
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Jika Roaming Data tidak aktif, Anda masih dapat melakukan dan menerima panggilan
telepon, dan mengirim serta menerima pesan teks. Biaya roaming suara mungkin
dikenakan. Pesan suara visual akan dikirim jika tidak dikenakan biaya pemakaian; jika
operator Anda mengenakan biaya untuk pengiriman pesan suara visual saat roaming,
menonaktifkan Roaming Data akan mencegah pengiriman pesan suara visual.
Untuk mengaktifkan email, menelusuri web, dan layanan data lainnya, aktifkan
Roaming Data.
Penting:  Jika Roaming Data diaktifkan, Anda mungkin akan dikenakan biaya bila
terjadi roaming di luar jaringan operator Anda untuk penggunaan fitur yang telah
disebutkan di atas, serta pengiriman pesan suara visual. Tanyakan operator Anda untuk
informasi tentang biaya roaming.
Mendapatkan pesan suara saat kotak suara visual tidak tersedia: Tekan sendiri
nomor Anda, atau sentuh dan tahan angka “1” di keypad.
Anda dapat menggunakan Mode Pesawat untuk menonaktifkan layanan seluler,
lalu aktifkan Wi-Fi untuk mengakses Internet, dengan demikian pembebanan biaya
roaming suara dapat dihindari.
Menggunakan Mode Pesawat untuk menonaktifkan layanan seluler: Pada
Pengaturan, ketuk Mode Pesawat untuk mengaktifkannya, kemudian ketuk Wi-Fi, lalu
aktifkan Wi-Fi. Lihat “Mode Pesawat“ di halaman 148.
Panggilan telepon yang masuk akan dikirim ke kotak suara. Untuk membuat dan
menerima kembali panggilan dan mendapatkan pesan suara, nonaktifkan Mode
Pesawat .
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Mail

4

Mail bekerja dengan MobileMe, Microsoft Exchange, serta beberapa sistem email yang
paling populer—termasuk Yahoo! Mail, Google email, dan AOL—serta sistem email
POP3 dan IMAP berstandar industri lainnya. Anda dapat mengirim dan menerima foto
dan gambar yang disertakan, serta melihat PDF dan lampiran lainnya.

Mengatur Akun Email

Anda dapat mengatur akun email di iPhone dengan salah satu cara berikut:
ÂÂ Mengatur akun langsung pada iPhone. Lihat “Mengatur Akun“ di halaman 17.
ÂÂ Pada iTunes, gunakan panel preferensi iPhone untuk menyelaraskan pengaturan

akun email dari komputer Anda. Lihat “Menyelaraskan“ di halaman 12.
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Mengirim Email

Anda dapat mengirim pesan email ke siapa saja yang memiliki alamat email.
Membuat dan mengirim pesan:
1 Ketuk .
2 Ketik nama atau alamat email pada bidang Kepada, atau ketuk
menambahkan nama dari kontak Anda.

untuk

Saat Anda mengetik alamat email, alamat email yang sesuai dari daftar kontak Anda
akan muncul di bawahnya. Ketuk salah satu alamat untuk menambahkannya. Untuk
menambahkan lebih banyak nama, ketuk Return (Kembali) atau .
Catatan:  Jika Anda mengarang pesan dari akun Microsoft Exchange Anda dan
memiliki akses ke Daftar Alamat Global / Global Address List (GAL) perusahaan Anda,
alamat-alamat yang cocok dari kontak di iPhone akan muncul terlebih dulu, diikuti
dengan alamat-alamat GAL yang cocok.
3 Ketuk Cc/Bcc/Dari jika Anda ingin menyalin kopi karbon (cc) atau menyembunyikan
salinan (bcc) nama pihak penerima, atau mengganti akun untuk mengirim pesan. Jika
Anda memiliki lebih dari satu akun email, Anda dapat mengetuk kotak Dari untuk
mengganti akun untuk mengirim pesan.
4 Masukkan subjek, kemudian pesan Anda.
Anda dapat mengetuk Return untuk berpindah dari satu kotak ke kotak lainnya.
5 Ketuk Kirim.
Mengirim foto atau video (hanya di iPhone 3GS) Dalam Foto, pilih foto atau video, ketuk
, lalu
dalam sebuah pesan email
ketuk Email Foto atau Email Video. Anda juga
dapat menyalin dan menempelkan foto-foto dan
video-video.
Foto atau video dikirim menggunakan akun
email default Anda (lihat “Mail“ di halaman 163).
Mengirim video dalam pesan email (iPhone dan Dalam Foto, pilih video, kemudian sentuh
iPhone 3G)
dan tahan video tersebut sampai perintah
Salin muncul. Ketuk Salin. Buka Mail dan buat
sebuah pesan. Ketuk untuk meletakkan titik
penyisipan di mana Anda menginginkan video
tersebut, kemudian ketuk titik penyisipan untuk
menampilan perintah edit, lalu ketuk Tempel.
Video dikirim menggunakan akun email default
Anda (lihat “Mail“ di halaman 163).
Menyimpan draf pesan untuk diselesaikan
kemudian
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Ketuk Batal, kemudian ketuk Simpan. Pesan akan
disimpan dalam kotak surat Draf.
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Membalas pesan

Ketuk . Ketuk Balas untuk membalasnya hanya
ke pengirim atau ketuk Balas Semua untuk
membalasnya ke pengirim dan semua pihak
penerima. Ketik pesan balasan Anda, kemudian
ketuk Kirim.
File atau gambar yang dilampirkan ke pesan awal
tidak akan dikirim kembali.

Meneruskan Pesan

Buka sebuah pesan dan ketuk , kemudian
ketuk Teruskan. Tambahkan satu alamat email
atau lebih, ketik pesan Anda, kemudian ketuk
Kirim.
Saat Anda meneruskan pesan, Anda dapat
menyertakan file atau gambar yang dilampirkan
ke pesan awal.

Berbagi informasi kontak

Pada Kontak, pilih salah satu kontak, ketuk
Berbagi Kontak di bagian bawah layar Info,
kemudian ketuk Email.
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Memeriksa dan Membaca Email

Ikon Mail menunjukkan jumlah total pesan yang belum dibaca dalam kotak masuk
(inbox) Anda. Anda mungkin memiliki pesan yang belum dibaca lainnya di kotak surat
lainnya.
Jumlah email yang
belum dibaca di
inbox Anda

Memeriksa pesan baru: Pilih kotak surat atau ketuk

kapanpun.

Pada setiap layar akun, Anda dapat melihat jumlah pesan tidak belum dibaca dalam
setiap kotak surat.
Ketuk untuk melihat
semua akun email
Anda
Jumlah email
yang belum
dibaca

Ketuk kotak surat untuk melihat pesan yang ada di dalamnya. Pesan yang belum
dibaca memiliki titik biru di sampingnya.

Email yang belum dibaca

Saat Anda membuka kotak surat, Mail akan memuat sejumlah pesan terbaru yang
telah ditentukan pada pengaturan Mail Anda, jika pesan-pesan tersebut belum dimuat
secara otomatis. (Lihat “Mail“ di halaman 163.)
Memuat pesan tambahan: Gulir ke bawah daftar pesan dan ketuk Muat Pesan
Lainnya.
Membaca pesan: Ketuk salah satu kotak surat, kemudian ketuk sebuah pesan. Dalam
pesan, ketuk atau untuk melihat pesan berikutnya atau sebelumnya.
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Memperbesar bagian dari pesan

Ketuk dua kali area pesan yang akan diperbesar.
Ketuk dua kali lagi untuk memperkecil
tampilannya.

Mengubah ukuran kotak teks untuk disesuaikan Ketuk dua kali di teks.
dengan ukuran layar
Mengubah ukuran pesan secara manual

Jepit untuk memperbesar atau memperkecil
tampilan.

Melihat tautan

Ketuk tautan.
Tautan teks biasanya bergaris bawah biru.
Beberapa gambar juga merupakan tautan.
Sebuah tautan dapat membawa Anda ke
halaman web, membuka peta, menelepon
sebuah nomor telepon, atau membuka
pesan email baru dengan alamat yang sudah
dicantumkan.
Tautan-tautan web, telepon, dan peta akan
membuka Safari, Telepon, atau Peta pada iPhone.
Untuk kembali ke email Anda, tekan tombol
Rumah dan ketuk Mail.

Melihat alamat tujuan tautan

Ketuk, lalu tahan tautan. Alamat akan
ditampilkan, dan Anda dapat memilih untuk
membuka tautan pada Safari atau menyalin
alamat tautan ke papan klip (clipboard).

iPhone menampilkan lampiran gambar dalam berbagai format yang biasa digunakan
(JPEG, GIF, dan TIFF) segaris dengan teks pada pesan email. iPhone dapat memutar
banyak lampiran audio (seperti MP3, AAC, WAV, dan AIFF). Anda dapat mendownload
dan melihat file (seperti dokumen PDF, halaman web, teks, Pages, Keynote, Numbers,
dan Microsoft Word, Excel, dan Power Point) yang dilampirkan ke pesan yang Anda
terima.
Membuka file yang dilampirkan: Ketuk lampiran. Lampiran akan didownload ke
iPhone dan kemudian dibuka.

Ketuk lampiran
untuk mendownload
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Anda dapat melihat lampiran dalam orientasi potret atau lanskap. Jika format file yang
dilampirkan tidak didukung oleh iPhone, Anda dapat melihat nama file namun tidak
dapat membukanya. iPhone mendukung tipe dokumen berikut:
.doc

Microsoft Word

.docx

Microsoft Word (XML)

.htm

halaman web

.html

halaman web

.key

Keynote

.numbers

Numbers

.pages

Pages

.pdf

Preview, Adobe Acrobat

.ppt

Microsoft PowerPoint

.pptx

Microsoft PowerPoint (XML)

.rtf

Rich Text Format

.txt

teks

.vcf

informasi kontak

.xls

Microsoft Excel

.xlsx

Microsoft Excel (XML)

Menyimpan foto yang dilampirkan ke album Rol Kamera Anda: Ketuk foto, lalu
ketuk Simpan Gambar. Jika foto belum didownload, ketuk pemberitahuan download
terlebih dulu.
Menyimpan lampiran video ke album Rol Kamera Anda: Sentuh dan tahan lampiran,
lalu ketuk Simpan Video. Jika video belum didownload, ketuk pemberitahuan
download terlebih dulu.
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Melihat semua penerima dari sebuah pesan:

Ketuk Rincian.
Ketuk nama atau alamat email untuk melihat
informasi kontak penerima. Lalu ketuk nomor
telepon, alamat email, atau pesan teks
untuk menghubungi orang tersebut. Ketuk
Sembunyikan untuk menyembunyikan penerima.

Menambahkan penerima email ke daftar
kontak Anda

Ketuk pesan dan jika perlu, ketuk Rincian untuk
melihat penerimanya. Kemudian ketuk nama atau
alamat email dan ketuk Buat Kontak Baru atau
“Tambah ke Kontak”.

Menandai sebuah pesan sebagai belum dibaca

Buka pesan, lalu ketuk “Tandai sebagai Belum
Dibaca”.
Titik biru
akan muncul di samping pesan
dalam daftar kotak surat hingga Anda
membukanya kembali.

Membuka undangan rapat: Ketuk undangan.

Anda dapat memperoleh informasi kontak tentang penyelenggara dan peserta
undangan lainnya, mengatur penanda, menambahkan catatan untuk acara,
dan menambahkan komentar yang disertakan dalam jawaban email Anda ke
penyelenggara. Anda dapat menerima (terima), belum pasti menerima (mungkin), atau
menolak undangan (tolak). Lihat “Menjawab Undangan Rapat“ di halaman 104.
Mengaktifkan atau menonaktifkan Push: Dalam Pengaturan, pilih “Mail, Kontak,
Kalender” > Fetch Data Baru, lalu aktifkan atau nonaktifkan Push. Lihat “Fetch Data
Baru“ di halaman 162.
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Mencari Email

Anda dapat mencari kolom Kepada, Dari, dan Subjek dari pesan email. Mail mencari
pesan yang didownload di kotak surat yang sedang dibuka. Untuk MobileMe,
Exchange, dan beberapa akun email IMAP, Anda juga dapat mencari pesan di server.

Mencari pesan email: Buka kotak surat, gulir ke atas, lalu masukkan teks di kotak Cari.
Ketuk Dari, Kepada, Subjek, atau Semua untuk memilih kolom apa yang ingin Anda
cari. (Ketuk baris status untuk menggulir cepat ke bagian atas daftar dan menampilkan
kotak pencarian.)
Hasil pencarian untuk pesan yang telah didownload ke iPhone akan muncul secara
otomatis saat Anda mengetik. Ketuk Cari untuk menutup keyboard dan melihat hasil
lainnya.
Mencari pesan di server: Ketuk “Lanjutkan Pencarian di Server” di bagian akhir hasil
pencarian.
Catatan:  Hasil pencarian pesan pada server mungkin berbeda-beda tergantung jenis
akunnya. Beberapa server mungkin hanya mencari keseluruhan kata.
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Mengatur Email

Anda dapat menghapus pesan satu per satu, atau memilih sekumpulan pesan untuk
menghapusnya sekaligus. Anda juga dapat memindahkan pesan dari salah satu kotak
surat atau folder ke kotak surat atau folder lainnya.
Menghapus pesan: Buka pesan, lalu ketuk .
Anda juga dapat menghapus pesan langsung dari daftar pesan kotak surat dengan
menggesek bagian kiri atau kanan pada judul pesan, kemudian ketuk Hapus.

Untuk menampilkan
tombol Hapus,
geser ke kanan atau
ke kiri pada email.

Menghapus banyak pesan: Saat menampilkan daftar pesan, ketuk Edit, pilih pesan
yang ingin Anda hapus, kemudian ketuk Hapus.

Memindahkan pesan ke kotak surat atau folder lainnya: Saat menampilkan sebuah
pesan, ketuk , kemudian pilih kotak surat atau folder.
Memindahkan banyak pesan: Saat menampilkan daftar pesan, ketuk Edit, pilih pesan
yang ingin Anda pindahkan, ketuk Pindah, lalu pilih kotak surat atau folder.
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Safari

5

Menampilkan Halaman Web

Safari memungkinkan Anda menjelajahi web dan menampilkan halaman web di
iPhone dengan cara yang sama seperti Anda melakukannya di komputer Anda. Anda
dapat membuat penanda di iPhone dan menyelaraskan penanda dengan komputer
Anda. Tambahkan klip web untuk akses cepat ke situs favorit Anda langsung dari layar
Utama.
Anda dapat melihat halaman web baik dalam orientasi potret atau lanskap. Putar
iPhone dan halaman web juga akan berputar, menyesuaikan secara otomatis dengan
halaman.

Membuka Halaman Web
Membuka halaman web: Ketuk kotak alamat (di sisi kiri baris judul), ketik alamat web,
lalu ketuk Buka. Jika kotak alamat tidak tampak, ketuk baris status di bagian atas layar
untuk menggulir cepat ke kotak alamat di bagian atas halaman web.
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Saat Anda mengetik, alamat web yang diawali dengan huruf tersebut akan muncul.
Ini adalah halaman yang telah diberi tanda atau halaman terbaru yang Anda buka.
Ketuk alamat untuk membuka halaman tersebut. Teruslah mengetik jika Anda ingin
memasuki alamat web yang tidak ada dalam daftar.
Menghapus teks di kotak alamat: Ketuk kotak alamat, kemudian ketuk

.

Menggunakan zoom (perbesar) dan gulir
Memperbesar atau memperkecil tampilan: Ketuk dua kali kolom di halaman web
untuk melebarkan kolom. Ketuk dua kali lagi untuk memperkecil tampilan.

Anda juga dapat menjepit untuk memperbesar atau memperkecil tampilan secara
manual.
Menggulir halaman web

Seret ke atas, bawah, atau samping. Saat
menggulir, Anda dapat menyentuh, lalu
menarik di bagian halaman manapun, tanpa
mengaktifkan tautan manapun.

Menggulir dalam bingkai pada halaman web

Gunakan dua jari untuk menggulir dalam bingkai
pada halaman web. Gunakan satu jari untuk
menggulir keseluruhan halaman web.

Menggulir cepat ke bagian atas halaman web

Ketuk baris status di bagian atas layar iPhone.

Menavigasi Halaman Web
Tautan pada halaman web umumnya akan mengarahkan Anda ke tempat lain dalam
web.
Menelusuri tautan pada halaman web: Ketuk tautan.
Tautan pada iPhone dapat juga memulai sebuah panggilan, menampilkan sebuah
lokasi di Peta, atau membuat pesan dengan alamat yang sudah dicantumkan di Mail.
Untuk kembali ke Safari setelah tautan membuka aplikasi lain, tekan tombol Rumah,
lalu ketuk Safari.
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Melihat alamat tujuan tautan

Ketuk, lalu tahan tautan. Alamat tautan akan
muncul di samping jari Anda. Anda dapat
menyentuh, lalu menahan gambar untuk melihat
apakah ada tautannya.

Menghentikan pemuatan halaman web

Ketuk

.

Memuat ulang halaman web

Ketuk

.

Kembali ke halaman sebelumnya atau
berikutnya

Ketuk

atau

Kembali ke halaman yang baru saja dilihat

, lalu ketuk Riwayat. Untuk menghapus
Ketuk
daftar riwayat, ketuk Hapus.

Mengirim alamat halaman web melalui email

Ketuk

Menyimpan gambar atau foto ke album Rol
Kamera Anda

Sentuh dan tahan gambar, kemudian ketuk
Simpan Gambar.

di bagian bawah layar.

, lalu ketuk “Kirim Link ke Sini”.

Membuka Banyak Halaman
Anda dapat membuka hingga delapan halaman sekaligus. Beberapa tautan secara
otomatis akan membuka halaman baru, bukannya menggantikan halaman yang
sedang ditampilkan.
Angka di dalam ikon halaman di bagian bawah layar menunjukkan jumlah halaman
yang terbuka. Jika tidak ada angka di dalamnya, berarti hanya satu halaman yang
terbuka. Sebagai contoh:
= satu halaman terbuka
= tiga halaman terbuka
Membuka halaman baru: Ketuk
Ke halaman lain: Ketuk
ingin tampilkan.
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dan jentik ke kiri atau kanan. Ketuk halaman yang Anda
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Menutup halaman: Ketuk
hanya satu yang terbuka.

, lalu ketuk

. Anda tidak dapat menutup halaman jika

Memasukkan Teks dan Mengisi Formulir
Beberapa halaman web mempunyai kotak teks dan formulir untuk diisi. Anda dapat
mengatur Safari untuk mengingat nama dan kata sandi situs web yang Anda kunjungi
dan mengisi kotak teks secara otomatis dengan informasi dari Kontak. Lihat “Safari“ di
halaman 167.
Memunculkan keyboard

Ketuk di dalam kotak teks.

Pindah ke kotak teks lainnya

Ketuk kotak teks yang lain, atau ketuk tombol
Berikutnya atau Sebelumnya.

Mengirim formulir

Setelah Anda selesai mengisi sebuah formulir,
ketuk Buka atau Cari. Sebagian besar halaman
juga mempunyai tautan yang dapat Anda ketuk
untuk mengirimkan formulir.

Menutup keyboard tanpa mengirimkan formulir Ketuk Selesai.

Mengaktifkan AutoFill untuk membantu Anda mengisi formulir web: Pada
Pengaturan, pilih Safari > AutoFill, kemudian lakukan salah satu hal berikut:
ÂÂ Untuk menggunakan informasi dari kontak, aktifkan Gunakan Info Kontak, pilih Info

Saya, lalu pilih kontak yang Anda ingin gunakan.
Safari menggunakan informasi dari Kontak untuk mengisi kolom kontak di formulir
web.
ÂÂ Untuk menggunakan informasi dari nama dan kata sandi, aktifkan Nama & Kata Sandi.

Jika fitur ini aktif, Safari akan mengingat nama dan kata sandi situs web yang Anda
kunjungi dan secara otomatis akan mengisi informasi saat Anda mengunjungi
kembali situs web tersebut.
ÂÂ Untuk menghapus semua informasi AutoFill, ketuk Hapus Semua.

Mencari di Web

Pada pengaturan default, Safari akan melakukan pencarian menggunakan Google.
Anda juga dapat mencari menggunakan Yahoo!

Mencari web:
1 Ketuk kotak pencarian (pada sisi kanan baris judul).
2 Ketik kata atau frasa yang menggambarkan apa yang Anda cari, kemudian ketuk
Google.
3 Ketuk tautan dalam daftar hasil pencarian untuk membuka halaman web.
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Atur Safari untuk mencari menggunakan Yahoo!: Dari layar Utama , pilih
Pengaturan > Safari > Mesin Pencari, kemudian pilih Yahoo!

Penanda

Anda dapat menandai halaman web yang ingin Anda kunjungi lagi.
Menandai halaman web: Buka halaman tersebut, lalu ketuk . Kemudian ketuk
Tambah Penanda
Jika Anda menyimpan penanda, Anda dapat mengedit judulnya. Berdasarkan
pengaturan default, penanda disimpan di bagian teratas dari Penanda. Ketuk Penanda
untuk memilih folder lain.
Jika Anda menggunakan Safari di Mac, atau Safari maupun Microsoft Internet Explorer
di PC, Anda dapat menyelaraskan penanda dengan browser web pada komputer
Anda.
Menyelaraskan penanda dengan komputer Anda:
1 Hubungkan iPhone ke komputer Anda.
2 Pada iTunes, pilih iPhone pada panel samping.
3 Klik tab Info, pilih “Sync ... bookmarks” di bagian Web Browser, kemudian klik Apply.
Lihat “Menyelaraskan“ di halaman 12.
Menyelaraskan penanda dengan MobileMe: Pada Pengaturan di iPhone, pilih
Penanda di akun MobileMe Anda. Lihat “Mengatur Akun“ di halaman 17.
Membuka halaman web yang ditandai: Ketuk , kemudian pilih penanda atau
ketuk folder untuk melihat penanda di dalamnya.
Mengedit penanda atau menandai folder: Ketuk , pilih folder yang memiliki
penanda atau folder yang ingin Anda edit, kemudian ketuk Edit. Kemudian lakukan
salah satu hal berikut:
ÂÂ Untuk membuat folder baru, ketuk Folder Baru.
ÂÂ Untuk menghapus penanda atau folder, ketuk

, kemudian ketuk Hapus.

ÂÂ Untuk memposisikan ulang penanda atau folder, seret

.

ÂÂ Untuk mengedit nama atau alamat, atau untuk meletakkannya di folder yang berbeda,

ketuk penanda atau folder.
Saat Anda selesai, ketuk Selesai.
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Klip Web

Tambahkan klip web ke layar Utama untuk mendapatkan akses cepat ke halaman web
favorit Anda. Klip web muncul sebagai ikon di layar Utama, dan Anda dapat menyusun
klip web Anda bersama ikon lainnya. Lihat “Aplikasi-Aplikasi iPhone“ di halaman 24.
Menambah klip web: Buka halaman web, lalu ketuk . Kemudian ketuk “Tambah ke
Layar Utama”.
Saat Anda membuka klip web, Safari secara otomatis akan memperbesar dan
menggulir ke area halaman web yang ditampilkan saat Anda menyimpan klip web
tersebut. Area yang ditampilkan juga digunakan untuk membuat ikon untuk klip web
di layar Utama Anda, kecuali halaman web tersebut muncul dengan ikon khususnya
sendiri.
Saat Anda menambahkan klip web, Anda dapat mengedit namanya. Jika nama terlalu
panjang (lebih dari 10 karakter), tampilan nama mungkin akan disingkat di layar
Utama.
Klip web tidak diberi tanda dan tidak diselaraskan oleh MobileMe atau iTunes.
Menghapus klip web:
1 Sentuh, lalu tahan ikon di layar Utama hingga ikon mulai bergoyang.
2 Ketuk

di ujung klip web yang ingin Anda hapus.

3 Ketuk Hapus, kemudian tekan tombol

78		

Bab 5    Safari

Rumah untuk menyimpan pengaturan.

iPod

6

iPhone akan melakukan penyelarasan dengan iTunes di komputer Anda untuk
mendapatkan lagu, video, dan konten lainnya yang telah Anda kumpulkan dalam
iTunes library Anda. Untuk informasi tentang cara menambahkan musik dan media
lain ke iTunes library Anda, buka iTunes, lalu pilih Help > iTunes Help.

Mendapatkan Musik, Video, dan Lainnya

Untuk memasukkan musik, video, dan konten lain ke iPhone, Anda dapat mengatur
iTunes di komputer Anda untuk secara otomatis menyelaraskan isi perpustakaan Anda,
atau Anda dapat secara manual mengelola media yang Anda simpan di iPhone.

Menyelaraskan Konten dari iTunes
Anda dapat mentransfer musik, video, dan lainnya ke iPhone dengan menyelaraskan
konten dari iTunes. Anda dapat menyelaraskan semua media Anda, atau Anda dapat
memilih lagu, video, podcast, dan koleksi iTunes U tertentu.
Mengatur iTunes melakukan penyelarasan konten iPod:
1 Sambungkan iPhone ke komputer Anda.
2 Pada iTunes, pilih iPhone pada panel samping.
3 Pada tab Music, Movies, TV Shows, Podcasts, dan iTunes U, pilih konten yang
ingin Anda selaraskan ke iPhone. Contohnya, Anda dapat mengatur iTunes untuk
menyelaraskan daftar putar musik pilihan dan tiga episode paling baru dari podcast
video favorit Anda.
4 Klik Apply.
Untuk mengatur iTunes agar menyelaraskan konten iPod dan info lainnya secara otomatis,
klik tab Summary, lalu pilih “Automatically sync when this iPhone is connected”.
Penting:  Jika Anda menghapus item dari iTunes, item tersebut juga akan dihapus dari
iPhone saat berikutnya Anda melakukan penyelarasan .
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Hanya lagu dan video yang dienkode dalam format yang didukung iPhone yang akan
ditransfer ke iPhone. Untuk informasi tentang format yang didukung iPhone, lihat
“Lagu, Video, atau Item Lainnya Tidak Dapat Diputar“ di halaman 215.
Jika ada lebih banyak lagu di iTunes library Anda melebihi yang dapat masuk ke
iPhone Anda, iTunes akan menawarkan untuk membuat daftar putar khusus untuk
diselaraskan dengan iPhone. iTunes akan mengisi daftar putar tersebut dengan pilihan
acak dari perpustakaan Anda. Anda dapat menambah atau menghapus lagu dari
daftar lagu dan menyelaraskan ulang.
Jika Anda mendengarkan bagian dari podcast atau buku audio, posisi Anda dalam
cerita akan dimasukkan jika Anda menyelaraskan konten dengan iTunes. Jika Anda
mulai mendengarkan cerita di iPhone, Anda dapat melanjutkan dari bagian terakhir
yang Anda dengarkan menggunakan iTunes di komputer Anda – atau sebaliknya.
Untuk informasi lebih lanjut tentang cara menggunakan iTunes untuk memasukkan
musik dan media lainnya ke komputer Anda, lihat “Apa yang Anda perlukan“ di
halaman 9.

Mengelola Konten Secara Manual
Fitur pengelolaan secara manual memungkinkan Anda untuk memilih musik, video,
dan podcast yang hanya Anda inginkan di dalam iPhone.
Mengatur iPhone untuk mengelola konten secara manual:
1 Sambungkan iPhone ke komputer Anda.
2 Pada iTunes, pilih iPhone pada panel samping.
3 Klik tab Summary, lalu pilih “Manually manage music and videos”.
4 Klik Apply.
Menambahkan item ke iPhone: Seret lagu, video, podcast, atau daftar lagu di iTunes
library Anda ke iPhone (di panel samping). Klik Shift atau klik Command (Mac) atau
klik Control (Windows) untuk memilih banyak item yang akan ditambahkan pada saat
yang bersamaan.
iTunes akan menyelaraskan konten segera. Jika Anda membatalkan pilihan “Manually
manage music and videos”, konten yang Anda tambahkan secara manual akan dihapus
dari iPhone saat berikutnya iTunes menyelaraskan konten.
Menghapus item dari iPhone: Saat iPhone tersambung ke komputer Anda, pilih
ikon iPhone di panel samping iTunes. Klik segitiga terbuka di sebelah kiri ikon untuk
menampilkan konten. Pilih area konten, seperti Musik atau Film, kemudian pilih item
yang ingin Anda hapus, lalu tekan tombol Delete pada keyboard.
Menghapus item dari iPhone tidak akan menghapusnya dari iTunes library.
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Membeli dan Mendownload Konten dari iTunes Store
Anda dapat menggunakan iTunes Store di iPhone untuk membeli dan mendownload
lagu, album, acara TV, film, video musik, nada dering, dan buku audio secara langsung
ke iPhone. Anda juga dapat melakukan streaming dan mendownload podcast audio
dan video, juga konten iTunes U. Lihat “Tentang iTunes Store“ di halaman 172.

Mentransfer Konten yang Telah Dibeli ke Komputer Lain
Anda dapat mentransfer konten di iPhone yang telah dibeli menggunakan iTunes
pada satu komputer ke iTunes library pada komputer lain yang telah diotorisasi.
Komputer tersebut harus diotorisasi terlebih dulu untuk memutar konten dari akun
iTunes Store Anda. Untuk memberikan otorisasi pada komputer, buka iTunes pada
komputer, lalu pilih Store > Authorize Computer.
Mentransfer konten yang telah dibeli: Sambungkan iPhone ke komputer lain. iTunes
akan menanyakan apakah Anda ingin mentransfer konten yang telah dibeli.

Mengkonversikan Video untuk iPhone
Anda dapat menambahkan video lain selain yang dibeli dari iTunes Store ke iPhone,
seperti video yang Anda buat di iMovie pada Mac, atau video yang Anda download
dari Internet, kemudian menambahkannya ke iTunes.
Jika Anda ingin menambahkan video dari iTunes ke iPhone dan muncul pesan yang
berisi bahwa video tidak dapat diputar di iPhone, Anda dapat mengkonversi video
tersebut.
Mengkonversi video untuk diputar di iPhone: Pilih video dalam iTunes library Anda,
lalu pilih Advanced > “Create iPod or iPhone Version”. Kemudian, tambahkan video
yang telah dikonversi ke iPhone.

Musik dan Audio Lainnya

Dengan layar Multi-Touch resolusi tinggi, mendengarkan lagu di iPhone serasa
Anda menontonnya secara langsung. Anda dapat menggulir daftar lagu Anda, atau
menggunakan Cover Flow untuk menelusuri album art (sampul album).
PERINGATAN:  Untuk informasi penting tentang menghindari kehilangan
fungsi pendengaran, lihat Important Product Information Guide di
www.apple.com/id/support/manuals/iphone.

Memainkan Lagu
Menelusuri koleksi Anda: Ketuk Daftar Lagu, Artis, atau Lagu. Ketuk Lainnya untuk
menelusuri Album, Buku Audio, Kompilasi, Komposer, Genre, iTunes U, atau Podcast.
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Menelusuri Campuran Genius: Ketuk Genius. Jika Genius tidak muncul, Anda perlu
mengaktifkan Genius di iTunes 9 atau versi yang lebih baru, kemudian menyelaraskan
iPhone dengan iTunes. Lihat “Menggunakan Genius di iPhone“ di halaman 88.
Memainkan lagu: Ketuk lagu tersebut.
Goyang untuk mengacak: Goyang iPhone untuk mengaktifkan fungsi mengacak dan
segera mengganti lagu. Goyang kapanpun untuk mengganti ke lagu lainnya.
Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan fitur “Goyang untuk Acak” di
Pengaturan > iPod (aktif secara default). Lihat “Musik“ di halaman 169.

Mengontrol Pemutaran Lagu
Ketika Anda memutar sebuah lagu, layar Dimainkan Sekarang akan muncul.
Kembali
Daftar Lagu

Mainkan/Jeda
Berikutnya/Percepat-maju

Sebelumnya /
Putar balik
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Volume

Menjeda Lagu

Ketuk , atau tekan tombol tengah pada headset
iPhone (atau tombol semacam itu pada headset
Bluetooth Anda).

Melanjutkan kembali pemutaran

Ketuk , atau tekan tombol tengah pada headset
iPhone (atau tombol semacam itu pada headset
Bluetooth Anda).

Memperbesar atau memperkecil volume suara

Seret panel geser (slider) volume suara atau
gunakan tombol di samping iPhone. Anda juga
dapat menggunakan tombol volume pada
headset iPhone (hanya di iPhone 3GS).

Memulai ulang pemutaran lagu atau bab di
buku audio atau podcast.

Ketuk
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Melompat ke lagu atau bab berikutnya di buku
audio atau podcast

Ketuk , atau tekan tombol tengah pada
headset iPhone (atau tombol semacam itu pada
headset Bluetooth Anda) dua kali dengan cepat.

Ke lagu atau bab sebelumnya di buku audio
atau podcast

Ketuk
dua kali, atau tekan tombol tengah
pada headset iPhone (atau tombol semacam itu
pada headset Bluetooth Anda) tiga kali dengan
cepat.

Putar balik atau percepat maju

Ketuk, lalu tahan
atau . Semakin lama
Anda menahan kontrol, semakin cepat lagu
akan diputar balik atau dipercepat-maju. Pada
headset iPhone, tekan tombol tengah (atau
tombol semacam itu pada headset Bluetooth
Anda) dua kali dengan cepat dan tahan untuk
mempercepat-maju, atau tiga kali dengan cepat
dan tahan untuk memutar balik.

Kembali ke daftar telusur iPod

Ketuk
album.

Kembali ke layar Dimainkan

Ketuk Dimainkan Sekarang.

Menampilkan lirik lagu

Ketuk sampul album ketika memainkan
lagu. (Lirik akan muncul jika Anda telah
menambahkannya ke lagu menggunakan jendela
Info lagu di iTunes.)

, atau gesek ke kanan melalui sampul

Anda dapat menampilkan kontrol pemutaran kapanpun saat Anda sedang
mendengarkan musik dan menggunakan aplikasi lain – atau bahkan saat iPhone
terkunci—dengan mengklik dua kali tombol Rumah. Lihat “Rumah“ di halaman 158.
Jika Anda menggunakan sebuah aplikasi, kontrol pemutaran akan muncul di bagian
atas aplikasi. Setelah menggunakan kontrol, Anda dapat menutupnya atau mengetuk
Musik untuk kembali ke layar Dimainkan. Jika iPhone terkunci, kontrol akan muncul di
layar, kemudian menghilang secara otomatis setelah Anda selesai menggunakannya.

Kontrol Lagu Tambahan
Dari layar Dimainkan Sekarang , ketuk sampul album.
Kontrol pengulangan, Genius, dan mengacak muncul bersama dengan panel geser
(scrubber). Anda dapat melihat durasi waktu yang berlalu, waktu yang masih tersisa,
dan nomor lagu. Lirik lagu juga akan muncul jika Anda telah menambahkannya ke
lagu di iTunes.
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Panel geser (scubber bar) memungkinkan Anda untuk melompat ke bagian manapun
di sepanjang garis waktu. Anda dapat menyesuaikan kecepatan geser (scrub rate) dari
tinggi ke rendah dengan menggeser jari Anda ke bawah saat Anda menarik playhead
di sepanjang panel geser (scrubber bar).
Ulangi

Genius

Panel geser
(scrubber bar)
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Acak

Playhead

Mengatur iPhone untuk mengulangi lagu

Ketuk . Ketuk
lagi untuk mengatur iPhone
hanya mengulangi lagu yang sedang dimainkan.
= iPhone diatur untuk mengulangi semua
lagu dalam album atau daftar yang sedang
ditampilkan.
= iPhone diatur untuk mengulangi lagu yang
sedang dimainkan berulang kali.
= iPhone tidak diatur untuk mengulangi lagu.

Lompat ke bagian manapun pada lagu

Seret playhead di sepanjang panel geser
(scrubber bar). Geser jari Anda ke bawah untuk
menyesuaikan kecepatan geser (scrub rate).
Kecepatan geser akan melambat semakin jauh
Anda menggeser jari Anda ke bawah.

Membuat daftar lagu Genius

Ketuk , maka daftar lagu Genius akan muncul.
Lihat “Menggunakan Genius di iPhone“ di
halaman 88.

Mengatur iPhone untuk mengacak lagu

Ketuk . Ketuk
lagi untuk mengatur iPhone
memainkan lagu secara berurutan
= iPhone diatur untuk mengacak lagu.
= iPhone diatur untuk memainkan lagu secara
berurutan.

Mengacak lagu pada daftar lagu, album, atau
daftar lagu-lagu lainnya

Ketuk Acak pada bagian atas daftar. Contoh,
untuk mengacak semua lagu di iPhone, pilih
Lagu > Acak.
Meskipun iPhone diatur ataupun tidak diatur
untuk mengacak lagu, jika Anda mengetuk
Acak pada bagian atas daftar lagu, iPhone akan
memainkan lagu dari daftar tersebut dengan
urutan acak.
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Kontrol Podcast dan Buku Audio
Dari layar Dimainkan Sekarang , ketuk sampulnya.
Kontrol email, pengulangan 30 detik, dan kecepatan pemutaran akan muncul di
sepanjang panel geser (scrubber bar). Anda dapat melihat durasi waktu yang telah
berlalu, waktu yang masih tersisa, dan nomor episode atau bab.
Panel geser (scubber bar) memungkinkan Anda untuk melompat ke bagian manapun
di sepanjang garis waktu. Anda dapat menyesuaikan kecepatan geser (scrub rate) dari
tinggi ke rendah dengan menggeser jari Anda ke bawah saat Anda menarik playhead
di sepanjang panel geser (scrubber bar).
Email

Pengulangan 30-detik

Kecepatan
memainkan
kembali
Panel geser
(scrubber bar)

Playhead

Mengirim tautan melalui email ke podcast ini

Ketuk

.

Melompat ke bagian manapun

Seret playhead di sepanjang panel geser
(scrubber bar). Geser jari Anda ke bawah untuk
menyesuaikan kecepatan geser (scrub rate).
Kecepatan geser akan melambat semakin jauh
Anda menggeser jari Anda ke bawah.

Memutar 30 detik terakhir

Ketuk

Mengatur kecepatan pemutaran

Ketuk . Ketuk lagi untuk mengubah kecepatan.
= Memutar dengan kecepatan ganda.
= Memutar dengan setengah kecepatan.
= Memutar dengan kecepatan normal.

.

Menggunakan Kontrol Suara dengan iPod
Anda dapat menggunakan Kontrol Suara (Voice Control) (hanya tersedia di
iPhone 3GS) untuk mengontrol pemutaran musik di iPhone.
Catatan:  Kontrol Suara tidak tersedia dalam semua bahasa.
Menggunakan Kontrol Suara: Tekan terus tombol Rumah sampai layar Kontrol
Suara muncul dan Anda mendengar bunyi bip. Kemudian, gunakan perintah yang
diuraikan di bawah ini untuk memainkan lagu.
Anda juga dapat menekan terus tombol tengah pada headset iPhone (atau tombol
semacam itu pada headset Bluetooth Anda) untuk memunculkan Kontrol Suara.
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Mengontrol pemutaran musik

Ucapkan “play” (mainkan) atau “play music”
(mainkan musik). Untuk menjeda, ucapkan
“pause” (jeda) or “pause music” (jeda musik).
Anda juga dapat mengucapkan “next song"
(lagu berikutnya) atau “previous song" (lagu
sebelumnya).

Memainkan album, artis, atau daftar lagu

Ucapkan “play" (mainkan), kemudian ucapkan
“album”, “artis”, atau “playlist" (daftar lagu) dan
namanya.

Mengacak daftar lagu yang dimainkan sekarang Ucapkan “shuffle" (acak).
Mengetahui rincian lagu yang sedang
dimainkan

Ucapkan “what's playing" (apa yang sedang
dimainkan), "what song is this” (lagu apa ini),
“who sings this song" (siapa yang menyanyikan
lagu ini), atau "who is this song by” (lagu ini oleh
siapa).

Gunakan Genius untuk memainkan lagu yang
mirip

Ucapkan “Genius”, “play more like this" (mainkan
lebih banyak seperti ini), atau “play more songs
like this" (mainkan lebih banyak lagu seperti ini).

Membatalkan Kontrol Suara

Ucapkan “cancel” (batalkan) atau “stop” (berhenti).

Menelusuri Sampul Album di Cover Flow
Saat menelusuri musik, Anda dapat memutar iPhone ke arah samping untuk melihat
konten iTunes di Cover Flow dan menelusuri musik berdasarkan sampul album.
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Menelusuri sampul album

Seret atau jentik ke kiri atau kanan.

Melihat lagu pada album

Ketuk sampul album atau

Memainkan lagu

Ketuk lagu. Seret ke atas atau ke bawah untuk
menggulir lagu-lagu.

Kembali ke sampul

Ketuk baris judul. Atau ketuk

Memainkan atau menjeda lagu yang sedang
dimainkan

Ketuk atau atau . Anda juga dapat menekan
tombol tengah pada headset iPhone (atau
tombol semacam itu pada headset Bluetooth
Anda).

.

lagi.

Menampilkan Semua Lagu di Album
Melihat semua lagu pada album yang berisi lagu yang sedang dimainkan: Dari layar
Dimainkan Sekarang , ketuk . Ketuk lagu untuk memainkannya. Ketuk gambar kecil
dari sampul album untuk kembali ke layar Dimainkan Sekarang .
Bar nilai
Kembali ke
layar
Dimainkan
Sekarang

Album lagu

Bab 6    iPod

87

Pada tampilan daftar lagu, Anda dapat memberi nilai (bintang) pada lagu. Anda
dapat menggunakan nilai ini untuk membuat daftar lagu cerdas di iTunes yang akan
diperbarui secara dinamis untuk menyertakan, contohnya, lagu-lagu yang Anda beri
nilai tertinggi.
Memberi nilai sebuah lagu: Seret jempol Anda di sepanjang baris nilai untuk
memberikan bintang dari nol hingga lima pada lagu tersebut.

Mencari Musik
Anda dapat mencari judul, artis, album, dan komposer, podcast, dan konten lainnya
yang telah Anda selaraskan ke iPhone.

Mencari musik: Masukkan teks dalam kotak pencarian di atas daftar lagu, daftar putar,
daftar artis, atau tampilan lainnya dari konten iPod Anda. (Ketuk baris status untuk
menggulir cepat ke bagian atas daftar dan menampilkan kotak pencarian.)
Hasil pencarian akan muncul secara otomatis saat Anda mengetik. Ketuk Cari untuk
menutup keyboard dan melihat hasil lainnya.
Anda juga dapat menggunakan Spotlight untuk mencari musik. Lihat “Pencarian“ di
halaman 39.

Menggunakan Genius di iPhone
Genius menemukan lagu-lagu dalam iTunes library Anda yang hebat kombinasinya.
Daftar lagu Genius adalah koleksi lagu yang dipilih untuk Anda berdasarkan sebuah
lagu yang Anda pilih dari perpustakaan Anda. Campuran Genius adalah koleksi
lagu dari jenis musik yang sama. Campuran Genius dikreasi ulang setiap kali Anda
mendengarkan campuran tersebut, jadi kreasinya selalu baru dan segar.
Anda dapat membuat daftar lagu Genius di iTunes dan menyelaraskannya ke iPhone.
Anda juga dapat membuat dan menyimpan daftar lagu Genius langsung di iPhone.
Campuran Genius dibuat di iTunes. iTunes membuat berbagai campuran tergantung
variasi musik yang Anda miliki dalam iTunes library Anda. Misal, Anda dapat membuat
Campuran Genius yang berisi lagu-lagu R&B, atau lagu-lagu Rock Alternatif.
Untuk menggunakan Genius pada iPhone, pertama-tama aktifkan Genius di iTunes,
lalu selaraskan iPhone dengan iTunes. Campuran Genius akan diselaraskan secara
otomatis, kecuali Anda secara manual mengelola musik Anda dan memilih campuran
mana yang ingin Anda selaraskan di iTunes. Genius adalah layanan gratis, namun
memerlukan akun iTunes Store.
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Campuran Genius memerlukan iTunes 9 atau versi yang lebih baru. Ketika Anda
menyelaraskan Campuran Genius, iTunes dapat memilih dan menyelaraskan lagu-lagu
dari perpustakaan Anda yang kalau tidak demikian, mungkin belum Anda pilih untuk
diselaraskan.
Menelusuri Campuran Genius: Ketuk Genius. Jumlah titik pada bagian bawah
layar menunjukkan jumlah campuran yang telah Anda selaraskan dari iTunes, dan
mengindikasikan campuran mana yang sedang Anda lihat. Jentik ke kiri atau ke kanan
untuk mengakses campuran Anda yang lain.

Memainkan Campuran Genius: Ketuk campuran atau ketuk .
Membuat daftar lagu Genius pada iPhone:
1 Ketuk Daftar Lagu, lalu ketuk Genius.
2 Ketuk lagu dalam daftar. Genius membuat daftar lagu dengan lagu-lagu tambahan
yang cocok dengan lagu tersebut.
Anda juga dapat membuat daftar lagu Genius yang berisi lagu-lagu yang cocok
dengan lagu yang sedang Anda putar. Dari layar Dimainkan Sekarang, ketuk sampul
album untuk menampilkan kontrol tambahan, kemudian ketuk .
Menyimpan daftar lagu Genius: Pada daftar lagu, ketuk Simpan. Daftar lagu akan
disimpan dalam Daftar Lagu dengan judul lagu yang Anda pilih.
Anda dapat membuat dan menyimpan daftar lagu Genius sebanyak yang Anda
inginkan. Jika Anda menyimpan daftar lagu Genius yang dibuat di iPhone, daftar itu
akan diselaraskan kembali ke iTunes saat berikutnya Anda menyambungkannya.
Memperbarui daftar lagu Genius: Pada daftar lagu, ketuk Refresh.
Merefresh daftar lagu akan membuat daftar lagu baru yang berisi lagu-lagu berbeda
yang cocok dengan lagu yang Anda pilih. Anda dapat merefresh daftar lagu Genius,
baik yang dibuat dalam iTunes dan diselaraskan ke iPhone, maupun dibuat langsung
di iPhone.
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Membuat daftar lagu Genius dari sebuah lagu baru: Pada daftar lagu, ketuk Baru,
kemudian pilih lagu baru.
Menghapus daftar lagu Genius yang telah disimpan: Pada daftar lagu yang telah
Anda simpan langsung di iPhone, ketuk Edit, kemudian ketuk Hapus Daftar Lagu.
Setelah daftar lagu Genius diselaraskan kembali ke iTunes, Anda tidak dapat
menghapusnya langsung dari iPhone. Anda dapat menggunakan iTunes untuk
mengedit nama daftar lagu, menghentikan penyelarasan, atau menghapus daftar lagu.

Membuat Daftar Lagu On-The-Go
Membuat daftar lagu on-the-go:
1 Ketuk Daftar Lagu, lalu ketuk On-The-Go.
2 Telusuri lagu menggunakan tombol pada bagian bawah layar. Ketuk lagu atau video
untuk menambahkannya ke dalam daftar lagu. Ketuk Tambah Semua Lagu di bagian
atas daftar lagu untuk menambahkan lagu ke dalam daftar.
3 Jika Anda telah selesai, ketuk Selesai.
Jika Anda membuat daftar lagu on-the-go (dalam perjalanan) dan kemudian
menyelaraskan iPhone ke komputer Anda, daftar lagu akan disimpan di iPhone dan di
dalam iTunes library Anda, kemudian dihapus dari iPhone. Daftar pertama disimpan
sebagai “On-The-Go 1,” yang kedua sebagai “On-The-Go 2”, dan seterusnya. Untuk
mengembalikan daftar lagu ke iPhone, pilih iPhone di panel samping iTunes, klik tab
Music, lalu atur daftar lagu untuk diselaraskan.
Mengedit daftar lagu on-the-go: Ketuk Daftar Lagu, ketuk On-The-Go, ketuk Edit,
kemudian lakukan salah satu hal berikut:
ÂÂ Untuk memindahkan lagu ke atas atau ke bawah dalam daftar, seret

ke samping

lagu.
ÂÂ Untuk menghapus lagu dari daftar lagu, ketuk

di samping lagu, kemudian ketuk
Hapus. Menghapus lagu dari daftar lagu on-the-go tidak akan menghapusnya dari
iPhone.

ÂÂ Untuk menghapus seluruh daftar lagu, ketuk Hapus Daftar Lagu.
ÂÂ Untuk menambahkan lagu lainnya, ketuk

Video

.

Dengan iPhone, Anda dapat melihat konten video seperti film, video musik, dan
podcast video. Jika sebuah video terdiri dari bab-bab, Anda dapat melompat ke bab
berikutnya atau sebelumnya, atau menampilkan daftar dan mulai memutar bab
manapun yang Anda pilih. Jika sebuah video menyediakan fitur pilihan bahasa, Anda
dapat memilih salah satu bahasa audio atau menampilkan subtitle.
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Memainkan Video
Memainkan video: Ketuk Video, lalu ketuk video yang diinginkan.
Menampilkan kontrol pemutaran: Ketuk layar untuk menampilkan kontrol. Ketuk
kembali untuk menyembunyikannya.

Mengontrol Pemutaran Video
Video diputar dengan layar lebar untuk memanfaatkan ukuran layar.
panel geser (scubber bar) memungkinkan Anda untuk melompat ke bagian manapun
di sepanjang garis waktu. Anda dapat menyesuaikan kecepatan geser (scrub rate)
dengan menggeser jari Anda ke bawah saat Anda menarik playhead di sepanjang
panel geser (scrubber bar).
Panel geser
(scrubber bar)

Playhead
Skala

Mainkan/
Jeda
Berikutnya/
Percepat-maju

Sebelumnya/Putar balik

Volume

Lovers in Japan oleh Coldplay tersedia di iTunes Store

Menjeda video

Ketuk , atau tekan tombol tengah pada headset
iPhone (atau tombol semacam itu pada headset
Bluetooth Anda).

Melanjutkan kembali pemutaran

Ketuk , atau tekan tombol tengah pada headset
iPhone (atau tombol semacam itu pada headset
Bluetooth Anda).

Memperbesar atau memperkecil volume suara

Seret panel geser (slider) volume suara. Anda
juga dapat menggunakan tombol volume pada
headset iPhone (hanya di iPhone 3GS).

Memulai video dari awal

Seret playhead di panel geser (scrubber bar)
sepenuhnya ke kiri, atau ketuk
jika video tidak
terdiri dari bab-bab.
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Melompat ke bab berikutnya (jika ada)

Ketuk , atau tekan tombol tengah pada
headset iPhone(atau tombol semacam itu pada
headset Bluetooth Anda) dua kali dengan cepat.

Kembali ke bab sebelumnya (jika ada)

Ketuk , atau tekan tombol tengah pada
headset iPhone(atau tombol semacam itu pada
headset Bluetooth Anda) tiga kali dengan cepat.

Mulai memainkan bab tertentu (jika ada)

Ketuk

Putar balik atau percepat maju

Ketuk, lalu tahan

Melompat ke bagian manapun pada video

Seret playhead di sepanjang panel geser
(scrubber bar). Geser jari Anda ke bawah untuk
menyesuaikan kecepatan geser (scrub rate).
Kecepatan geser akan melambat semakin jauh
Anda menggeser jari Anda ke bawah.

Menghentikan video sebelum selesai
dimainkan

Ketuk Selesai. Atau tekan tombol

Menyesuaikan skala video untuk memenuhi
layar atau mengikuti ukuran layar

agar video memenuhi layar. Ketuk
Ketuk
agar video menyesuaikan ukurannya dengan
layar. Anda dapat juga mengetuk video dua
kali untuk beralih antara menyesuaikan ukuran
dengan layar atau memenuhi layar.
Saat Anda menyesuaikan skala video untuk
memenuhi layar, bagian samping atau bagian
atas mungkin akan terpotong dari layar. Jika
Anda memilih skala video untuk menyesuaikan
dengan layar, Anda akan melihat blok hitam pada
bagian samping atau bagian atas dan bawah
video.

Memilih pilihan bahasa audio (jika ada)

Ketuk , kemudian pilih salah satu bahasa dari
daftar Audio.

Menampilkan atau menyembunyikan subtitle
(jika ada)

Ketuk , kemudian pilih salah satu bahasa, atau
Mati, dari daftar Subtitle.

, kemudian pilih bab dari daftar.
atau

.

Rumah.

Mencari Video
Anda dapat mencari judul film, acara TV, dan podcast video yang telah Anda
selaraskan ke iPhone.

Mencari video: Masukkan teks dalam kotak pencarian di bagian atas daftar video.
Hasil pencarian akan muncul secara otomatis saat Anda mengetik. Ketuk Cari untuk
menutup keyboard dan melihat hasil lainnya.
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Menonton Film Sewaan
Anda dapat menyewa film dalam definisi standar (480p) dari iTunes Store dan
menontonnya di iPhone. Anda dapat mendownload film sewaan langsung ke iPhone,
atau mentransfernya dari iTunes pada komputer Anda ke iPhone. Anda juga dapat
mentransfer film sewaan kembali ke iTunes dari iPhone. (Film sewaan tidak tersedia di
semua wilayah.)
Film harus didownload sepenuhnya sebelum Anda mulai menonton. Anda dapat
menghentikan download dan melanjutkannya nanti. Setelah beberapa hari, film
sewaan akan habis masa sewanya, dan setelah Anda mulai menonton, Anda
mempunyai batas waktu untuk menontonnya hingga selesai. Waktu yang tersisa akan
muncul di dekat judul film. Film secara otomatis akan dihapus saat habis waktunya.
Periksa iTunes Store untuk mengetahui waktu kedaluwarsa sebuah film sebelum
menyewa film tersebut.
Mentransfer film sewaan ke iPhone: Sambungkan iPhone ke komputer Anda. Lalu
pilih iPhone pada panel samping iTunes, klik Movies, dan pilih film sewaan yang ingin
Anda transfer. Komputer Anda harus tersambung ke Internet.
Melihat film sewaan: Pada iPhone, pilih iPod > Video, lalu pilih sebuah film.

Menonton Video di TV
Anda dapat menyambungkan iPhone ke TV Anda dan menonton video Anda dalam
layar besar. Gunakan Kabel AV Komponen Apple (Apple Component AV Cable), Kabel
AV Komposit Apple (Apple Composite AV Cable), atau kabel iPhone lainnya yang
direkomendasikan. Anda dapat pula menggunakan kabel ini dengan Dock Universal
Apple (Apple Universal Dock) untuk menyambungkan iPhone ke TV Anda. (Apple
Universal Dock memiliki remote sehingga Anda bisa mengendalikan pemutaran
dari jarak jauh.) Kabel dan dock Apple dijual terpisah di beberapa negara. Kunjungi
www.apple.com/id/ipodstore (tidak tersedia di semua negara).

Menghapus Video dari iPhone
Anda dapat menghapus video dari iPhone untuk menghemat ruang.
Menghapus video: Pada daftar video, gesek bagian kiri atau kanan melalui video,
kemudian ketuk Hapus.
Jika Anda menghapus video (selain film sewaan) dari iPhone, video tersebut tidak
akan terhapus dari iTunes library dan Anda dapat menyelaraskan kembali video
tersebut ke iPhone pada kesempatan lain. Jika Anda tidak ingin menyelaraskan video
kembali ke iPhone, atur iTunes untuk tidak menyelaraskan video. Lihat “Apa yang Anda
perlukan“ di halaman 9.
Penting:  Jika Anda menghapus film sewaan dari iPhone, film tersebut akan terhapus
secara permanen dan tidak dapat ditransfer kembali ke komputer Anda.
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Mengatur Timer Tidur

Anda dapat mengatur iPhone untuk berhenti memainkan musik atau video setelah
durasi waktu tertentu.
Mengatur timer tidur: Dari layar Utama, pilih Jam > Timer, kemudian jentik untuk
mengatur jumlah jam dan menit. Ketuk Saat Berhenti, pilih iPod Tidur, ketuk Atur, lalu
ketuk Mulai untuk memulai timer.
Saat timer selesai, iPhone akan berhenti memainkan musik atau video, menutup
aplikasi lain yang sedang dibuka, dan akan mengunci secara otomatis.

Mengubah Tombol Telusur

Anda dapat mengganti tombol telusur pada bagian bawah layar dengan tombol lain
yang lebih sering Anda gunakan. Misal, jika Anda sering mendengarkan podcast, Anda
dapat mengganti tombol Lagu-Lagu dengan Podcast.
Mengganti tombol telusur: Ketuk Lainnya, lalu ketuk Edit, kemudian seret tombol ke
bagian bawah layar, di atas tombol yang ingin Anda ganti.

Anda dapat menyeret tombol di bagian bawah layar ke kiri atau ke kanan untuk
menata ulang. Ketuk Selesai saat Anda selesai. Ketuk Lainnya setiap akan mengakses
tombol yang telah Anda ganti.
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Pesan

7

Mengirim dan Menerima Pesan
PERINGATAN:  Untuk informasi penting tentang mengemudi dengan aman, lihat
Important Product Information Guide di www.apple.com/id/support/manuals/iphone.
Fitur Pesan memungkinkan Anda untuk bertukar pesan teks dengan siapa saja yang
menggunakan ponsel yang mendukung fungsi SMS. Fitur Pesan juga mendukung
fungsi MMS, sehingga Anda dapat mengirim foto, klip video (hanya di iPhone 3GS),
informasi kontak, dan memo suara ke perangkat lain yang mendukung fungsi MMS.
Anda dapat memasukkan banyak alamat dan mengirim pesan ke beberapa orang
pada saat yang bersamaan.
Catatan:  MMS hanya tersedia di iPhone 3G atau yang lebih baru. Dukungan SMS atau
MMS mungkin tidak tersedia di semua wilayah. Biaya tambahan mungkin dikenakan
untuk pemakaian Pesan. Hubungi operator Anda untuk informasi lengkap.
Anda dapat menggunakan Pesan saat Anda berada dalam area jangkauan jaringan
seluler. Jika Anda dapat melakukan panggilan, Anda dapat mengirim pesan.
Tergantung pada pengaturan paket ponsel Anda, Anda mungkin akan dikenakan biaya
untuk pesan yang dikirim atau diterima.
Mengirim pesan: Ketuk , kemudian masukkan nomor telepon atau nama, atau
ketuk
dan pilih kontak dari daftar kontak Anda. Ketuk kotak teks di atas keyboard,
ketik pesan, dan ketuk Kirim.
Ikon Pesan di layar Utama akan menunjukkan jumlah total pesan yang belum dibaca.
Jumlah pesan
yang belum
dibaca
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Percakapan Anda akan disimpan dalam daftar Pesan. Percakapan yang berisi pesan
yang belum dibaca akan diberi tanda titik biru di sampingnya. Ketuk percakapan
dalam daftar untuk melihat percakapan tersebut atau menambahkannya.

SMS-SMS yang
Anda kirim

SMS-SMS dari
orang lain

iPhone menampilkan 50 pesan terbaru dalam percakapan. Untuk melihat pesan
sebelumnya, gulir ke atas, lalu ketuk Muat Pesan Sebelumnya.
Mengirim pesan ke beberapa orang: Ketuk , kemudian tambahkan penerima. Jika
Anda memasukkan nomor telepon secara manual (bukan dengan memilihnya dari
Kontak), ketuk Return (Kembali) sebelum memasukkan entri lainnya.
Balasan dari salah satu penerima hanya dikirim kepada Anda, bukan ke orang lain
yang juga Anda kirimi pesan.
Menjawab atau mengirim pesan ke seseorang (atau grup) yang Anda kirimi
sebelumnya: Ketuk entri dalam daftar Pesan, kemudian ketik pesan baru di
percakapan dan ketuk Kirim.
Mengirim pesan ke panggilan favorit atau terakhir:
1 Dari layar Utama, Ketuk Telepon, kemudian ketuk Favorit atau Terbaru.
2 Ketuk

di samping nama atau nomor, kemudian ketuk Pesan Teks.

3 Jika muncul beberapa nomor telepon, ketuk salah satu yang ingin Anda kirimi pesan.
Jika MMS tersedia, Pesan memungkinkan Anda untuk menyertakan judul (subjek) di
pesan teks Anda. Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan fitur ini di pengaturan
Pesan. Fitur ini aktif secara default.
Melampirkan atau menghapus kotak judul (subjek): Pada Pengaturan, ketuk Pesan,
kemudian ketuk Tunjukkan Subjek untuk mengaktifkan atau menonaktifkannya.
Catatan:  Pengaturan kotak judul (subjek) dan Tunjukkan Subjek tidak akan muncul
jika MMS tidak didukung oleh operator Anda.
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Mengaktifkan atau menonaktifkan pesan MMS: Pada Pengaturan, ketuk Pesan,
kemudian ketuk Pesan MMS untuk mengaktifkan atau menonaktifkannya. Anda
mungkin ingin menonaktifkan Pesan MMS, misalnya, untuk mencegah pengiriman
atau penerimaan lampiran bila ada biaya yang dikenakan.
Catatan:  Pengaturan Pesan MMS tidak akan muncul jika MMS tidak didukung oleh
operator Anda.

Berbagi Foto dan Video

Anda dapat mengambil foto atau membuat video (hanya di iPhone 3GS) dari dalam
Pesan dan melampirkannya dalam percakapan Anda dengan perangkat lainnya yang
dapat mendukung fungsi MMS. Anda dapat menyimpan foto atau video yang Anda
terima di Pesan ke album Rol Kamera Anda.
Jika MMS tidak didukung oleh operator Anda, tombol
tidak dapat mengirimkan foto atau video.

tidak akan muncul dan Anda

Mengirimkan foto atau video: Ketuk , lalu ketuk “Ambil Foto atau Video” (hanya di
iPhone 3GS; pada model sebelumnya, Ketuk “Ambil Foto”) atau “Pilih Yang Ada”, pilih
item dari album foto, lalu ketuk Pilih.
Batas ukuran lampiran ditentukan oleh operator Anda. Jika perlu, iPhone dapat
mengkompresi foto atau video. Untuk mengetahui tentang cara mengambil foto dan
video, lihat Bab 10, “Kamera,“ di halaman 112.
Menyimpan lampiran foto atau video ke album Rol Kamera Anda: Ketuk foto atau
video dalam percakapan, ketuk , lalu ketuk Simpan Gambar atau Simpan Video.
Menyalin foto atau video: Sentuh dan tahan lampiran, lalu ketuk Salin. Anda dapat
menempel foto atau video tersebut ke pesan Mail atau pesan MMS lain.

Mengirim Memo Suara

Anda dapat mengirim memo suara dalam sebuah pesan ke perangkat lain yang
mendukung fungsi MMS.
Mengirim memo suara: Pada Memo Suara, ketuk , ketuk memo suara yang ingin
Anda kirim, kemudian ketuk Berbagi dan ketuk MMS. Beri alamat di pesan tersebut,
lalu ketuk Kirim.
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Mengedit Percakapan

Jika Anda ingin menyimpan sebagian percakapan namun bukan keseluruhan, Anda
dapat menghapus bagian yang tidak Anda inginkan. Anda juga dapat menghapus
keseluruhan percakapan dari daftar Pesan.
Mengedit percakapan: Ketuk Edit. Ketuk lingkaran di sepanjang sisi kiri untuk memilih
bagian percakapan yang ingin Anda hapus, kemudian ketuk Hapus. Saat Anda selesai,
ketuk Selesai.
Menghapus semua teks dan file, tanpa menghapus percakapan: Ketuk Edit,
kemudian ketuk Hapus Semua. Ketuk Hapus Percakapan untuk konfirmasi.
Meneruskan percakapan: Pilih percakapan, kemudian ketuk Edit. Ketuk lingkaran di
sisi kiri layar untuk memilih bagian percakapan yang ingin Anda sertakan, kemudian
ketuk Teruskan, masukkan satu penerima atau lebih, lalu ketuk Kirim.
Menghapus percakapan: Ketuk Edit, lalu ketuk
di samping percakapan dan ketuk
Hapus. Anda juga dapat menggeser ke kiri atau ke kanan di sepanjang percakapan,
lalu ketuk Hapus.

Untuk menampilkan
tombol Hapus,
geser ke kanan atau
ke kiri pada pesan.

Menggunakan Informasi Kontak dan Tautan
Menelepon atau mengirimkan email ke seseorang yang telah Anda kirimi pesan:
Ketuk pesan dalam daftar Pesan Teks, lalu gulir ke bagian atas percakapan. (Ketuk baris
status untuk menggulir cepat hingga bagian atas layar.)
ÂÂ Untuk menelepon orang tersebut, ketuk Panggil.
ÂÂ Untuk mengirimkan orang tersebut email, ketuk Info Kontak, kemudian ketuk alamat

email.
Membuka tautan dalam pesan: Ketuk tautan tersebut.
Tautan mungkin akan membuka halaman web di Safari, melakukan panggilan telepon
di Telepon, membuka pesan dengan tujuan yang telah dicantumkan dalam Mail, atau
menampilkan lokasi pada Peta. Untuk kembali ke pesan teks Anda, tekan tombol
Rumah, lalu ketuk Pesan.
Menambahkan orang yang telah Anda kirimi pesan ke daftar kontak Anda: Ketuk
nomor telepon dalam daftar Pesan, kemudian ketuk “Tambah ke Kontak”.
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Mengirim informasi kontak: Pada Kontak, ketuk orang dengan informasi yang ingin
Anda bagi. Ketuk Berbagi Kontak di bagian bawah layar, kemudian ketuk MMS. Beri
alamat di pesan tersebut, lalu ketuk Kirim.
Menyimpan informasi kontak yang diterima: Ketuk balon kontak di percakapan, lalu
ketuk Buat Kontak Baru atau “Tambah ke Kontak”.

Mengelola Pratinjau dan Penanda

Secara default, iPhone akan menampilkan pratinjau pesan baru saat iPhone terkunci
atau saat Anda menggunakan aplikasi lainnya. Anda dapat mengaktifkan atau
menonaktifkan pratinjau ini di Pengaturan. Anda juga dapat mengaktifkan penanda
untuk pesan teks.
Mengaktifkan atau menonaktifkan pratinjau: Pada Pengaturan, pilih Pesan, lalu ketuk
Tunjukkan Pratinjau.
Mengulangi pratinjau: Pada Pengaturan, pilih Pesan, lalu ketuk Ulangi Pengingat. Jika
Anda tidak merespons pratinjau pertama dari pesan baru, pratinjau akan ditampilkan
dua kali lagi.
Mengatur apakah penanda akan berbunyi saat Anda menerima pesan teks atau
tinjauan: Pada Pengaturan, pilih Suara, kemudian ketuk Pesan Teks Baru. Ketuk suara
penanda yang diinginkan, atau Tidak Ada jika Anda tidak ingin penanda berbunyi.
Penting:  Jika tombol Dering/Hening tidak aktif, penanda teks tidak akan berbunyi.
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Kalender

8

Tentang Kalender

Kalender memungkinkan Anda melihat setiap kalender pada akun Anda yang lain atau
kalender gabungan untuk semua akun. Anda dapat melihat acara Anda dalam daftar
yang berkelanjutan berdasarkan hari atau bulan, dan mencari acara berdasarkan judul,
peserta undangan, atau lokasi.
Anda dapat menyelaraskan iPhone dengan kalender di komputer Anda. Anda juga
dapat membuat, mengedit, atau membatalkan janji di iPhone, lalu diselaraskan
kembali ke komputer Anda. Anda dapat berlangganan kalender Google, Yahoo!, atau
Mac OS X iCal menggunakan akun CalDAV atau iCalendar (.ics). Jika Anda memiliki
akun Microsoft Exchange, Anda dapat menerima dan merespons undangan rapat.

Menyelaraskan Kalender

Anda dapat menyelaraskan Kalender dengan salah satu cara berikut:
ÂÂ Pada iTunes, gunakan panel preferensi iPhone untuk penyelarasan dengan iCal atau
Microsoft Entourage pada Mac, atau Microsoft Outlook 2003 atau 2007 pada PC
ketika Anda menyambungkan iPhone ke komputer Anda. Lihat “Menyelaraskan“ di
halaman 12.
ÂÂ Pada Pengaturan di iPhone, pilih Kalender di akun MobileMe atau Microsoft

Exchange untuk menyelaraskan informasi kalender Anda melalui udara. Lihat
“Mengatur Akun“ di halaman 17.
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Melihat Kalender

Anda dapat melihat setiap kalender untuk akun lainnya atau kalender gabungan
untuk semua akun.
Melihat kalender lain: Ketuk Kalender, kemudian pilih salah satu kalender. Ketuk
Semua Kalender untuk melihat gabungan acara dari semua kalender.
Anda dapat melihat acara di kalender dalam daftar berdasarkan hari atau bulan. Acara
untuk semua kalender Anda yang telah diselaraskan akan muncul di kalender yang
sama di iPhone.
Mengganti tampilan: Ketuk Daftar, Hari, atau Bulan.
ÂÂ Tampilan Daftar: Semua janji dan acara muncul dalam daftar yang dapat digulir.
ÂÂ Tampilan Hari: Gulir ke atas atau ke bawah untuk melihat acara dalam satu hari.

Ketuk

atau

untuk melihat acara pada hari sebelumnya atau berikutnya.

ÂÂ Tampilan bulan: Ketuk salah satu hari untuk melihat acara-acaranya. Ketuk

atau

untuk melihat bulan sebelumnya atau berikutnya.
Tambahkan acara

Hari-hari dengan titik
memiliki acara-acara
terjadwal

Acara-acara untuk
hari yang dipilih
Tanggapi undangan
kalender
Ke hari ini

Ganti pandangan

Melihat rincian acara: Ketuk acara tersebut.
Mengatur iPhone untuk menyesuaikan waktu acara untuk zona waktu yang dipilih:
1 Pada Pengaturan, pilih "Mail, Kontak, Kalender”.
2 Di Kalender, ketuk Dukungan Zona Waktu, kemudian aktifkan Dukungan Zona Waktu.
3 Ketuk Zona Waktu, lalu cari kota besar di zona waktu yang Anda inginkan.
Jika Dukungan Zona Waktu aktif, Kalender akan menampilkan tanggal dan waktu
acara dalam zona waktu kota yang dipilih. Jika Dukungan Zona Waktu tidak aktif,
Kalender akan menampilkan acara dalam zona waktu untuk lokasi Anda sebagaimana
ditentukan oleh waktu jaringan.
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Mencari Kalender

Anda dapat mencari judul, peserta undangan, dan lokasi acara di kalender Anda.
Kalender akan mencari pada kalender yang sedang Anda lihat, atau semua kalender
jika Anda sedang melihat semuanya.

Mencari acara: Di tampilan daftar, masukkan teks di kotak pencarian.
Hasil pencarian akan muncul secara otomatis saat Anda mengetik. Ketuk Cari untuk
menghilangkan keyboard dan menampilkan lebih banyak hasil pencarian.

Berlangganan dan Berbagi Kalender

Anda dapat berlangganan kalender yang menggunakan format CalDAV atau iCalendar
(.ics). Banyak layanan berbasis kalender, termasuk Yahoo!, Google, dan aplikasi Mac OS
X iCal, mendukung salah satu format tersebut.
Kalender berlangganan hanya dapat dibaca. Anda dapat membaca acara dari kalender
berlangganan pada iPhone, namun tidak dapat mengedit atau membuat acara baru.
Anda juga tidak dapat menerima undangan dari akun CalDAV.
Berlangganan kalender CalDAV atau .ics:
1 Pada Pengaturan, pilih “Mail, Kontak, Kalender,” kemudian klik Tambah Akun.
2 Pilih Lainnya, kemudian pilih Tambah Akun CalDAV atau Tambah Kalender
Berlangganan.
3 Masukkan informasi akun Anda, kemudian klik Berikutnya untuk memverifikasi akun
tersebut.
4 Ketuk Simpan.

102		

Bab 8    Kalender

Apple menyediakan tautan ke sejumlah kalender iCal gratis—untuk hari libur nasional
atau peristiwa olahraga, misalnya—sehingga Anda mungkin ingin berlangganan ke
kalender tersebut. Kalender-kalender tersebut secara otomatis ditambahkan ke iCal di
desktop Anda saat Anda mendownloadnya. Anda dapat menyelaraskannya ke iPhone
seperti yang dideskripsikan di “Berlangganan dan Berbagi Kalender“ di halaman 102.
Kunjungi www.apple.com/downloads/macosx/calendars.
Anda juga dapat berlangganan ke kalender iCal (atau .ics lainnya) yang diterbitkan di
web dengan mengetuk tautan ke kalender yang Anda terima melalui email atau pesan
teks di iPhone.

Menambahkan Kalender Acara ke iPhone

Anda juga dapat memasukkan dan mengedit kalender acara langsung pada iPhone.
Menambah acara:Ketuk

dan masukkan informasi acara, kemudian ketuk Selesai.

Anda dapat memasukkan salah satu hal berikut:
ÂÂ Judul
ÂÂ Lokasi
ÂÂ Waktu mulai dan waktu selesai (atau mengaktifkan Sepanjang hari jika acara

tersebut adalah acara sehari penuh)
ÂÂ Waktu pengulangan – tidak ada, atau setiap hari, mingguan, dua mingguan,

bulanan, atau tahunan
ÂÂ Waktu pengingat—dari lima menit hingga dua hari sebelum acara

Jika Anda mengatur pengingat, pilihan untuk mengatur pengingat kedua akan
muncul. Jika pengingat berhenti, iPhone akan menampilkan pesan. Anda juga dapat
mengatur iPhone untuk mengeluarkan bunyi (lihat “Pengingat“ di halaman 105).
Penting:  Beberapa operator tidak mendukung waktu jaringan di semua lokasi. Jika
Anda bepergian, iPhone mungkin tidak akan memberikan tanda kepada Anda pada
waktu setempat yang tepat. Untuk mengatur ke waktu lokal yang benar secara
manual, lihat “Tanggal dan Waktu“ di halaman 158.
ÂÂ Catatan

Untuk memilih kalender yang akan ditambahkan acara, ketuk Kalender. Kalender
hanya-baca tidak akan muncul dalam daftar.
Mengedit acara

Ketuk acara, kemudian ketuk Edit.

Menghapus acara

Ketuk acara, ketuk Edit, kemudian gulir ke bawah
dan ketuk Hapus Acara.
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Menjawab Undangan Rapat

Jika Anda telah mengkonfigurasi akun Microsoft Exchange di iPhone dengan fitur
Kalender diaktifkan, Anda dapat menerima dan merespons undangan rapat dari
anggota dalam organisasi Anda. Saat Anda menerima undangan, rapat akan muncul
di kalender Anda dengan garis titik-titik di sekitarnya. Ikon
di sudut kanan bawah
layar menunjukkan jumlah total undangan baru yang Anda terima, seperti halnya ikon
kalender di layar Utama.

Jumlah undangan
rapat

Menjawab undangan di Kalender:
1 Ketuk undangan rapat di kalender, atau ketuk
ketuk salah satu undangan.

untuk menampilkan layar Acara dan

ÂÂ Ketuk “Undangan dari” untuk memperoleh informasi kontak tentang penyelenggara

rapat. Ketuk alamat email untuk mengirim pesan ke penyelenggara. Jika
penyelenggara ada dalam kontak Anda, Anda juga dapat mengetuk untuk
menghubungi atau mengirim pesan teks.
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ÂÂ Ketuk Attendees (Peserta Undangan) untuk melihat orang lain yang diundang ke

rapat tersebut. Ketuk nama untuk melihat informasi kontak peserta undangan. Ketuk
alamat email untuk mengirim pesan ke peserta undangan. Jika peserta undangan
tersebut ada dalam kontak, Anda juga dapat mengetuk untuk menghubungi atau
mengirim pesan teks.
ÂÂ Ketuk Pengingat untuk mengatur agar iPhone membunyikan penanda sebelum

rapat berlangsung.
ÂÂ Ketuk Tambah Komentar untuk menambahkan komentar dalam balasan email ke

penyelenggara rapat. Komentar Anda juga akan muncul di layar Info rapat.
Catatan dibuat oleh penyelenggara rapat.
2 Ketuk Terima, Mungkin, atau Tolak.
Jika Anda menerima, belum pasti menerima, atau menolak undangan, email balasan
yang berisi komentar Anda akan dikirimkan ke penyelenggara.
Jika Anda menerima atau belum pasti menerima undangan rapat, Anda dapat
mengubah respons Anda nanti. Ketuk Tambah Komentar jika Anda ingin mengubah
komentar Anda.
Undangan rapat Exchange juga akan dikirim dalam pesan email, yang memungkinkan
Anda membuka layar Info rapat dari Mail.
Membuka undangan rapat dalam pesan email: Ketuk undangan.

Pengingat
Mengaktifkan pengingat kalender: Pada Pengaturan, pilih Suara, kemudian aktifkan
Pengingat Kalender. Jika Pengingat Kalender dimatikan saat suatu acara hampir
berlangsung, iPhone akan menampilkan sebuah pesan, tetapi tidak mengeluarkan
bunyi.
Penting:  Jika tombol Dering/Hening tidak aktif, pengingat kalender tidak akan
berbunyi.
Membunyikan pengingat untuk undangan: Pada Pengaturan, pilih "Mail, Kontak,
Kalender”. Pada Kalender, ketuk Pengingat Undangan Baru untuk mengaktifkannya.
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Foto

9

Tentang Foto

iPhone memungkinkan Anda membawa foto dan video bersama Anda, jadi Anda
dapat berbagi dengan keluarga, teman, dan rekan Anda. Anda dapat menyelaraskan
foto dan video (Mac saja) dari komputer Anda, melihat foto dan video (hanya di
iPhone 3GS) yang diambil dengan kamera built-in, menggunakan foto sebagai
wallpaper, dan menetapkan foto untuk mengenali kontak saat mereka menelepon.
Anda juga dapat mengirim foto dan video dalam pesan email, mengirim foto dan
video (hanya di iPhone 3GS) dalam pesan MMS, dan mengupload foto dan video ke
galeri MobileMe.
Catatan:  MMS hanya tersedia di iPhone 3G atau yang lebih baru dan jika didukung
oleh operator Anda.

Menyelaraskan Foto dan Video dengan Komputer Anda

iTunes dapat menyelaraskan foto dan video Anda (hanya di Mac) dengan aplikasiaplikasi berikut:
ÂÂ Mac: iPhoto 4.0.3 atau yang lebih baru atau Aperture
ÂÂ PC: Adobe Photoshop Elements 3.0 atau yang lebih baru

Lihat “Penyelarasan dengan iTunes“ di halaman 12.
iPhone mendukung format video H.264 dan MPEG-4, dengan audio AAC. Jika Anda
menemui masalah dalam menyelaraskan video ke iPhone, Anda mungkin dapat
menggunakan iTunes untuk membuat versi iPhone dari video tersebut.
Membuat versi iPhone dari sebuah video:
1 Salin video ke iTunes library Anda.
2 Pada iTunes, pilih Movies di daftar Library, lalu pilih video yang ingin Anda selaraskan.
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3 Pilih Advanced > “Create iPod or iPhone Version.”
Untuk informasi tambahan, kunjungi support.apple.com/kb/HT1211.

Melihat Foto dan Video

Foto dan video (Mac saja) yang diselaraskan dari aplikasi foto komputer Anda dapat
dilihat di Foto. Anda juga dapat melihat foto dan video (hanya di iPhone 3GS) yang
telah Anda ambil dengan kamera built-in iPhone atau disimpan dari pesan email atau
MMS (hanya di iPhone 3GS).
Melihat foto dan video:
1 Pada Foto, ketuk album foto.
2 Ketuk tampilan kecil untuk melihat foto atau video tersebut dalam layar penuh.
Menampilkan atau menyembunyikan kontrol: Ketuk foto atau video layar lebar
untuk menampilkan kontrol. Ketuk lagi untuk menyembunyikan kontrol.

Memainkan video: Ketuk

di bagian tengah layar.

Untuk memutar kembali video, ketuk di bagian bawah layar. Jika Anda tidak melihat
, ketuk layar untuk menampilkan kontrol.
Menampilkan foto atau video dengan orientasi lanskap: Putar iPhone ke samping.
Foto atau video akan diorientasikan ulang secara otomatis dan jika berada dalam
format lanskap, akan diperlebar sesuai dengan ukuran layar.
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Memperbesar bagian dari foto: Ketuk dua kali di tempat yang ingin Anda perbesar.
Ketuk dua kali lagi untuk memperkecil tampilan. Anda juga dapat menjepit untuk
memperbesar atau memperkecil tampilan.

Menonton video dalam layar penuh, atau menyesuaikan video ke layar: Ketuk dua
kali layar untuk mengubah skala video agar memenuhi layar. Ketuk dua kali lagi untuk
menyesuaikan video ke layar.
Menggerakkan foto: Seret foto.
Melihat foto atau video berikutnya atau sebelumnya: Jentik ke kiri atau kanan. Ketuk
layar untuk menampilkan kontrol, kemudian ketuk atau .

Pertunjukan slide

Anda dapat melihat album foto sebagai pertunjukan slide, lengkap dengan musik latar.
Melihat album foto sebagai pertunjukan slide: Ketuk album, lalu ketuk .
Video akan dimainkan secara otomatis saat video tersebut muncul selama
pertunjukan slide.
Menghentikan pertunjukan slide: Ketuk layar tersebut.
Mengatur pengaturan pertunjukan slide: Pada Pengaturan, pilih Foto, lalu atur
pilihan berikut:
ÂÂ Untuk mengatur durasi waktu untuk tampilan setiap slide, ketuk Putar Setiap Slide

Untuk, lalu pilih durasi waktu.
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ÂÂ Untuk mengatur efek transisi saat berpindah dari foto ke foto, ketuk Transisi, lalu pilih

jenis transisi.
ÂÂ Untuk mengulangi apakah tampilan slide diulang, aktifkan atau nonaktifkan Ulangi.
ÂÂ Untuk mengatur apakah foto dan video ditunjukkan dalam urutan acak, aktifkan atau

nonaktifkan Acak.
Memainkan musik selama pertunjukan slide: Pada iPod, putar lagu, kemudian pilih
Foto dari layar Utama dan mulai pertunjukan slide.

Berbagi Foto dan Video

Anda dapat mengirim foto dan video dalam pesan email dan MMS, menambahkan
foto dan video ke galeri MobileMe, dan menerbitkan video ke YouTube. Anda juga
dapat menyalin dan menempel foto dan video, menyimpan foto dan video dari pesan
email ke Foto, dan menyimpan gambar dari halaman web ke Foto.
Catatan:  MMS hanya tersedia di iPhone 3G atau yang lebih baru dan jika didukung
oleh operator Anda. Lampiran video MMS hanya didukung di iPhone 3GS.

Mengirim Foto atau Video dalam Pesan Email atau MMS
Mengirim foto atau video: Pilih sebuah foto atau video , ketuk , kemudian ketuk
Email Foto/Video atau MMS.
Jika Anda tidak melihat , ketuk layar untuk menampilkan kontrol.
Batas ukuran lampiran ditentukan oleh operator Anda. Jika perlu, iPhone dapat
mengkompresi foto atau video. Untuk mengetahui tentang cara mengambil foto dan
video, lihat Bab 10, “Kamera,“ di halaman 112.

Menyalin dan Menempel Foto dan Video
Anda dapat menyalin foto atau video dari Foto dan menempelkannya ke pesan email
atau MMS. Beberapa aplikasi pihak ketiga mungkin juga mendukung fungsi salin dan
tempel untuk foto dan video.
Menyalin foto atau video: Tahan jari Anda pada layar sampai tombol Salin muncul,
kemudian ketuk Salin.
Menempel foto atau video: Ketuk untuk meletakkan titik penyisipan di tempat Anda
ingin meletakkan foto atau video, kemudian ketuk titik penyisipan dan ketuk Tempel.

Menambahkan Foto atau Video ke Galeri MobileMe
Jika Anda memiliki akun MobileMe, Anda dapat menambahkan foto dan video (hanya
di iPhone 3GS) secara langsung dari iPhone ke galeri yang Anda buat. Anda juga dapat
menambahkan foto dan video ke galeri MobileMe orang lain jika orang tersebut telah
mengaktifkan kontribusi email.
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Sebelum Anda menambahkan foto atau video ke galeri di akun MobileMe Anda, Anda
harus:
ÂÂ Mengatur akun MobileMe di iPhone
ÂÂ Menerbitkan galeri MobileMe, dan memungkinkan foto ditambahkan melalui email

atau iPhone
Untuk informasi lebih lanjut tentang membuat galeri dan menambahkan foto dan
video ke dalamnya, lihat MobileMe Help.
Menambahkan foto atau video ke galeri Anda: Pilih foto atau video, ketuk , lalu
ketuk “Kirim ke MobileMe.” Masukkan judul dan deskripsi, jika Anda suka, kemudian
pilih album untuk menambahkan foto atau video ke dalamnya, dan ketuk Terbitkan.
Jika Anda tidak melihat

, ketuk layar untuk menampilkan kontrol.

iPhone memberitahu Anda saat foto atau video telah diterbitkan, dan memberi Anda
pilihan untuk melihatnya di MobileMe atau mengirim email tautan ke teman.
Menambahkan foto atau video ke galeri orang lain: Pilih foto atau video , ketuk
lalu ketuk “Email Foto/Video.” Masukkan alamat email album, kemudian klik Kirim.

,

Menerbitkan Video ke YouTube
Jika Anda memiliki akun YouTube, Anda dapat menerbitkan video langsung dari
iPhone ke YouTube (hanya di iPhone 3GS). Anda tidak dapat menerbitkan video yang
panjangnya lebih dari sepuluh menit.
Mengirimkan video ke YouTube:
1 Saat menampilkan video, ketuk , kemudian ketuk “Kirim ke YouTube”.
2 Masuk ke akun YouTube Anda.
3 Masukkan informasi penerbitan seperti Judul, Deskripsi, dan Tanda.
4 Ketuk Kategori untuk memilih kategori.
5 Ketuk Terbitkan.

Menyimpan Foto dan Video dari Pesan Email, Pesan MMS, dan
Halaman Web
Menyimpan foto dalam pesan email ke album Rol Kamera Anda: Ketuk foto, lalu
ketuk Simpan Gambar. Jika foto belum didownload, ketuk pemberitahuan download
terlebih dulu.
Menyimpan video dalam pesan email ke album Rol Kamera Anda: Sentuh dan tahan
lampiran, lalu ketuk Simpan Video. Jika video belum didownload, ketuk pemberitahuan
download terlebih dulu.
Menyimpan foto dalam halaman web ke album Rol Kamera Anda: Sentuh dan tahan
foto tersebut, lalu ketuk Simpan Gambar.
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Menyimpan foto atau video dalam pesan MMS ke album Rol Kamera Anda: Ketuk
gambar dalam percakapan, lalu ketuk , dan ketuk Simpan Gambar atau Simpan
Video.
Jika Anda tidak melihat , ketuk layar untuk menampilkan kontrol.
Anda dapat mendownload foto dan video di album Rol Kamera ke aplikasi foto
komputer Anda dengan menyambungkan iPhone ke komputer Anda.

Memasangkan Foto ke Kontak

Anda dapat memasangkan foto ke kontak: Jika orang tersebut menelepon, iPhone
akan menampilkan fotonya.
Memasangkan foto ke kontak:
1 Pilih Kamera dari layar Utama dan jepret foto seseorang. Atau pilih sembarang foto
yang sudah ada di iPhone dan ketuk .
2 Ketuk “Pasangkan ke Kontak”, lalu pilih kontak.
3 Posisikan, lalu atur ukuran foto hingga tampak seperti yang Anda inginkan.
Seret foto untuk menggerakkan, lalu jepit untuk memperbesar atau memperkecil
tampilan.
4 Ketuk Atur Foto.
Anda juga dapat memasangkan foto ke Kontak dengan mengetuk Edit dan kemudian
mengetuk ikon gambar.

Wallpaper

Anda akan melihat gambar latar wallpaper saat Anda membuka iPhone atau saat
Anda sedang bertelepon dengan seseorang yang foto beresolusi tingginya tidak Anda
miliki untuk dipasangkan.
Mengatur foto sebagai wallpaper:
1 Pilih salah satu foto, lalu ketuk , kemudian ketuk Gunakan Sebagai Wallpaper
(Jadikan Wallpaper).
2 Seret foto untuk digerakkan, atau jepit foto untuk memperbesar atau memperkecil
tampilannya, hingga tampak seperti yang Anda inginkan.
3 Ketuk Gunakan Sebagai Wallpaper (Jadikan Wallpaper).
Anda juga dapat memilih dari beberapa gambar wallpaper yang termasuk dalam
iPhone dengan memilih Pengaturan > Wallpaper > Wallpaper dari layar Utama.
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Kamera

10

Tentang Kamera

Dengan kamera built-in, adalah sangat mudah untuk mengambil foto dan merekam
video dengan iPhone. Lensa ada di belakang iPhone, jadi Anda dapat menggunakan
layar untuk melihat foto atau video yang Anda ambil / rekam. “Ketuk untuk fokus”
(hanya di iPhone 3GS) memungkinkan Anda memfokus area tertentu dari bidikan
Anda dan secara otomatis menyesuaikan pencahayaan. Anda dapat dengan cepat
meninjau—dan menyimpan atau menghapus—foto dan video yang telah Anda
ambil / rekam.
Catatan:  Fitur video hanya tersedia di iPhone 3GS.
Foto kamera akan ditandai dengan data lokasi, termasuk koordinat geografis Anda
sekarang yang disediakan oleh kompas built-in (hanya di iPhone 3GS), jika Layanan
Lokasi diaktifkan. Anda dapat menggunakan data lokasi dengan beberapa aplikasi
dan situs web untuk berbagi foto serta untuk menelusuri dan mengeposkan lokasi
pengambilan gambar. Jika Layanan Lokasi tidak aktif, Anda akan diminta untuk
mengaktifkannya. Jika tidak ingin memasukkan data lokasi ke foto dan video, Anda
masih dapat menggunakan kamera tanpa harus mengaktifkan Layanan Lokasi. Lihat
“Layanan Lokasi“ di halaman 155.
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Mengambil Foto dan Merekam Video

Mengambil foto dan merekam video dengan iPhone semudah mengarahkan dan
mengetuk.

Area fokus

Ganti Foto/Video
Tampilan kecil
foto terakhir

Klik untuk mengambil
gambar

Mengambil foto: Arahkan iPhone, lalu ketuk
Pastikan tombol Kamera/Video diatur ke

.

.

Bila Anda mengambil foto atau memulai perekaman video, iPhone akan berbunyi.
Bunyi tidak akan diperdengarkan jika Anda mengatur tombol Dering/Hening ke
hening. Lihat “Suara dan Tombol Dering/Hening“ di halaman 151.
Catatan:  Pada beberapa negara, efek bunyi untuk Kamera akan terdengar meskipun
tombol Dering/Hening diatur ke hening.
Merekam video: Geser tombol Kamera/Video ke . Ketuk
untuk mulai merekam.
Tombol rekam berkedip selama Kamera merekam. Ketuk
sekali lagi untuk
berhenti merekam. Anda juga dapat menekan tombol tengah pada headset iPhone
(atau tombol semacam itu pada headset Bluetooth Anda) untuk mulai dan berhenti
merekam.
Jika Anda mengambil gambar atau merekam video dengan iPhone diputar ke
samping, gambar akan disimpan dalam orientasi lanskap.
Persegi di layar menunjukkan area fokus bidikan Kamera.
Mengubah area fokus dan mengatur pencahayaan: Ketuk lokasi fokus bidikan Anda.
Kamera secara otomatis menyesuaikan pencahayaan untuk area gambar yang dipilih.
Melihat foto atau video yang baru saja Anda ambil: Ketuk gambar kecil dari bidikan
terakhir Anda, di sudut kiri bawah layar.
Menghapus foto atau video: Ketuk .Jika Anda tidak melihat , ketuk layar untuk
menampilkan kontrol.
Bab 10    Kamera

113

Mengambil gambar layar (screenshot) dari tampilan iPhone: Tekan, lalu lepaskan
dengan cepat tombol Tidur/Bangun dan tombol Rumah secara bersamaan.
Kilatan pada layar menunjukkan bahwa gambar layar telah diambil. Gambar layar
ditambahkan ke album Rol Kamera.

Melihat dan Berbagi Foto dan Video

Foto dan video yang Anda ambil / rekam dengan Kamera akan disimpan di album Rol
Kamera pada iPhone. Anda dapat melihat album Rol Kamera dari Kamera atau Foto.
Menampilkan foto dan video di album Rol Kamera: Pada Kamera, ketuk gambar kecil
di sudut kiri bawah layar. Pada Foto, ketuk album Rol Kamera. Ketuk tombol kiri atau
kanan, atau jentik ke kiri atau kanan untuk menelusuri foto dan video.
Saat melihat foto atau video dalam album Rol Kamera, ketuk layar untuk menampilkan
kontrol.
Untuk informasi lebih lanjut tentang cara melihat dan berbagi foto dan video, lihat:
ÂÂ “Melihat Foto dan Video“ di halaman 107
ÂÂ “Berbagi Foto dan Video“ di halaman 109

Memotong Video

Anda dapat memotong bingkai dari bagian awal hingga akhir video yang Anda rekam.
Anda dapat memotong video asli atau menyimpan video yang dipotong sebagai klip
baru.

Memotong video:
1 Saat melihat video, ketuk layar untuk menampilkan kontrol.
2 Seret salah satu ujung penampil bingkai di bagian atas video, kemudian ketuk Potong.
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3 Ketuk Potong Aslinya atau ketuk Simpan sebagai Klip Baru.
Penting:  Memotong video asli secara permanen akan menghapus bingkai yang Anda
edit dari video tersebut.
Klip baru disimpan dalam album Rol Kamera bersama dengan video asli.

Mengupload Foto dan Video ke Komputer Anda

Anda dapat mengupload foto dan video yang Anda ambil dengan Kamera ke aplikasi
foto di komputer, seperti iPhoto di Mac.
Mengupload gambar ke komputer Anda: Sambungkan iPhone ke komputer Anda.
ÂÂ Mac: Pilih foto yang Anda inginkan, lalu klik tombol Import atau Download di

iPhoto atau aplikasi foto yang didukung di komputer Anda.
ÂÂ PC: Ikuti petunjuk yang diberikan bersama dengan aplikasi kamera atau foto Anda.

Jika Anda menghapus foto dan video dari iPhone saat menguploadnya ke
komputer, foto dan video tersebut akan dihapus dari album Rol Kamera. Anda dapat
menggunakan panel setup iTunes Photos untuk menyelaraskan foto dan video (hanya
di Mac, memerlukan iTunes 9 atau versi yang lebih baru) kembali ke aplikasi Foto di
iPhone. Lihat “Panel Pengaturan iPhone di iTunes“ di halaman 14.
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YouTube

11

Mencari dan Melihat Video

YouTube menyediakan video pendek yang dikirimkan oleh orang-orang dari seluruh
dunia. Untuk menggunakan beberapa fitur pada iPhone, Anda harus masuk ke akun
YouTube saat diminta. Untuk informasi tentang persyaratan dan cara mendapatkan
akun YouTube, kunjungi www.youtube.com.
Catatan:  YouTube tidak tersedia dalam semua bahasa dan lokasi.
Menelusuri video: Ketuk Pilihan, Sering Dilihat, atau Favorit. Atau ketuk Lainnya untuk
menelusuri berdasarkan Yang Terbaru, Nilai Tertinggi, Riwayat, Berlangganan, atau
Daftar Putar.
ÂÂ Pilihan (Featured): Video yang ditinjau dan dipilih oleh staf YouTube.
ÂÂ Sering Dilihat (Most Viewed): Video yang paling sering dilihat oleh pemirsa YouTube.

Ketuk Semua untuk video yang paling banyak dilihat, atau Hari Ini atau Minggu Ini
untuk video yang paling banyak dilihat pada hari atau minggu tersebut.
ÂÂ Favorit (Favorites): Video yang Anda tambahkan ke Favorit. Jika Anda masuk ke akun

YouTube, akun favorit akan muncul dan favorit yang ada dapat diselaraskan ke akun
Anda.
ÂÂ Yang Terbaru (Most Recent): Video yang baru dikirimkan ke YouTube.
ÂÂ Nilai Tertinggi (Top Rated): Video yang diberikan nilai tertinggi oleh pemirsa

YouTube. Untuk menilai video, kunjungi www.youtube.com.
ÂÂ Riwayat (History): Video yang Anda lihat baru-baru ini.
ÂÂ Berlangganan (Subscriptions): Video dari akun-akun YouTube yang Anda

berlangganan. Anda harus masuk ke akun YouTube untuk menggunakan fitur ini.
ÂÂ Daftar Putar (Playlists): Video yang Anda tambahkan ke daftar putar. Anda harus

masuk ke akun YouTube untuk menggunakan fitur ini.
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Mencari sebuah video:
1 Ketuk Cari, kemudian ketuk kotak pencarian pada YouTube.
2 Ketikkan kata atau frasa yang menggambarkan apa yang Anda cari, kemudian ketuk
Cari.
YouTube akan menampilkan hasil pencarian berdasarkan judul, deskripsi, tanda (tag),
dan nama pengguna. Video yang tersusun dalam daftar menampilkan judul, nilai,
berapa kali ditonton, panjang, dan nama akun yang mengirimkan video tersebut.
Memainkan video: Ketuk video tersebut.
Video mulai didownload ke iPhone dan garis kemajuan akan muncul. Jika sebagian
isi video telah cukup didownload, video akan mulai dimainkan. Anda juga dapat
mengetuk untuk memulai video.

Mengontrol Pemutaran Video

Ketika video mulai dimainkan, kontrol akan menghilang sehingga tidak mengganggu
video.
Menampilkan atau menyembunyikan kontrol video: Ketuk layar tersebut.
Playhead

Kemajuan download

Panel geser
(scrubber bar)
Skala
Mainkan/
Jeda
Berikutnya/
Percepat-maju
Email
Volume

Penanda

Sebelumnya / Putar balik

Memainkan atau menjeda video

Ketuk atau atau . Anda juga dapat menekan
tombol tengah pada headset iPhone (atau
tombol semacam itu pada headset Bluetooth
Anda).

Menyesuaikan volume suara

Seret slider volume, atau gunakan tombol volume
pada bagian samping iPhone. Anda juga dapat
menggunakan tombol volume pada headset
iPhone (hanya di iPhone 3GS).

Memulai video dari awal

Ketuk

Lompat ke video berikutnya atau sebelumnya
dalam daftar

dua kali untuk melompat ke video
Ketuk
sebelumnya. Ketuk
untuk melompat ke video
berikutnya.
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Putar balik atau percepat maju

Ketuk, lalu tahan

atau

.

Melompat ke bagian manapun pada video

Seret playhead di sepanjang panel geser
(scrubber bar).

Menghentikan video sebelum selesai
dimainkan

Ketuk Selesai, atau tekan tombol

Rumah.

Beralih antara video dengan layar penuh atau
Ketuk dua kali video. Anda juga dapat mengetuk
atau video dengan tampilan sesuai ukuran layar
untuk membuat video untuk memenuhi
layar, atau ketuk
untuk menyesuaikannya
dengan ukuran layar.
Menambahkan video ke Favorit dengan
menggunakan kontrol video

Mulai memainkan video, lalu ketuk

.

Mengirimkan tautan lewat email ke video
dengan menggunakan kontrol video

Mulai memainkan video, lalu ketuk

.

Mengelola Video

Ketuk
di samping video untuk melihat video terkait dan lebih banyak kontrol untuk
mengelola video.
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Menambahkan video ke Favorit

Ketuk “Tambah ke Favorit”.

Menambahkan video ke daftar putar

Ketuk “Tambah ke Daftar Lagu,” kemudian
pilih daftar lagu yang ada atau ketuk untuk
membuat daftar putar yang baru.

Mengirim tautan lewat email ke video

Ketuk Berbagi Video.

Menelusuri dan menampilkan video yang
terkait

Ketuk video dalam daftar video terkait untuk
di samping video untuk
melihat, atau ketuk
informasi lebih lanjut.
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Mendapatkan Informasi Lebih Lanjut

Ketuk
di samping video untuk menampilkan komentar, deskripsi, tanggal
ditambahkan, dan informasi lain untuk video.

Menilai video atau menambahkan komentar

Pada layar Info Lebih Lanjut, ketuk “Nilai,
Komentar, atau Tandai,” kemudian ketuk “Nilai
atau Komentar”. Anda harus masuk ke akun
YouTube untuk menggunakan fitur ini.

Melihat lebih banyak video dari akun ini

Pada layar Info Lebih Lanjut, ketuk Video Lainnya.

Berlangganan ke akun YouTube ini

Pada layar Info Lebih Lanjut, ketuk Video Lainnya,
lalu ketuk "Berlangganan ke <akun>” pada
bagian bawah daftar video. Anda harus masuk ke
akun YouTube untuk menggunakan fitur ini.

Menggunakan Fitur Akun YouTube

Jika Anda menggunakan akun YouTube, Anda dapat mengakses fitur akun seperti
langganan, komentar, nilai, dan daftar putar. Untuk membuat akun YouTube, kunjungi
www.youtube.com.
Menampilkan favorit yang Anda tambahkan ke akun Anda: Pada Favorites (Favorit),
ketuk Sign In (Masuk), kemudian masukkan nama pengguna dan kata sandi Anda
untuk melihat favorit akun Anda. Favorit yang telah Anda tambahkan ke iPhone dapat
digabungkan dengan favorit akun Anda saat Anda masuk ke YouTube.
Menghapus favorit: Pada Favorit, ketuk Edit, ketuk
ketuk Hapus.

di samping video, kemudian

Menampilkan langganan yang Anda tambahkan ke akun Anda: Pada Subscriptions
(Berlangganan), ketuk Sign In (Masuk), kemudian masukkan nama pengguna dan kata
sandi Anda untuk melihat akun berlangganan Anda. Ketuk akun dalam daftar untuk
melihat semua video untuk akun tersebut.
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Berhenti berlangganan akun YouTube: Pada Subscriptions (Berlangganan), ketuk
akun dalam daftar, kemudian ketuk Unsubscribe (Berhenti berlangganan).
Melihat daftar putar: Pada Daftar Putar, ketuk daftar putar untuk melihat daftar video
yang Anda tambahkan. Ketuk video dalam daftar putar untuk mulai memutar video
dari salah satu titik dalam daftar putar.
Mengedit daftar putar: Pada Daftar Putar, ketuk Edit, kemudian lakukan salah satu hal
berikut:
ÂÂ Untuk menghapus keseluruhan daftar putar, ketuk

di samping daftar putar,

kemudian ketuk Hapus.
ÂÂ Untuk membuat daftar putar baru, ketuk

, kemudian masukkan nama untuk daftar

putar.
Menambahkan video ke daftar putar: Ketuk
di samping video, kemudian ketuk
“Tambah ke Daftar Putar”, lalu pilih daftar putar.
Menghapus video dari daftar putar:
1 Pada Daftar Putar, ketuk daftar putar, kemudian ketuk Edit.
2 Ketuk

di samping daftar putar, kemudian ketuk Hapus.

Mengubah Tombol Telusur

Anda dapat mengubah tombol Pilihan, Sering Dilihat, Penanda, dan Cari pada bagian
bawah layar dengan tombol yang lebih sering Anda gunakan. Contoh, jika Anda sering
menyaksikan video dengan nilai tertinggi, namun tidak terlalu sering menampilkan
video pilihan, Anda dapat mengganti tombol Pilihan (Featured) dengan tombol Nilai
Tertinggi (Top Rated).
Mengganti tombol telusur: Ketuk Lainnya, lalu ketuk Edit, kemudian seret tombol ke
bagian bawah layar, di atas tombol yang ingin Anda ganti.
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Anda dapat menyeret tombol di bagian bawah layar ke kiri atau ke kanan untuk
menata ulang. Jika Anda telah selesai, ketuk Selesai.
Saat Anda menelusuri video, ketuk Lainnya untuk mengakses tombol telusur yang
tidak terlihat.

Mengirimkan Video ke YouTube

Jika Anda memiliki akun YouTube, Anda dapat mengirim video secara langsung dari
iPhone 3GS ke YouTube. Lihat “Menerbitkan Video ke YouTube“ di halaman 110.

Bab 11    YouTube

121

Saham

12

Melihat Harga Saham

Melalui Saham, Anda dapat melihat harga saham terakhir untuk saham, dana, dan
indeks yang Anda pilih.
Harga saham akan diperbarui setiap kali Anda membuka Saham saat Anda
tersambung ke Internet. Sebelum harga saham ditampilkan, kemungkinan terdapat
penundaan hingga 20 menit atau lebih, tergantung layanan laporan.
Menambahkan saham, dana, atau indeks ke pembaca saham:
1 Ketuk , kemudian ketuk .
2 Masukkan simbol, nama perusahaan, nama dana, atau indeks, kemudian ketuk Cari.
3 Pilih item dari hasil pencarian, lalu ketuk Selesai.
Melihat grafik dalam orientasi lanskap: Putar iPhone ke samping. Jentik ke kiri atau
kanan untuk melihat grafik lain di pembaca saham Anda.
Menampilkan kemajuan saham, dana, atau indeks sepanjang waktu: Ketuk saham,
dana, atau indeks dalam daftar Anda, kemudian ketuk 1h, 1m, 1b, 3b, 6b, 1t, atau
2t. Grafik akan menyesuaikan untuk menampilkan kemajuan dalam satu hari, satu
minggu, satu bulan, tiga bulan, enam bulan, satu tahun, atau dua tahun.
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Ketika Anda melihat grafik dalam orientasi lanskap, Anda dapat menyentuh grafik
untuk menampilkan nilai pada titik waktu tertentu.

Gunakan dua jari untuk melihat perubahan nilai dalam periode waktu tertentu.

Menghapus Saham: Ketuk
Hapus.

, lalu ketuk

Mengubah urutan daftar: Ketuk
ke tempat baru di dalam daftar.

di samping Saham, kemudian ketuk

. Kemudian seret

di samping saham atau indeks

Mengubah layar ke perubahan persentase, perubahan harga, atau kapitalisasi pasar:
Ketuk salah satu nilai di bagian kanan layar. Ketuk lagi untuk beralih ke tampilan lain.
Atau ketuk , lalu ketuk %, Harga, atau Kap Pasar, kemudian ketuk Selesai.

Mendapatkan Informasi Lebih Lanjut
Melihat ringkasan, grafik, atau halaman berita tentang saham, dana, atau indeks:
Pilih saham, dana, atau indeks dalam daftar Anda, kemudian jentik halaman di bawah
pembaca saham untuk melihat ringkasan, grafik, atau halaman berita terakhir.
Pada halaman baru, Anda dapat menggulir ke atas dan ke bawah untuk membaca
berita utama, atau ketuk salah satu berita utama untuk menampilkan artikel tersebut
di Safari.
Melihat informasi lebih lanjut di Yahoo.com: Pilih saham (stock), dana (fund), atau
indeks (index) dalam daftar Anda, kemudian ketuk
.
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Peta

13

Mencari dan Melihat Lokasi
PERINGATAN:  Untuk informasi penting tentang mengemudi dan
menavigasi dengan aman, lihat Important Product Information Guide di
www.apple.com/id/support/manuals/iphone.
Peta menyediakan peta jalan, foto satelit, dan tampilan wilayah (hybrid), serta tampilan
jalan lokasi di berbagai negara di dunia. Anda dapat memperoleh rincian petunjuk
arah mengemudi, menggunakan transportasi umum, atau berjalan kaki dan informasi
lalu lintas. Temukan dan lacak lokasi Anda sekarang (perkiraan), dan gunakan lokasi
Anda sekarang untuk mendapatkan petunjuk arah mengemudi ke dan dari tempat
lain. Kompas digital built-in memungkinkan Anda untuk melihat ke arah mana Anda
menghadap (hanya di iPhone 3GS).
Penting:  Peta, kompas digital (hanya di iPhone 3GS), arah, dan aplikasi berbasis lokasi
yang disediakan oleh Apple tergantung pada data yang dikumpulkan dan layanan
yang disediakan oleh pihak ketiga. Layanan data ini dapat berubah dan mungkin
tidak tersedia di semua wilayah geografis, sehingga peta, arah kompas, petunjuk
arah, atau informasi berbasis lokasi mungkin tidak tersedia, tidak akurat, atau tidak
lengkap. Bandingkan informasi yang disediakan di iPhone dengan lingkungan sekitar
Anda dan gunakan tanda-tanda di jalan untuk mengatasi masalah ketidaksesuaian.
Untuk menyediakan di mana lokasi Anda, data dikumpulkan dalam bentuk yang tidak
mengindentifikasikan Anda secara pribadi. Jika Anda tidak menginginkan data seperti
itu dikumpulkan, jangan gunakan fitur ini. Tidak menggunakan fitur ini tidak akan
memengaruhi fungsionalitas yang tidak berbasis lokasi pada iPhone Anda.
Menemukan lokasi dan melihat peta:
1 Ketuk kotak pencarian untuk menampilkan keyboard.
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2 Ketik alamat, persimpangan, area, sesuatu yang mudah dilihat (landmark), penanda,
kontak, atau kode pos.
3 Ketuk Cari.
Pin (jarum) akan menandai lokasi. Ketuk pin untuk melihat nama atau deskripsi lokasi.

Ketuk
untuk
mendapatkan
informasi tentang
lokasi, mendapatkan petunjuk arah,
menambahkan
lokasi ke penanda
atau daftar kontak
Anda, atau email
tautan ke Google
Maps.

Lokasi-lokasi dapat mencakup tempat-tempat wisata yang ditambahkan oleh
pengguna Google My Maps (“Konten buatan pengguna”), dan tautan-tautan sponsor
yang muncul sebagai ikon khusus (misal, ).
Perbesar ke salah satu bagian dari peta

Jepit peta dengan dua jari. Atau ketuk dua kali di
bagian yang ingin Anda perbesar. Ketuk dua kali
lagi untuk memperbesar menjadi lebih dekat.

Memperkecil tampilan

Jepit peta. Atau ketuk peta dengan dua jari. Ketuk
dengan dua jari lagi untuk lebih memperkecil
tampilan.

Gerakkan atau gulir ke bagian peta lainnya

Seret ke atas, bawah, kiri, atau kanan.
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Menemukan lokasi Anda sekarang dan mengaktifkan mode pelacakan: Ketuk

.

Lokasi Anda sekarang (perkiraan) ditunjukkan oleh tanda biru. Jika lokasi Anda tidak
dapat ditentukan dengan tepat, lingkaran biru juga akan muncul di sekitar tanda.
Ukuran lingkaran tergantung pada seberapa tepat lokasi Anda dapat ditentukan—
semakin kecil lingkaran, semakin tinggi ketepatannya.
Saat Anda bergerak, iPhone akan memperbarui lokasi Anda, menyesuaikan peta
sehingga indikator lokasi tetap berada di tengah layar. Jika Anda mengetuk
lagi
atau menyeret peta, iPhone akan terus memperbarui lokasi Anda, namun tidak lagi
berada di tengah, sehingga informasi lokasi dapat bergerak dari bagian tengah layar.
iPhone menggunakan Layanan Lokasi untuk menentukan lokasi Anda. Layanan Lokasi
menggunakan informasi yang tersedia dari data jaringan seluler, jaringan Wi-Fi lokal
(jika Anda mengaktifkan Wi-Fi), dan GPS (iPhone 3G atau yang lebih baru; GPS tidak
tersedia di semua lokasi). Fitur ini tidak tersedia di semua wilayah.
Jika Layanan Lokasi tidak aktif, Anda akan diminta untuk mengaktifkannya. Anda
tidak dapat menemukan dan melacak lokasi Anda sekarang jika Layanan Lokasi tidak
diaktifkan. Lihat “Layanan Lokasi“ di halaman 155.
Untuk menghemat baterai, nonaktifkan Layanan Lokasi saat Anda tidak
menggunakannya. Pada Pengaturan, pilih Umum > Layanan Lokasi.
Mendapatkan informasi tentang lokasi Anda sekarang: Ketuk tanda biru, kemudian
ketuk . iPhone akan menampilkan alamat lokasi Anda sekarang jika ada. Anda dapat
menggunakan informasi ini untuk:
ÂÂ Mendapatkan petunjuk arah
ÂÂ Menambahkan lokasi ke kontak
ÂÂ Mengirim alamat lewat email atau MMS (iPhone 3G atau yang lebih baru)
ÂÂ Menandai lokasi
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Menampilkan ke arah mana Anda menghadap (hanya di iPhone 3GS): Ketuk lagi.
(Ikon berubah ke .) Peta menggunakan kompas built-in untuk menentukan ke arah
mana Anda menghadap. Sudut menunjukkan akurasi pembacaan kompas, semakin
kecil sudut, semakin besar akurasinya.

Peta menggunakan arah utara yang sebenarnya untuk menentukan arah Anda,
bahkan jika Anda telah mengatur arah utara magnetik di Kompas. Jika kompas
memerlukan kalibrasi, iPhone akan meminta Anda untuk menggerakkan telepon
seperti angka delapan. Jika ada gangguan, Anda mungkin diminta untuk bergerak
menjauhi sumber gangguan. Lihat Bab 22, “Kompas,“ di halaman 186.
Menjatuhkan pin: Ketuk

, kemudian ketuk Jatuhkan Pin.

Pin akan jatuh di peta, yang kemudian dapat Anda seret ke lokasi lokasi pilihan Anda.

Memindahkan pin: Ketuk , kemudian ketuk Pindahkan Pin. iPhone menjatuhkan pin
di area yang sedang Anda lihat.
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Melihat pencitraan satelit atau tampilan wilayah (hybrid): Ketuk , kemudian ketuk
Satelit atau Wilayah (Hybrid) untuk melihat hanya pencitraan satelit atau kombinasi
peta jalan dan pencitraan satelit.

Untuk kembali ke tampilan peta, ketuk Peta.
Melihat Google Street View dari sebuah lokasi: Ketuk . Jentik ke kiri atau ke kanan
untuk bergerak hingga 360° dalam tampilan panorama. (Inset menunjukkan tampilan
Anda sekarang.) Ketuk tanda panah untuk bergerak.

Ketuk kembali untuk kembali ke tampilan peta

Untuk kembali ke tampilan peta, ketuk inset peta di sudut kanan bawah. Tampilan
Jalan tidak tersedia di semua area.
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Melihat lokasi alamat seseorang yang terdapat
dalam daftar kontak Anda:

Ketuk
di kotak pencarian, ketuk Kontak, lalu
pilih kontak.
Untuk mencari alamat dengan cara ini, kontak
tersebut harus memiliki paling sedikit satu
alamat. Jika kontak memiliki lebih dari satu
alamat, pilih salah satu yang ingin Anda tentukan
lokasinya. Anda juga dapat mencari lokasi sebuah
alamat dengan mengetuk alamat langsung di
Kontak.

Menambahkan lokasi ke daftar kontak Anda

Temukan lokasi, ketuk pin yang akan mengarah
ke lokasi tersebut, ketuk
di samping nama
atau deskripsi, ketuk “Tambah ke Kontak,”
kemudian ketuk “Buat Kontak Baru” atau “Tambah
ke Kontak” (yang sudah ada).

Mengirim tautan melalui email ke lokasi Google Temukan lokasi, ketuk pin yang mengarah ke
Maps
lokasi tersebut, ketuk
di samping nama atau
deskripsi, kemudian ketuk Berbagi Lokasi dan
ketuk Email.
Mengirimkan tautan melalui MMS ke lokasi
Google Maps

Temukan lokasi, ketuk pin yang mengarah ke
lokasi tersebut, ketuk
di samping nama atau
deskripsi, kemudian ketuk Berbagi Lokasi dan
ketuk MMS (iPhone 3G atau yang lebih baru).

Memberikan Penanda pada Lokasi

Anda dapat menandai lokasi yang ingin Anda temukan di kemudian hari.
Menandai lokasi: Temukan lokasi, ketuk pin yang mengarah ke lokasi tersebut, ketuk
di samping nama atau keterangan, kemudian ketuk “Tambahkan ke Penanda” di
bagian bawah layar Info.
Melihat lokasi yang telah ditandai atau lokasi yang terakhir dilihat: Ketuk
kotak pencarian, kemudian ketuk Penanda atau Terbaru.

di

Mendapatkan Petunjuk Arah

Anda dapat memperoleh petunjuk arah tahap demi tahap untuk mengemudi, naik
transportasi umum, atau berjalan kaki ke tempat tujuan.
Memperoleh Petunjuk Arah:
1 Ketuk Arah.
2 Masukkan lokasi awal dan lokasi akhir di kotak Mulai dan Akhir. Secara default, iPhone
akan mulai dari perkiraan lokasi Anda sekarang (jika ada). Ketuk
di salah satu
kotak untuk memilih lokasi di Penanda (termasuk perkiraan lokasi sekarang dan pin
yang dijatuhkan, jika ada), Terbaru, atau Kontak.
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Contohnya, jika alamat seorang teman sudah ada dalam daftar kontak, Anda dapat
mengetuk Kontak, lalu mengetuk salah satu nama teman, tidak perlu mengetik
alamatnya.
Untuk menyimpan petunjuk arah, ketuk

.

3 Ketuk Rute (jika Anda memasukkan lokasi secara manual), kemudian pilih arah
mengemudi ( ), arah transportasi umum ( ), atau arah berjalan kaki ( ).
Pilihan perjalanan yang tersedia tergantung pada rute.
4 Lakukan salah satu langkah berikut:
ÂÂ Untuk menampilkan petunjuk arah satu per satu, ketuk Mulai, kemudian ketuk

untuk melihat jalan berkutnya yang harus diambil. Ketuk

untuk kembali.

ÂÂ Untuk menampilkan semua arah di dalam daftar, ketuk

, kemudian ketuk Daftar.
Ketuk salah satu item dalam daftar untuk melihat peta yang menunjukkan rute
perjalanan. Ketuk Tinjauan Rute untuk kembali ke layar ulasan.

Jika Anda mengemudi atau berjalan kaki, perkiraan jarak dan waktu tempuh akan
muncul pada bagian atas layar. Jika tersedia data lalu lintas, waktu mengemudi akan
disesuaikan dengan kondisi lalu lintas.
Jika Anda akan menggunakan transportasi umum, layar ulasan akan menunjukkan
setiap rute perjalanan dan mode transportasi, termasuk di mana Anda harus berjalan
kaki. Bagian atas layar menunjukkan waktu bus atau kereta pada pemberhentian
pertama, perkiraan waktu kedatangan, dan total biaya perjalanan. Ketuk untuk
menentukan waktu keberangkatan atau kedatangan Anda dan untuk memilih jadwal
perjalanan. Ketuk ikon di pemberhentian untuk melihat waktu keberangkatan bus atau
kereta dan untuk mendapatkan tautan ke situs web penyedia layanan angkutan atau
info kontak. Ketika Anda mengetuk Mulai dan berjalan mengikuti rute, informasi rinci
tentang setiap bagian jalan akan muncul pada bagian atas layar.
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Anda juga dapat memperoleh petunjuk arah dengan menemukan lokasi pada peta,
mengetuk pin yang mengarah ke lokasi, mengetuk , kemudian mengetuk Arah Ke
Sini atau Arah Dari Sini.
Beralih antara titik awal dan akhir, untuk arah balik: Ketuk
Jika Anda tidak melihat

.

, ketuk Daftar, kemudian ketuk Edit.

Melihat arah yang terakhir dilihat: Ketuk
Terbaru.

di kotak pencarian, kemudian ketuk

Menampilkan Kondisi Lalu Lintas

Jika ada, Anda dapat menampilkan kondisi lalu lintas jalan raya pada peta
Menampilkan atau menyembunyikan kondisi lalu lintas: Ketuk
Tampilkan Lalu Lintas atau Sembunyikan Lalu Lintas

, kemudian ketuk

Jalan raya diberi kode warna sesuai arus lalu lintas:

Merah = kurang dari
25 mil per jam
Abu-abu = Data
saat in tidak
tersedia
Kuning = 25-50
mil per jam
Hijau = lebih dari
50 mil per jam

Jika Anda tidak melihat jalan raya dengan kode warna, Anda mungkin perlu
memperkecil tampilan hingga tingkat di mana Anda dapat melihat jalan utama, atau
kondisi lalu lintas mungkin tidak tersedia untuk area tersebut.

Mencari dan Menghubungi Lokasi Bisnis
Mencari lokasi bisnis di sebuah area:
1 Menemukan lokasi—misalnya, kota dan negara bagian atau negara, atau alamat
jalan—atau gulir ke lokasi pada peta.
2 Ketik jenis bisnis pada kotak teks, lalu ketuk Cari.
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Pin akan muncul untuk lokasi yang sesuai. Contohnya, jika Anda menemukan kota
Anda, lalu mengetik “movies” dan mengetuk Cari, pin akan menandai bioskop di kota
Anda.
Ketuk pin yang menandai lokasi bisnis untuk melihat nama dan deskripsinya.
Mencari lokasi bisnis tanpa menemukan lokasi terlebih dahulu: Ketik kata-kata
seperti:
ÂÂ restaurants san francisco ca ca
ÂÂ apple inc new york

Menghubungi lokasi bisnis untuk memperoleh petunjuk arah: Ketuk pin yang
menandai lokasi bisnis, kemudian ketuk
di samping nama.
Dari sana, Anda dapat melakukan hal berikut:
ÂÂ Ketuk nomor telepon untuk dipanggil, alamat email untuk dikirimi email, atau

alamat web untuk dikunjungi.
ÂÂ Untuk petunjuk arah, ketuk Arah Ke Sini atau Arah Dari Sini.
ÂÂ Untuk menambahkan lokasi bisnis ke daftar kontak Anda, gulir ke bawah, lalu ketuk

“Buat Kontak Baru” atau “Tambah ke Kontak".
ÂÂ Berbagi lokasi bisnis dengan email atau pesan teks

Melihat daftar bisnis yang ditemukan dalam pencarian: Dari layar Peta, ketuk Daftar.
Ketuk lokasi bisnis untuk melihat lokasinya. Atau ketuk
untuk melihat informasi.

Panggil
Kunjungi situs

Dapatkan
petunjuk arah
Ketuk
untuk
menampilkan info kontak
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di samping lokasi bisnis

14

Cuaca

Melihat Ringkasan Cuaca

Ketuk Cuaca dari layar Utama untuk mendapatkan suhu aktual dan perkiraan cuaca
enam hari ke depan untuk satu kota atau lebih di seluruh dunia.
Tinggi dan rendah hari ini

Kondisi saat ini
Suhu saat ini

Perkiraan enam hari

Tambah dan hapus kota-kota

Jumlah kota yang disimpan

Papan cuaca berwarna biru menunjukkan siang hari di kota tersebut—antara pukul
06.00 pagi dan 18.00. Papan berwarna ungu tua menunjukkan malam hari—antara
pukul 18.00 dan 06.00 pagi.
Menambahkan sebuah kota:
1 Ketuk , kemudian ketuk .
2 Masukkan nama kota atau kode pos, kemudian ketuk Cari.
3 Pilih salah satu kota dalam daftar pencarian.
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Berpindah ke kota lain: Jentik ke kiri atau kanan, atau ketuk dari kiri atau kanan
pada barisan titik. Jumlah titik di bawah papan cuaca menunjukkan jumlah kota yang
disimpan.
Menyusun ulang urutan kota: Ketuk
tempat yang baru dalam daftar.
Menghapus sebuah kota: Ketuk
Hapus.

, kemudian seret

, lalu ketuk

di samping kota ke

di samping kota, kemudian ketuk

Menampilkan suhu dalam derajat Farenheit atau Celcius: Ketuk
°F atau °C.

, kemudian ketuk

Mendapatkan Informasi Lebih Lanjut tentang Cuaca

Anda dapat melihat laporan cuaca yang lebih terperinci, berita dan situs web yang
terkait dengan kota itu, dan lebih banyak lagi.
Melihat informasi tentang sebuah kota di Yahoo.com: Ketuk
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Memo Suara

Merekam Memo Suara

Memo Suara memungkinkan Anda menggunakan iPhone sebagai alat perekam
portabel menggunakan mikrofon built-in, mikrofon headset iPhone atau Bluetooth,
atau mikrofon eksternal yang didukung.
Catatan:  Mikrofon eksternal harus dirancang untuk bekerja dengan lubang headset
atau Konektor Dock iPhone, seperti earphone bermerek Apple atau aksesoris pihak
ketiga yang ditandai dengan logo Apple “Works with iPhone” (Bekerja dengan iPhone).
Anda dapat menyesuaikan tingkat perekaman dengan menggerakkan mikrofon
mendekati atau menjauhi dari sumber yang Anda rekam. Untuk kualitas rekaman yang
lebih baik, level paling keras pada meteran level harus berada di antara –3dB dan 0 dB.

Meteran level audio

Ke memo suara

Tombol rekam
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Merekam memo suara:
1 Ketuk untuk mulai merekam. Anda juga dapat menekan tombol tengah pada
headset iPhone (atau tombol semacam itu pada headset Bluetooth Anda).
2 Ketuk untuk menjeda atau untuk menghentikan rekaman. Anda juga dapat
menekan tombol tengah pada headset iPhone (atau tombol semacam itu pada
headset Bluetooth Anda).
Merekam menggunakan mikrofon built-in akan menghasilkan efek mono, namun
Anda dapat merekam stereo menggunakan mikrofon stereo eksternal.
Jika Anda mulai merekam suara, iPhone akan mengeluarkan bunyi bidikan kamera.
Bunyi tidak akan diperdengarkan jika Anda mengatur tombol Dering/Hening ke
hening. Lihat “Suara dan Tombol Dering/Hening“ di halaman 151.
Catatan:  Di beberapa wilayah, efek suara untuk Memo Suara dimainkan bahkan jika
tombol Dering/Hening diatur ke hening.
Untuk menggunakan aplikasi lain saat merekam memo suara Anda, Anda dapat
mengunci iPhone atau menekan tombol Rumah.
Memainkan kembali memo suara yang baru Anda rekam: Ketuk .

Mendengarkan Memo Suara

Playhead
Panel geser
(scrubber bar)

Memainkan memo suara yang telah Anda rekam sebelumnya:
1 Ketuk .
Memo diurutkan secara kronologis, dengan memo terbaru berada di atas.
2 Ketuk memo, kemudian ketuk .
Ketuk untuk menjeda, kemudian ketuk
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lagi untuk melanjutkan pemutaran.

Melompat ke titik dalam memo: Seret playhead di sepanjang panel geser (scrubber
bar).
Mendengarkan melalui speaker built-in: Ketuk Speaker.

Mengelola Memo Suara
Menghapus memo suara: Ketuk memo dalam daftar, kemudian ketuk Hapus.
Melihat informasi lebih lanjut: Ketuk
di samping memo. Layar Info menampilkan
informasi tentang durasi, waktu dan tanggal rekaman, dan menyediakan fungsi
pengeditan tambahan dan berbagi.

Menambahkan label ke memo: Pada layar Info, ketuk , kemudian pilih label dalam
daftar pada layar Label. Untuk membuat label yang berbeda, pilih Khusus di bagian
bawah daftar, kemudian ketik nama untuk label tersebut.

Memotong Memo Suara

Anda dapat memotong bagian awal atau bagian akhir memo suara untuk
menghilangkan jeda atau suara berisik yang tidak diinginkan.
Memotong memo suara:
1 Pada layar Memo Suara, ketuk

di samping memo yang ingin Anda potong.

2 Ketuk Potong Memo.
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3 Dengan menggunakan penanda waktu sebagai pemandu, seret tepi wilayah audio
untuk menyesuaikan bagian awal dan bagian akhir memo suara. Untuk meninjau
editan Anda, ketuk .

4 Ketuk Potong Memo Suara.
Penting:  Editan yang Anda buat pada memo suara tidak dapat dibatalkan.

Berbagi Memo Suara

Anda dapat berbagi memo suara Anda sebagai lampiran dalam email atau pesan MMS
(iPhone 3G atau yang lebih baru).
Membagi memo suara:
1 Pada layar Memo Suara atau layar Info, ketuk Berbagi.
2 Pilih Email Memo Suara untuk membuka pesan baru di Mail dengan memo tersebut
terlampirkan, atau pilih MMS untuk membuka pesan baru di Pesan.
Sebuah pesan akan muncul jika file yang Anda coba kirim terlalu besar.

Menyelaraskan Memo Suara

iTunes secara otomatis akan menyelaraskan memo suara ke iTunes library Anda saat
Anda menyambungkan iPhone ke komputer Anda. Hal ini memungkinkan Anda
mendengarkan memo suara pada komputer Anda dan menyediakan cadangan jika
Anda menghapusnya dari iPhone.
Memo suara akan diselaraskan dengan daftar putar Memo Suara. iTunes membuat
daftar putar jika belum ada. Jika Anda menyelaraskan memo suara dengan
iTunes, memo tersebut akan tetap berada di aplikasi Memo Suara sampai Anda
menghapusnya. Jika Anda menghapus memo suara di iPhone, memo tersebut tidak
terhapus dari daftar putar Memo Suara di iTunes. Namun, jika Anda menghapus
memo suara dari iTunes, memo tersebut dihapus dari iPhone saat berikutnya Anda
menyelaraskan dengan iTunes.
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Anda dapat menyelaraskan daftar putar Memo Suara iTunes ke aplikasi iPod pada
iPhone menggunakan panel Music pada iTunes.
Menyelaraskan daftar putar Memo Suara ke iPhone:
1 Sambungkan iPhone ke komputer Anda.
2 Pada iTunes, pilih iPhone pada panel samping.
3 Pilih tab Music.
4 Pilih kotak centang “Include voice memos” lalu klik Apply.
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Catatan

Menulis dan Membaca Catatan

Catatan disusun berurutan dari tanggal terakhir yang dimodifikasi, dengan catatan
yang paling terakhir dimodifikasi berada di atas. Anda dapat melihat beberapa kata
pertama pada setiap catatan di dalam daftar. Putar iPhone untuk melihat catatan
dalam orientasi lanskap, lalu ketik menggunakan keyboard yang lebih besar.
Menambah catatan: Ketuk , ketik catatan Anda, lalu ketuk Selesai.
Membaca catatan: Ketuk catatan. Ketuk
atau sebelumnya.

atau

untuk melihat catatan berikutnya

Mengedit catatan: Ketuk di bagian manapun pada catatan untuk memunculkan
keyboard.
Menghapus catatan: Ketuk catatan, kemudian ketuk .
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Mencari Catatan

Anda dapat mencari teks catatan.

Mencari catatan:
1 Seret daftar catatan ke bawah atau ketuk baris status untuk memunculkan jendela
pencarian.
2 Masukkan teks di dalam kotak pencarian.
Hasil pencarian akan muncul secara otomatis saat Anda mengetik. Ketuk Cari untuk
menutup keyboard dan melihat hasil lainnya.

Mengirimkan Catatan Lewat Email
Mengirimkan catatan lewat Email: Ketuk catatan, kemudian ketuk .
Untuk mengirimkan catatan lewat email, iPhone harus diatur untuk email. Lihat
“Mengatur Akun Email“ di halaman 64.

Menyelaraskan Catatan

Anda dapat mengatur iTunes untuk secara otomatis menyelaraskan catatan Anda
dengan aplikasi email seperti Mac OS X Mail (memerlukan Mac OS X versi 10.5.7 atau
versi lebih baru) atau Microsoft Outlook 2003 atau 2007 pada PC. Lihat “Penyelarasan
dengan iTunes“ di halaman 12.
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17

Jam

Jam Dunia

Anda dapat menambahkan jam yang menunjukkan waktu di kota besar lainnya dan
zona waktu di seluruh dunia.
Melihat jam: Ketuk Jam Dunia.
Jika permukaan jam berwarna putih, itulah siang hari di kota itu. Jika permukaan jam
berwarna hitam, itulah malam hari. Jika Anda memiliki lebih dari empat jam, jentik
untuk menggulir di antara jam-jam tersebut.
Menambahkan jam:
1 Ketuk Jam Dunia.
2 Ketuk , kemudian ketik nama kota.
Kota yang cocok dengan apa yang Anda ketik akan muncul di bawah.
3 Ketuk salah satu nama kota untuk menambahkan jam ke kota itu.
Jika Anda tidak melihat kota yang dicari, coba cari kota besar dalam zona waktu yang
sama.
Menghapus jam: Ketuk Jam Dunia, lalu ketuk Edit. Ketuk
ketuk Hapus.

di samping jam, lalu

Menyusun ulang jam: Ketuk Jam Dunia, lalu ketuk Edit. Seret
tempat baru dalam daftar.

Alarm

di samping jam ke

Anda dapat mengaktifkan beberapa alarm. Atur setiap alarm untuk kembali berbunyi
pada hari yang telah ditentukan atau berbunyi hanya satu kali.
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Mengaktifkan alarm:
1 Ketuk Alarm, lalu ketuk .
2 Sesuaikan salah satu pengaturan berikut:
ÂÂ Untuk mengatur alarm agar kembali berbunyi pada hari tertentu, ketuk Ulangi, lalu

pilih hari.
ÂÂ Untuk memilih nada dering yang akan berbunyi saat alarm terpicu, ketuk Suara.
ÂÂ Untuk mengatur apakah alarm memberikan Anda pilihan untuk menekan fungsi tunda,

aktifkan atau nonaktifkan Tunda. Jika Tunda aktif dan Anda menyentuh Tunda saat
alarm berbunyi, alarm akan berhenti dan kemudian berbunyi lagi dalam sepuluh
menit.
ÂÂ Untuk memberikan deskripsi pada alarm, ketuk Label. iPhone akan menampilkan

label saat alarm berbunyi.
Jika minimal satu alarm dipasang dan diaktifkan,
di bagian atas layar.

muncul pada baris status iPhone

Penting:  Beberapa operator tidak mendukung waktu jaringan di semua lokasi.
Jika Anda bepergian, pengingat iPhone mungkin tidak akan berbunyi pada waktu
setempat yang tepat. Lihat “Tanggal dan Waktu“ di halaman 158.
Mengaktifkan atau mematikan alarm: Ketuk Alarm, lalu aktifkan atau matikan
salah satu alarm. Jika dimatikan, alarm tidak akan berbunyi kecuali Anda kembali
mengaktifkannya.
Jika alarm diatur untuk hanya berbunyi sekali, alarm akan mati secara otomatis setelah
berbunyi. Anda dapat mengaktifkannya kembali untuk pengaktifan ulang.
Mengubah pengaturan alarm: Ketuk Alarm, ketuk Edit, lalu ketuk
alarm yang ingin Anda ubah.
Menghapus alarm: Ketuk Alarm, ketuk Edit, lalu ketuk
Hapus.

di samping

di samping alarm dan ketuk

Stopwatch
Menggunakan stopwatch untuk mencatat waktu suatu peristiwa:
1 Ketuk Stopwatch.
2 Ketuk Mulai untuk memulai stopwatch.
ÂÂ Untuk mencatat waktu putaran, ketuk Putaran setiap setelah satu putaran selesai.
ÂÂ Untuk menjeda stopwatch, ketuk Berhenti. Ketuk Mulai untuk melanjutkan.
ÂÂ Untuk mengatur ulang stopwatch, ketuk Atur Ulang saat stopwatch dijeda.

Jika Anda mulai mengaktifkan stopwatch dan beralih ke aplikasi iPhone lainnya,
stopwatch akan tetap berjalan di latar belakang.
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Timer
Mengatur timer: Ketuk Timer, kemudian jentik untuk mengatur jam dan menit. Ketuk
Mulai untuk mengaktifkan timer.
Memilih bunyi: Ketuk Saat Berhenti.
Mengatur timer tidur: Atur timer, ketuk Saat Berhenti, lalu pilih iPod Tidur.
Jika Anda mengatur timer tidur, iPhone akan berhenti memainkan musik atau video
saat timer berhenti.
Jika Anda memulai timer, lalu mengaktifkan aplikasi lain di iPhone, timer akan terus
berjalan.
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Menggunakan Kalkulator

Ketuk angka dan fungsi di Kalkulator sama seperti Anda menggunakan kalkulator
standar. Jika Anda mengetuk tombol tambah, kurang, kali, atau bagi, lingkaran putih
akan muncul di sekitar tombol untuk menunjukkan bahwa pengoperasian sedang
berlangsung. Putar iPhone untuk mendapatkan kalkulator ilmiah.

Fungsi Memori Standar
ÂÂ C: Ketuk untuk menghapus angka yang ditampilkan.
ÂÂ MC: Ketuk untuk menghapus memori.
ÂÂ M+: Ketuk untuk menambahkan angka yang ditampilkan ke angka di memori. Jika

tidak ada angka di memori, ketuk untuk menyimpan angka yang ditampilkan ke
memori.
ÂÂ M-: Ketuk untuk mengurangi angka yang ditampilkan dari angka di memori.
ÂÂ MR: Ketuk untuk menggantikan angka yang ditampilkan dengan angka di memori.

Jika tombol memiliki lingkaran putih di sekelilingnya, berarti ada angka yang
tersimpan di memori.
Angka yang disimpan tetap berada di memori saat Anda beralih antara kalkulator
standar dan kalkulator khusus.
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Tombol Kalkulator Ilmiah

Putar iPhone ke orientasi lanskap untuk menampilkan kalkulator ilmiah.

2nd

Mengubah tombol trigonometri (sin, cos, tan, sinh, cosh, dan tanh) ke fungsi inversinya (sin-1,
cos-1, tan-1, sinh-1, cosh-1, dan tanh-1). Selain itu juga mengubah ln ke log2, dan ex ke 2x. Ketuk
kembali 2nd untuk mengembalikan tombol ke fungsi awalnya.

(

Membuka persamaan dalam kurung. Persamaan dapat dikelompokkan.

)

Menutup persamaan dalam kurung.

%

Menghitung persentase, menambah kenaikan harga, dan mengurangi diskon. Untuk
menghitung persentase, gunakan bersama dengan tombol perkalian (x). Contohnya, untuk
menghitung 8% dari 500, masukkan
500 x 8 % =
yang hasilnya adalah 40.
Untuk menambah kenaikan harga atau mengurangi diskon, gunakan dengan tombol tambah
(+) atau kurang (-). Misalnya, untuk menghitung total biaya dari item seharga $500 dengan
pajak penjualan 8%, masukkan
500 + 8 % =
yang hasilnya adalah 540.

1/x

Menghasilkan resiprok dari suatu angka dalam format desimal.

x2

Mengkuadratkan angka.

x3

Mengkubikkan sebuah angka.

x
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y

Ketuk di antara angka untuk menaikkan angka pertama ke pangkat dari angka kedua. Misalnya,
untuk menghitung 34, masukkan
3 yx 4 =
yang hasilnya adalah 81.

x!

Menghitung faktorial dari sebuah angka.

√

Menghitung akar kuadrat dari sebuah angka.

x

Gunakan di antara angka untuk menghitung akar x dari y. Misalnya, untuk menghitung 4√81,
masukkan
81 x√y 4 =
yang hasilnya adalah 3.

√y
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log

Menghasilkan dasar log berbasis 10 dari sebuah angka.

sin

Menghitung sinus dari sebuah angka.

-1

Menghitung arc sinus dari sebuah angka. (Tersedia bila tombol 2nd diketuk.)

sin

cos

Menghitung cosinus dari sebuah angka.

-1

cos

Menghitung arc cosinus dari sebuah angka. (Tersedia bila tombol 2nd diketuk.)

tan

Menghitung tangen dari sebuah angka.

tan-1

Menghitung arc tangen dari sebuah angka. (Tersedia bila tombol 2nd diketuk.)

ln

Menghitung log natural dari sebuah angka.

log2

Menghitung log berbasis 2. (Tersedia bila tombol 2nd diketuk.)

sinh

Menghitung sinus hiperbolik dari sebuah angka.

-1

sinh

Menghitung sinus hiperbolik inversi dari sebuah angka. (Tersedia bila tombol 2nd diketuk.)

cosh

Menghitung cosinus hiperbolik dari sebuah angka.

cosh-1

Menghitung cosinus hiperbolik inversi dari sebuah angka. (Tersedia bila tombol 2nd diketuk.)

tanh

Menghitung tangen hiperbolik dari sebuah angka.

-1

tanh

Menghitung tangen hiperbolik inversi dari sebuah angka. (Tersedia bila tombol 2nd diketuk.)

x

e

Ketuk setelah memasukkan angka untuk menaikkan konstanta ”e” (2,718281828459045……) ke
pangkat dari angka yang dimasukkan.

2x

Menghitung 2 ke pangkat dari angka yang ditampilkan. Contohnya, 10 2x = 1024. (Tersedia bila
tombol 2nd diketuk.)

Rad

Mengubah mode untuk menulis persamaan fungsi trigonometri dalam radian.

Deg

Mengubah mode untuk menulis persamaan fungsi trigonometri dalam derajat.

π

Memasukkan angka dari π (3,141592653589793...).

EE

Operator yang akan mengkalikan nilai yang ditampilkan sekarang dengan angka 10 berpangkat
nilai berikutnya yang Anda masukkan.

Rand

Menghasilkan angka acak antara 0 dan 1.
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Pengaturan

19

Pengaturan memungkinkan Anda menyesuaikan aplikasi iPhone, mengatur tanggal
dan jam, mengkonfigurasi sambungan jaringan, dan memasukkan preferensi lain
untuk iPhone.

Mode Pesawat

Mode pesawat menonaktifkan fitur nirkabel iPhone untuk mencegah gangguan
dengan pengoperasian pesawat dan peralatan listrik lainnya.
Mengaktifkan mode pesawat: Ketuk Pengaturan, lalu aktifkan mode pesawat.
Jika mode pesawat aktif, muncul pada baris status di bagian atas layar. Tidak ada
sinyal telepon, radio, Wi-Fi, atau Bluetooth dari iPhone dan penerima GPS tidak aktif,
sehingga menonaktifkan beberapa fitur iPhone. Anda tidak akan dapat:
ÂÂ Melakukan atau menerima panggilan
ÂÂ Mendapatkan pesan suara visual
ÂÂ Mengirim atau menerima email
ÂÂ Menelusuri Internet
ÂÂ Menyelaraskan kontak, kalender, atau penanda (hanya di MobileMe) dengan

MobileMe atau Microsoft Exchange
ÂÂ Mengirim atau menerima SMS
ÂÂ Melakukan streaming video YouTube
ÂÂ Mendapatkan harga saham
ÂÂ Mendapatkan lokasi peta
ÂÂ Mendapatkan laporan cuaca
ÂÂ Menggunakan iTunes Store atau App Store
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Jika diperbolehkan oleh operator pesawat dan undang-undang dan peraturan yang
berlaku, Anda dapat terus melanjutkan menggunakan iPhone untuk:
ÂÂ Mendengarkan musik dan menonton video
ÂÂ Mendengarkan pesan suara visual yang sebelumnya diterima
ÂÂ Memeriksa kalender Anda
ÂÂ Mengambil atau melihat foto
ÂÂ Mendengar alarm
ÂÂ Menggunakan stopwatch atau timer
ÂÂ Menggunakan kalkulator
ÂÂ Membuat catatan
ÂÂ Merekam memo suara
ÂÂ Menggunakan Kompas
ÂÂ Membaca pesan teks dan pesan email yang disimpan pada iPhone

Di mana diizinkan oleh operator pesawat terbang serta hukum dan peraturan yang
berlaku, Anda dapat mengaktifkan kembali Wi-Fi, yang memungkinkan Anda untuk:
ÂÂ Mengirim dan menerima email
ÂÂ Menelusuri Internet
ÂÂ Menyelaraskan kontak, kalender, dan penanda (hanya di MobileMe) dengan

MobileMe dan Microsoft Exchange
ÂÂ Melakukan streaming video YouTube
ÂÂ Mendapatkan harga saham
ÂÂ Mendapatkan lokasi peta
ÂÂ Mendapatkan laporan cuaca
ÂÂ Menggunakan iTunes Store atau App Store

Wi-Fi

Pengaturan Wi-Fi menentukan apakah iPhone menggunakan jaringan Wi-Fi lokal
untuk tersambung ke Internet. Jika tidak ada jaringan Wi-Fi, atau Wi-Fi dinonaktifkan,
iPhone akan tersambung ke Internet melalui jaringan data seluler Anda jika ada. Anda
dapat menggunakan Mail, Safari, YouTube, Saham, Peta, Cuaca, iTunes Store, dan App
Store melalui koneksi jaringan data seluler.
Mengaktifkan atau menonaktifkan Wi-Fi: Pilih Wi-Fi, lalu aktifkan atau nonaktifkan
Wi-Fi.
Bergabung dengan jaringan Wi-Fi: Pilih Wi-Fi, tunggu sejenak sampai iPhone dapat
mendeteksi jaringan yang ada dalam jangkauan, lalu pilih salah satu jaringan. Jika
perlu, masukkan kata sandi, lalu ketuk Gabung. (Jaringan yang memerlukan kata sandi
akan muncul dengan ikon gembok.)
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Jika Anda telah tergabung dengan jaringan Wi-Fi secara manual, iPhone secara
otomatis akan bergabung setiap kali berada dalam jangkauan jaringan. Jika ada
beberapa jaringan dalam jangkauan jaringan yang digunakan sebelumnya, iPhone
akan bergabung ke jaringan yang terakhir digunakan.
Jika iPhone bergabung dengan jaringan Wi-Fi, ikon Wi-Fi pada baris status di
bagian atas layar akan menunjukkan kekuatan sinyal. Semakin banyak baris yang Anda
lihat, semakin kuat sinyalnya.
Mengatur iPhone untuk menanyakan apakah Anda ingin bergabung dengan
jaringan baru: Pilih Wi-Fi, lalu aktifkan atau nonaktifkan “Tanya Izin Gabung".
Jika Anda mencoba mengakses Internet menggunakan Safari atau Mail misalnya,
namun Anda tidak berada dalam jangkauan jaringan Wi-Fi sebelumnya, pilihan ini
akan memerintahkan iPhone untuk mencari jaringan lain. iPhone menampilkan daftar
semua jaringan Wi-Fi yang tersedia, sehingga Anda dapat memilih salah satu. (Jaringan
yang memerlukan kata sandi akan muncul dengan ikon gembok.) Jika “Tanya Izin
Gabung” dimatikan, Anda harus secara manual bergabung dengan sebuah jaringan
untuk terhubung ke Internet ketika jaringan yang digunakan sebelumnya atau
jaringan data seluler tidak tersedia.
Mengabaikan sebuah jaringan, sehingga iPhone tidak bergabung secara otomatis:
Pilih Wi-Fi, lalu ketuk
di samping jaringan yang Anda gunakan sebelumnya.
Kemudian ketuk "Lupakan Jaringan ini".
Bergabung dengan jaringan Wi-Fi tertutup: Untuk bergabung dengan jaringan Wi-Fi
yang tidak ada dalam daftar pencarian jaringan, pilih Wi-Fi > Lainnya, lalu masukkan
nama jaringan. Jika jaringan memerlukan kata sandi, ketuk Keamanan, ketuk jenis
keamanan jaringan, lalu masukkan kata sandi.
Anda harus mengetahui nama jaringan, kata sandi, dan jenis keamanan untuk
tersambung ke jaringan tertutup.
Beberapa jaringan Wi-Fi mungkin mengharuskan Anda memasukkan atau
mengatur pengaturan tambahan, seperti ID klien atau alamat IP statis. Tanya kepada
administrator jaringan tentang pengaturan yang harus digunakan.
Menyesuaikan pengaturan untuk tersambung ke jaringan Wi-Fi: Pilih Wi-Fi, lalu
di samping jaringan.
ketuk

VPN

Pengaturan ini muncul bila VPN di iPhone telah dikonfigurasikan, sehingga Anda dapat
mengaktifkan atau menonaktifkan VPN. Lihat “Jaringan“ di halaman 154.
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Pemberitahuan

Pengaturan ini muncul jika Anda telah menginstalasi aplikasi dari App Store yang
menggunakan layanan Pemberitahuan Push Apple.
Pemberitahuan push digunakan oleh aplikasi untuk menandakan tentang adanya
informasi baru, meskipun aplikasi tidak berjalan. Pemberitahuan berbeda-beda
tergantung pada aplikasinya, namun dapat meliputi penanda berupa teks atau suara
dan label bernomor pada ikon aplikasi di layar Utama.
Anda dapat menonaktifkan pemberitahuan bila tidak ingin diberikan tanda atau ingin
menghemat baterai.
Mengaktifkan atau menonaktifkan semua pemberitahuan: Ketuk Pemberitahuan,
lalu aktifkan atau nonaktifkan pemberitahuan.
Mengaktifkan atau menonaktifkan suara, penanda, atau label pada aplikasi: Ketuk
Pemberitahuan, pilih aplikasi dari daftar, lalu pilih jenis aplikasi yang ingin diaktifkan
atau dinonaktifkan.

Operator

Pengaturan ini muncul saat Anda berada di luar jaringan operator, namun tersedia
jaringan data operator lokal lainnya untuk panggilan telepon, pesan suara visual, dan
koneksi Internet jaringan seluler. Anda hanya dapat melakukan panggilan dengan
menggunakan operator yang mempunyai perjanjian roaming dengan operator Anda.
Biaya tambahan mungkin dikenakan. Biaya roaming dapat ditagihkan oleh operator
dari jaringan yang dipilih melalui operator Anda.
Untuk informasi tentang jangkauan dan cara mengaktifkan roaming, hubungi operator
Anda atau kunjungi situs webnya.
Memilih operator: Pilih Operator, lalu pilih jaringan yang ingin digunakan.
Setelah jaringan dipilih, iPhone hanya akan menggunakan jaringan tersebut. Jika tidak
ada jaringan, “Tidak Ada Layanan” akan muncul di layar iPhone, akibatnya Anda tidak
dapat melakukan atau menerima panggilan atau pesan suara visual atau tersambung
ke Internet melalui jaringan data seluler. Atur Pengaturan Jaringan ke Otomatis agar
iPhone dapat memilih jaringan untuk Anda.

Suara dan Tombol Dering/Hening
Beralih antara mode dering dan hening: Geser tombol Dering/Hening di samping
iPhone.
Saat diatur ke hening, iPhone tidak akan memutar suara dering, penanda, dan efek
apapun. Namun, iPhone tetap akan membunyikan alarm yang diatur menggunakan
Jam.
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Catatan:  Di beberapa wilayah, efek suara untuk Kamera dan Memo Suara akan diputar
meskipun tombol Dering/Hening diatur ke hening.
Mengatur apakah iPhone bergetar saat ada panggilan masuk: Pilih Suara. Untuk
mengatur iPhone bergetar saat hening, aktifkan atau nonaktifkan Getar di bagian
mode Hening . Untuk mengatur iPhone bergetar saat mode dering, aktifkan atau
nonaktifkan Getar di bagian mode Dering .
Mengatur volume suara dering dan penanda: Pilih Suara, lalu seret panel geser
(slider). Atau, jika tidak ada lagu atau video yang diputar dan Anda tidak menelepon,
gunakan tombol volume suara di sisi iPhone.
Mengatur nada dering: Pilih Suara > Nada Dering.
Mengatur suara penanda dan efek: Pilih Suara, lalu aktifkan atau nonaktifkan item di
bagian Dering . Bila tombol Dering/Hening diatur untuk berdering, iPhone memutar
suara untuk penanda dan efek yang diaktifkan.
Anda dapat mengatur iPhone untuk memutar suara setiap kali Anda:
ÂÂ Mendapat panggilan
ÂÂ Mendapat pesan teks
ÂÂ Mendapat pesan suara
ÂÂ Mendapat pesan email
ÂÂ Mengirim pesan email
ÂÂ Ada pengingat yang diatur untuk janji yang Anda miliki
ÂÂ Mengunci iPhone
ÂÂ Mengetik menggunakan keyboard

Tingkat kecerahan

Tingkat kecerahan layar mempengaruhi masa pakai baterai. Redupkan layar untuk
memperpanjang masa pakai baterai sebelum Anda mengisi ulang daya baterai iPhone,
atau gunakan Kecerahan Otomatis.
Mengatur tingkat kecerahan layar: Pilih Kecerahan, lalu seret panel geser (slider).
Mengatur agar iPhone secara otomatis menyesuaikan tingkat kecerahan layar:
Pilih Kecerahan, lalu aktifkan atau nonaktifkan Kecerahan Otomatis. Jika Kecerahan
Otomatis aktif, iPhone akan menyesuaikan tingkat kecerahan layar dengan kondisi
cahaya yang ada melalui sensor cahaya sekitar built-in .

Wallpaper

Anda akan melihat gambar latar belakang wallpaper jika membuka penguncian
iPhone. Anda dapat memilih salah satu gambar yang ada di iPhone atau gunakan foto
yang telah Anda selaraskan dengan iPhone dari komputer Anda.
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Mengatur wallpaper: Pilih Wallpaper, lalu pilih gambar.

Umum

Pengaturan Umum mencakup tanggal dan waktu, keamanan, jaringan, dan
pengaturan lain yang mempengaruhi beberapa aplikasi. Anda juga dapat menemukan
informasi tentang iPhone dan mengatur ulang iPhone ke kondisi awalnya.

Tentang
Pilih Umum > Tentang untuk mendapatkan informasi tentang iPhone termasuk:
ÂÂ Nama jaringan telepon Anda
ÂÂ Jumlah lagu, video, dan foto
ÂÂ Kapasitas penyimpanan total
ÂÂ Kapasitas yang tersedia
ÂÂ Versi perangkat lunak
ÂÂ Nomor seri dan model
ÂÂ Alamat Wi-Fi dan Bluetooth
ÂÂ Nomor IMEI (International Mobile Equipment Identity) dan ICCID (Integrated Circuit

Card Identifier atau Smart Card)
ÂÂ Versi firmware modem unit pemancar seluler
ÂÂ Informasi Legal
ÂÂ Informasi tentang peraturan

Penggunaan
Menampilkan persentase daya baterai: Ketuk Penggunaan, lalu aktifkan Persentase
Baterai untuk menampilkan persentase daya baterai di samping ikon baterai, di sudut
kanan atas iPhone (hanya di iPhone 3GS).
Melihat statistik penggunaan: Pilih Penggunaan. Di sini, Anda dapat melihat:
ÂÂ Penggunaan–Lama waktu iPhone telah aktif sejak terakhir kali daya baterai terisi

penuh. iPhone akan aktif setiap kali Anda gunakan—termasuk saat melakukan atau
menerima panggilan, menggunakan email, mengirim atau menerima pesan teks,
mendengarkan musik, menelusuri web, atau menggunakan fitur iPhone lainnya.
iPhone juga akan aktif saat ada program yang sedang berjalan di latar belakang,
seperti melakukan pemeriksaan dan pengambilan pesan email secara otomatis.
ÂÂ Siaga—Lama waktu iPhone telah menyala sejak terakhir kali daya baterai terisi

penuh, termasuk lama iPhone tertidur.
ÂÂ Waktu penggilan terkini dan total waktu panggilan.
ÂÂ Jumlah data yang dikirim dan diterima melalui jaringan data seluler.
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Mengatur ulang statistik penggunaan: Ketuk Penggunaan, lalu ketuk Atur Ulang
Statistik untuk menghapus data dan statistik waktu kumulatif. Statistik untuk lama
waktu iPhone dibuka dan berada pada mode siaga tidak akan diatur ulang.

Jaringan
Menggunakan pengaturan Jaringan untuk mengkonfigurasi koneksi VPN (virtual
private network / jaringan virtual pribadi), pengaturan akses Wi-Fi, atau mengaktifkan
dan menonaktifkan Roaming Data.
Mengaktifkan atau menonaktifkan 3G: Ketuk untuk mengaktifkan atau
menonaktifkan 3G.
Dalam beberapa kasus, penggunaan data Internet 3G lebih cepat, tapi dapat
mengurangi performa baterai. Jika sering melakukan panggilan, Anda dapat
menonaktifkan 3G untuk memperpanjang performa baterai.
Mengaktifkan atau menonaktifkan Roaming Data: Pilih Umum > Jaringan, lalu
aktifkan atau nonaktifkan Roaming Data.
Roaming Data akan mengaktifkan akses Internet dan pesan suara visual melalui
jaringan data seluler bila Anda berada di luar jangkauan operator Anda. Sebagai
contoh, saat Anda sedang melakukan perjalanan, Anda dapat menonaktifkan Roaming
Data untuk terhindar dari biaya roaming. Secara default, Roaming Data tidak aktif.
Mengaktifkan atau menonaktifkan Internet Tethering: Pilih Umum > Jaringan >
Internet Tethering, lalu aktifkan atau nonaktifkan Internet Tethering.
Internet Tethering memungkinkan Anda berbagi koneksi Internet iPhone dengan
komputer yang tersambung melalui USB atau Bluetooth (tidak tersedia di semua
wilayah). Ikuti petunjuk di layar untuk menyelesaikan pengaturan. Biaya tambahan
mungkin dikenakan. Lihat “Menggunakan iPhone sebagai Modem“ di halaman 45.
Menambahkan konfigurasi VPN yang baru: Pilih Umum > Jaringan > VPN > Tambah
Konfigurasi VPN.
VPN yang digunakan dalam organisasi memungkinkan Anda menyampaikan informasi
pribadi dengan aman melalui jaringan umum. Anda mungkin perlu mengkonfigurasi
VPN, misalnya, untuk mengakses email kantor Anda pada iPhone.
iPhone dapat tersambung ke VPN yang menggunakan protokol L2TP, PPTP, atau Cisco
IPSec. VPN berfungsi melalui sambungan Wi-Fi dan jaringan data seluler.
Hubungi administrator jaringan untuk mengetahui pengaturan yang digunakan. Pada
sebagian besar kasus, jika Anda telah mengkonfigurasi VPN di komputer, Anda dapat
menggunakan pengaturan VPN yang sama untuk iPhone.
Setelah Anda memasukkan pengaturan VPN, tombol VPN akan muncul di menu
Pengaturan yang dapat digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan VPN.
VPN juga dapat diatur secara otomatis dengan profil konfigurasi. Lihat “Menginstalasi
Profil Konfigurasi“ di halaman 19.
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Mengubah konfigurasi VPN: Pilih Umum > Jaringan > VPN, lalu ketuk konfigurasi
yang ingin Anda perbarui.
Mengaktifkan atau Menonaktifkan VPN: Ketuk Pengaturan, lalu aktifkan atau
nonaktifkan VPN.
Menghapus konfigurasi VPN: Pilih Umum > Jaringan > VPN, ketuk tanda panah biru
di samping kanan nama konfigurasi, lalu ketuk Hapus VPN di bagian bawah layar
konfigurasi.

Bluetooth
iPhone dapat terhubung secara nirkabel ke perlengkapan Bluetooth seperti
headset, headphone, dand peralatan mobil (car kit) untuk mendengarkan musik
dan mengobrol secara bebas-tangan (hands-free). Lihat “Perangkat Bluetooth“ di
halaman 60.
Mengaktifkan atau Menonaktifkan Bluetooth: Pilih Umum > Bluetooth, lalu aktifkan
atau nonaktifkan Bluetooth.

Layanan Lokasi
Layanan Lokasi mengizinkan aplikasi seperti Peta, Kamera, dan Kompas untuk
mengumpulkan dan menggunakan data yang menunjukkan lokasi Anda. Layanan
Lokasi tidak akan mengaitkan data yang diperoleh dengan informasi identitas
Anda. Perkiraan lokasi Anda ditentukan menggunakan informasi yang tersedia dari
data jaringan seluler, jaringan Wi-Fi lokal (jika Anda mengaktifkan Wi-Fi), dan GPS
(iPhone 3G atau yang lebih baru; GPS mungkin tidak tersedia di semua lokasi).
Anda dapat menonaktifkan Layanan Lokasi jika tidak ingin menggunakan fitur ini. Jika
Layanan Lokasi dinonaktifkan, Anda akan diminta untuk mengaktifkannya kembali saat
berikutnya aplikasi menggunakan fitur ini.
Mengaktifkan atau Menonaktifkan Layanan Lokasi: Pilih Umum > Layanan Lokasi,
lalu aktifkan atau nonaktifkan layanan lokasi.
Untuk menghemat baterai, matikan Layanan Lokasi saat Anda tidak menggunakannya.

Penguncian Otomatis
Mengunci iPhone akan mematikan layar untuk menghemat baterai dan untuk
mencegah pengoperasian iPhone yang tidak diinginkan. Anda masih dapat menerima
panggilan dan pesan teks, dan Anda dapat menyesuaikan volume serta menggunakan
tombol mikrofon pada headset stereo iPhone ketika mendengarkan musik atau
sedang bertelepon.
Mengatur durasi sebelum iPhone terkunci: Pilih Umum > Penguncian Otomatis, lalu
pilih waktu.
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Penguncian Kode Sandi
Secara default, iPhone tidak meminta Anda memasukkan kode sandi untuk
membukanya.
Mengatur kode sandi: Pilih Umum > Kunci Kode Sandi, masukkan kode sandi 4 digit,
lalu masukkan kembali kode sandi untuk verifikasi. iPhone akan meminta kode sandi
untuk membuka atau untuk menampilkan pengaturan penguncian kode sandi.
Menonaktifkan penguncian kode sandi: Pilih Umum > Kunci Kode Sandi, masukkan
kode sandi, ketuk Matikan Kode Sandi, lalu masukkan kembali kode sandi Anda.
Mengganti kode sandi: Pilih Umum > Kunci Kode Sandi, masukkan kode sandi, lalu
ketuk Ganti Kode Sandi. Masukkan kembali kode sandi, lalu masukkan dan masukkan
ulang kode sandi Anda yang baru.
Jika Anda lupa kode sandi Anda, Anda harus memulihkan perangkat lunak iPhone.
Lihat “Memperbarui dan Memulihkan Perangkat Lunak iPhone“ di halaman 218.
Mengatur durasi sebelum kode sandi diminta: Pilih Umum > Kunci Kode Sandi, lalu
masukkan kode sandi Anda. Ketuk Membutuhkan Kode Sandi, lalu pilih berapa lama
iPhone boleh menganggur (idle) sebelum kode sandi diminta untuk membuka.
Mengaktifkan atau menonaktifkan Panggilan Suara: Pilih Umum > Kunci Kode Sandi,
lalu aktifkan atau nonaktifkan Panggilan Suara.
Menghapus data setelah sepuluh kali gagal memasukkan kode sandi: Pilih Umum >
Kunci Kode Sandi, masukkan kode sandi Anda, lalu ketuk Hapus Data untuk
mengaktifkannya.
Setelah sepuluh kegagalan pencobaan kode sandi, pengaturan Anda akan diatur
ulang ke default dan semua informasi serta media Anda akan dihapus:
ÂÂ Pada iPhone 3GS: dengan menghapus kunci enkripsi untuk data (yang dienkripsi

menggunakan enkripsi AES 256-bit)
ÂÂ Pada iPhone dan iPhone 3G: dengan menimpa (overwrite) data

Penting:  Anda tidak dapat menggunakan iPhone saat data sedang ditimpa. Ini
dapat memakan waktu sampai dua jam atau lebih, tergantung model dan kapasitas
penyimpanan iPhone Anda. (Pada iPhone 3GS, penghapusan kunci enkripsi adalah
segera.)

Pembatasan
Anda dapat mengatur pembatasan penggunaan beberapa aplikasi dan konten iPod
pada iPhone. Sebagai contoh, orang tua dapat membatasi jenis musik agar tidak
terlihat dalam daftar putar atau menonaktifkan sepenuhnya akses YouTube.
Mengaktifkan pembatasan:
1 Pilih Umum > Pembatasan, lalu ketuk Aktifkan Pembatasan.
2 Masukkan kode sandi empat digit.
3 Masukkan ulang kode sandi.
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Menonaktifkan pembatasan: Pilih Umum > Pembatasan, lalu masukkan kode sandi.
Ketuk Matikan Pembatasan, kemudian masukkan lagi kode sandi.
Jika Anda lupa kode sandi, Anda harus memulihkan perangkat lunak iPhone dari
iTunes. Lihat “Memperbarui dan Memulihkan Perangkat Lunak iPhone“ di halaman 218.
Mengatur pembatasan aplikasi: Atur pembatasan yang diinginkan dengan mengetuk
kontrol masing-masing untuk pengaktifan atau penonaktifan. Secara default,
semua kontrol aktif (tidak dibatasi). Ketuk salah satu item untuk menonaktifkan dan
membatasi penggunaannya.
Safari tidak diaktifkan dan ikonnya dihapus dari layar Utama. Anda tidak dapat menggunakan
Safari untuk menelusuri web atau mengakses klip web. Aplikasi pihak ketiga memungkinkan
penelusuran web, meskipun Safari tidak aktif.
YouTube tidak diaktifkan dan ikonnya dihapus dari layar Utama.
iTunes Store tidak diaktifkan dan ikonnya dihapus dari layar Utama. Anda tidak dapat meninjau,
membeli, atau mendownload konten.
App Store tidak diaktifkan dan ikonnya dihapus dari layar Utama. Anda tidak dapat
menginstalasi aplikasi di iPhone.
Kamera tidak diaktifkan dan ikonnya dihapus dari layar Utama. Anda tidak dapat mengambil
foto.
Data lokasi tidak tersedia untuk aplikasi.

Membatasi pembelian dalam aplikasi: Mematikan In-App Purchases (Pembelian
In-App). Jika diaktifkan, fitur ini memungkinkan Anda membeli konten atau fitur
tambahan dalam aplikasi yang didownload dari App Store.
Mengatur pembatasan konten: Ketuk Ratings For (Nilai Untuk), kemudian pilih negara
dari daftar. Selanjutnya, Anda dapat mengatur pembatasan dengan menggunakan
sistem penilaian suatu negara untuk kategori konten berikut:
ÂÂ Musik & Podcast
ÂÂ Film
ÂÂ Acara TV
ÂÂ Aplikasi

Di Amerika Serikat misalnya, untuk hanya mengizinkan film kategori bimbingan orang
tua atau kategori di bawahnya, ketuk Film, kemudian pilih PG dari daftar.
Catatan:  Tidak semua negara memiliki sistem penilaian.
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Rumah
Pilih Umum > Rumah guna mengatur preferensi klik dua kali tombol Rumah dan
mencari kategori di halaman Spotlight. Anda dapat mengatur iPhone sehingga
mengklik dua kali tombol Rumah akan kembali ke layar Utama, Pencarian, Favorit
Telepon, Kamera, atau iPod.
Mengatur apakah dengan mengklik dua kali tombol Rumah, kontrol iPod akan
ditampilkan: Aktifkan Kontrol iPod untuk menampilkan kontrol iPod saat Anda
memutar musik, lalu klik dua kali tombol Rumah. Fitur ini berfungsi saat layar
dimatikan atau iPhone dikunci.
Mengatur kategori yang muncul di hasil pencarian: Ketuk Hasil Pencarian. Secara
default, semua kategori pencarian dalam daftar dipilih. Ketuk salah satu item untuk
membatalkan pilihan.
Mengatur urutan kategori hasil pencarian: Ketuk Hasil Pencarian, lalu seret
samping kategori pencarian ke tempat baru dalam daftar.

di

Tanggal dan Waktu
Pengaturan ini berlaku untuk waktu yang muncul pada baris status di bagian atas layar
dan pada jam dunia serta kalender.
Mengatur apakah iPhone menampilkan waktu 24 jam atau 12 jam: Pilih Umum >
Tanggal & Waktu, lalu aktifkan atau nonaktifkan Waktu 24 jam. (Tidak tersedia di semua
negara.)
Mengatur agar iPhone memperbarui tanggal dan waktu secara otomatis: Pilih
Umum > Tanggal & Waktu, lalu aktifkan atau nonaktifkan Atur Otomatis.
Jika iPhone diatur untuk memperbarui waktu secara otomatis, waktu yang benar akan
diperoleh melalui jaringan seluler dan diperbarui sesuai zona waktu di mana Anda
berada.
Beberapa operator tidak mendukung waktu jaringan di semua lokasi. Jika Anda
sedang melakukan perjalanan, iPhone mungkin tidak dapat mengatur waktu setempat
secara otomatis.
Mengatur tanggal dan waktu secara manual: Pilih Umum > Tanggal & Waktu lalu
nonaktifkan Atur Otomatis. Ketuk Zona Waktu, lalu masukkan nama kota besar dalam
zona waktu Anda. Ketuk tombol return "Tanggal & Waktu", ketuk "Atur Tanggal &
Waktu", lalu masukkan tanggal dan waktu.

Keyboard
Mengaktifkan atau menonaktifkan Koreksi Otomatis: Pilih Umum > Papan Ketik, lalu
aktifkan atau nonaktifkan Koreksi Otomatis.
Secara default, jika keyboard default untuk bahasa yang dipilih dilengkapi kamus,
iPhone secara otomatis akan menyarankan koreksi atau melengkapi kata saat Anda
mengetik.
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Mengaktifkan atau menonaktifkan Huruf Besar Otomatis: Pilih Umum > Papan Ketik,
lalu aktifkan atau nonaktifkan Huruf Besar Otomatis.
Secara default, iPhone secara otomatis mengubah penulisan kata menjadi huruf besar
setelah Anda mengetik tanda baca terakhir dalam kalimat atau menekan tombol
Return (Kembali).
Mengatur apakah caps lock diaktifkan: Pilih Umum > Papan Ketik, lalu aktifkan atau
nonaktifkan Aktifkan Huruf Besar.
Jika caps lock diaktifkan dan Anda mengklik dua kali tombol Shift pada keyboard,
semua huruf yang diketik akan menjadi huruf besar. Tombol Shift menjadi biru ketika
caps lock aktif.
Mengaktifkan atau menonaktifkan “.” jalan pintas: Pilih Umum > Papan Ketik, lalu
aktifkan atau nonaktifkan “.” Jalan Pintas .
“.” memungkinkan Anda mengetuk dua kali tombol spasi untuk memasukkan titik
diikuti spasi saat Anda mengetik. Fitur ini aktif secara default.
Mengaktifkan atau menonaktifkan keyboard internasional: Pilih Umum > Papan
Ketik > Papan Ketik Internasional, lalu aktifkan keyboard yang diinginkan.
Jika beberapa keyboard diaktifkan, ketuk untuk berpindah keyboard saat Anda
mengetik. Bila Anda mengetuk simbol, nama keyboard aktif yang baru akan muncul
sesaat. Lihat “Papan Ketik Internasional“ di halaman 36.

Internasional
Gunakan pengaturan Internasional untuk mengatur bahasa iPhone, mengaktifkan
atau menonaktifkan keyboard untuk beragam bahasa, dan mengatur format tanggal,
waktu, dan nomor telepon untuk wilayah Anda.
Mengatur bahasa untuk iPhone: Pilih Umum > Internasional > Bahasa, pilih bahasa
yang diinginkan, lalu ketuk Selesai.
Mengatur bahasa Kontrol Suara untuk iPhone: Pilih Umum > Internasional >
Kontrol Suara, kemudian pilih bahasa yang ingin Anda gunakan (hanya tersedia di
iPhone 3GS).
Mengaktifkan atau menonaktifkan keyboard internasional:Pilih Umum >
Internasional > Papan Ketik, lalu aktifkan keyboard yang diinginkan.
Jika beberapa keyboard diaktifkan, ketuk untuk berpindah keyboard saat Anda
mengetik. Bila Anda mengetuk simbol, nama keyboard aktif yang baru akan muncul
sesaat. Lihat “Papan Ketik Internasional“ di halaman 36.
Mengatur format tanggal, waktu, dan nomor telepon: Pilih Umum > Internasional >
Format Wilayah, lalu pilih wilayah Anda.
Format Wilayah juga menentukan bahasa yang digunakan untuk hari dan bulan yang
muncul di aplikasi asli iPhone.
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Aksesibilitas
Untuk mengaktifkan fitur aksesibilitas (hanya tersedia di iPhone 3GS), pilih Aksesibilitas,
lalu pilih fitur yang Anda inginkan. Lihat Bab 25, “Aksesibilitas,“ di halaman 195.

Mengatur ulang iPhone
Mengatur ulang semua pengaturan: Pilih Umum > Atur Ulang, lalu ketuk Atur Ulang
Semua Pengaturan.
Semua preferensi dan pengaturan Anda diatur ulang. Informasi, seperti kontak dan
kalender serta media, seperti lagu dan video tidak akan dihapus.
Menghapus semua konten dan pengaturan: Sambungkan iPhone ke komputer
atau adaptor power. Pilih Umum > Atur Ulang, lalu ketuk "Hapus Semua Isi dan
Pengaturan".
Ini akan mengatur ulang semua pengaturan ke default dan menghapus semua
informasi dan media Anda:
ÂÂ Pada iPhone 3GS: dengan menghapus kunci enkripsi ke data (yang dienkripsi

menggunakan enkripsi AES 256-bit)
ÂÂ Pada iPhone dan iPhone 3G: dengan menimpa data

Penting:  Anda tidak dapat menggunakan iPhone saat data sedang ditimpa. Ini
dapat memakan waktu sampai dua jam atau lebih, tergantung model dan kapasitas
penyimpanan iPhone Anda. (Pada iPhone 3GS, penghapusan kunci enkripsi adalah
segera.)
Mengatur ulang pengaturan jaringan: Pilih Umum > Atur Ulang, lalu ketuk Atur
Ulang Pengaturan Jaringan.
Jika Anda mengatur ulang pengaturan jaringan, daftar jaringan sebelumnya dan
pengaturan VPN yang tidak diinstalasi oleh profil konfigurasi akan dihapus. Wi-Fi
dinonaktifkan dan kemudian diaktifkan kembali untuk memutuskan sambungan
dengan jaringan yang Anda gunakan. Wi-Fi dan pengaturan "Tanya Izin Gabung"
dibiarkan aktif.
Untuk menghapus pengaturan VPN yang diinstalasi oleh profil konfigurasi, pilih
Pengaturan > Umum > Profil, pilih profil, lalu ketuk Hapus.
Mengatur ulang kamus keyboard: Pilih Umum > Atur Ulang, lalu ketuk Atur Ulang
Kamus Papan Ketik.
Anda menambahkan kata ke kamus keyboard dengan menolak saran kata dari iPhone
saat Anda mengetik. Ketuk salah satu kata untuk menolak koreksi dan tambahkan
kata tersebut ke kamus keyboard. Mengatur ulang kamus keyboard akan menghapus
semua kata yang telah ditambahkan.
Mengatur ulang tata letak layar Utama: Pilih Umum > Atur Ulang, lalu ketuk Atur
Ulang Tata Letak Layar Utama.
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Mengatur ulang peringatan lokasi: Pilih Umum > Atur Ulang, lalu ketuk Atur Ulang
Peringatan Lokasi.
Peringatan lokasi adalah permintaan yang diminta oleh aplikasi (seperti Kamera,
Kompas, dan Peta) untuk menggunakan Layanan Lokasi dengan aplikasi-aplikasi
tersebut. iPhone berhenti mengeluarkan peringatan untuk aplikasi saat Anda kembali
menyentuh Oke. Ketuk Atur Ulang Peringatan Lokasi untuk menampilkan kembali
peringatan tersebut.

Mail, Kontak, Kalender

Gunakan pengaturan Mail, Kontak, Kalender untuk mengkonfigurasi dan
menyesuaikan akun untuk iPhone:
ÂÂ Microsoft Exchange
ÂÂ MobileMe
ÂÂ Google email
ÂÂ Yahoo! Mail
ÂÂ AOL
ÂÂ Sistem email POP dan IMAP lainnya
ÂÂ Akun LDAP untuk Kontak
ÂÂ Akun CalDAV atau iCalendar (.ics) untuk Kalender

Akun
Bagian akun memungkinkan Anda mengatur akun pada iPhone. Pengaturan tertentu
yang muncul tergantung pada jenis akun yang Anda atur. Penyedia layanan atau
administrator sistem dapat memberikan informasi yang perlu Anda masukkan.
Untuk informasi lebih lanjut, lihat:
ÂÂ “Mengatur Akun“ di halaman 17
ÂÂ “Menambah Kontak“ di halaman 189
ÂÂ “Berlangganan dan Berbagi Kalender“ di halaman 102

Mengganti pengaturan akun: Pilih “Mail, Kontak, Kalender”, pilih akun, lalu buat
perubahan yang Anda inginkan.
Perubahan yang dibuat pada pengaturan akun di iPhone tidak diselaraskan dengan
komputer Anda, sehingga Anda dapat mengkonfigurasikan akun untuk bekerja
dengan iPhone tanpa memengaruhi pengaturan akun di komputer Anda.
Berhenti menggunakan akun: Pilih “Mail, Kontak, Kalender", pilih akun, lalu
nonaktifkan Akun.
Jika akun tidak aktif, iPhone tidak menampilkan akun tersebut dan tidak mengirim
atau memeriksa email dari atau menyelaraskan informasi lain dengan akun itu, hingga
Anda mengaktifkannya kembali.
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Menyesuaikan pengaturan lanjutan: Pilih “Mail, Kontak, Kalender,” pilih akun, lalu
lakukan salah satu hal berikut:
ÂÂ Untuk mengatur apakah draf, pesan terkirim, dan pesan yang dihapus disimpan di

iPhone atau secara jarak jauh disimpan di server email Anda (akun IMAP saja), ketuk
Lanjutan dan pilih Kotak Surat Draf, Kotak Surat Terkirim, atau Kotak Surat Yang
Dihapus.
Jika Anda menyimpan pesan di iPhone, Anda dapat melihatnya bahkan saat iPhone
tidak tersambung ke Internet.
ÂÂ Untuk mengatur durasi sebelum pesan dihapus selamanya dari Mail pada iPhone, ketuk

Lanjutan, ketuk Hapus, lalu pilih durasi: Tidak pernah, atau setelah satu hari, satu
minggu, atau satu bulan.
ÂÂ Untuk menyesuaikan pengaturan server email, ketuk Nama Host, Nama Pengguna,

atau Kata Sandi di bagian Server Mail Masuk atau Server Mail Keluar. Hubungi
administrator jaringan atau penyedia layanan Internet Anda untuk mengetahui
pengaturan yang benar.
ÂÂ Untuk menyesuaikan pengaturan SSL dan kata sandi, ketuk Lanjutan. Hubungi

administrator jaringan atau penyedia layanan Internet Anda untuk mengetahui
pengaturan yang benar.
Menghapus akun dari iPhone: Pilih “Mail, Kontak, Kalender”, pilih akun, gulir ke bawah,
lalu ketuk Hapus Akun.
Menghapus akun akan menyebabkan akun tersebut tidak lagi dapat diakses dengan
iPhone. Semua email dan kontak, kalender, dan informasi penanda yang diselaraskan
dengan akun akan dihapus dari iPhone. Namun, menghapus akun tidak akan
menghapus akun atau informasi yang terkait dari komputer Anda.

Fetch Data Baru
Pengaturan ini memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau menonaktifkan
Push untuk MobileMe, Microsoft Exchange, Yahoo! Mail, dan akun push lainnya
yang Anda konfigurasikan di iPhone. Akun push secara otomatis akan mengirimkan
informasi baru ke iPhone jika informasi baru tersebut muncul di server (mungkin ada
penundaan). Anda mungkin ingin menonaktifkan Push untuk menunda pengiriman
email dan informasi lainnya, atau untuk menghemat baterai.
Ketika Push tidak aktif, dan pada akun-akun yang tidak mendukung push, data
masih dapat diambil secara fetch—yakni, iPhone dapat memeriksa server dan
melihat apakah informasi baru tersedia. Gunakan pengaturan Fetch Data Baru untuk
menentukan frekuensi permintaan data. Untuk masa pakai baterai yang optimal,
jangan terlalu sering menggunakan fetch.
Mengaktifkan Push: Pilih “Mail, Kontak, Kalender” > Fetch Data Baru, kemudian ketuk
untuk mengaktifkan Push.
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Mengatur interval untuk pengambilan data: Pilih “Mail, Kontak, Kalender” > Fetch
Data Baru, lalu pilih frekuensi pengambilan data untuk semua akun .
Untuk menghemat baterai, jangan terlalu sering menggunakan fetch.
Mengatur Push ke MATI atau mengatur Fetch ke Manual di layar Fetch Data Baru akan
menimpa pengaturan setiap akun.

Mail
Pengaturan Mail, kecuali yang diberi tanda, berlaku untuk semua akun yang Anda atur
di iPhone.
Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan suara pengingat untuk email yang baru
masuk atau telah dikirim, gunakan pengaturan Suara.
Mengatur jumlah pesan yang ditampilkan di iPhone: Pilih “Mail, Kontak, Kalender” >
Tampilkan, lalu pilih pengaturan.
Pilih untuk melihat 25, 50, 75, 100 atau 200 pesan yang terbaru. Untuk mendownload
pesan tambahan ketika Anda sedang berada di Mail, gulir ke bagian bawah inbox
(kotak masuk) Anda, lalu ketuk Muat Pesan Lainnya.
Catatan:  Untuk akun Microsoft Exchange, pilih “Mail, Kontak, Kalender ”, lalu pilih akun
Exchange. Ketuk “Hari Surat untuk Selaras”, lalu pilih jumlah hari dari email yang ingin
Anda selaraskan dengan server.
Mengatur berapa banyak baris dari tiap pesan yang dipratinjau dalam daftar pesan:
Pilih “Mail, Kontak, Kalender” > Pratinjau, lalu pilih pengaturan.
Anda dapat memilih untuk melihat hingga lima baris dari tiap pesan. Dengan cara ini,
Anda dapat melihat daftar pesan di kotak surat dan mengetahui terlebih dahulu apa
isi setiap pesan.
Mengatur ukuran font minimum untuk pesan: Pilih “Mail, Kontak, Kalender” > Ukuran
Font Minimum, lalu pilih Kecil, Sedang, Besar, Sangat Besar, atau Raksasa.
Mengatur apakah iPhone memperlihatkan label Kepada dan Cc dalam daftar pesan:
Pilih “Mail, Kontak, Kalender”, lalu aktifkan atau nonaktifkan Tunjukkan Kepada/Cc.
Jika Tunjukkan Kepada/Cc aktif To atau Cc di samping setiap pesan dalam daftar
menunjukkan apakah pesan tersebut dikirim langsung kepada Anda atau Anda
mendapat salinannya.
Mengatur apakah iPhone mengkonfirmasi bahwa Anda ingin menghapus pesan:
Pilih “Mail, Kontak, Kalender”, lalu aktifkan atau nonaktifkan Tanya Sebelum Hapus.
Jika Tanya Sebelum Hapus aktif, untuk menghapus pesan, Anda harus mengetuk ,
kemudian konfirmasikan dengan mengetuk Hapus.
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Mengatur apakah iPhone secara otomatis akan memuat gambar dari jarak jauh:
Pilih “Mail, Kontak, Kalender ”, lalu aktifkan atau nonaktifkan Memuat Gambar. Jika
Memuat Gambar dinonaktifkan, Anda dapat memuat gambar secara manual saat
membaca pesan.
Mengatur apakah iPhone mengirim salinan dari setiap pesan yang Anda kirim: Pilih
“Mail, Kontak, Kalender”, lalu aktifkan atau nonaktifkan Selalu Bcc Saya.
Mengatur akun email default: Pilih “Mail, Kontak, Kalender” > Akun Default, lalu pilih
akun.
Pengaturan ini menentukan dari akun mana sebuah pesan dikirim saat Anda membuat
pesan dari aplikasi iPhone lain, seperti mengirim foto dari Foto atau mengetuk alamat
email dari lokasi bisnis di Peta. Untuk mengirim pesan dari akun yang berbeda, ketuk
kolom Dari di pesan dan pilih akun yang lain.
Menambahkan profil pribadi ke pesan Anda: Pilih “Mail, Kontak, Kalender” > Tanda
Tangan, lalu pilih tipe profil pribadi.
Anda dapat mengatur iPhone untuk menambahkan tanda tangan—kutipan favorit,
nama, jabatan, dan nomor telepon Anda, misalnya— di bagian bawah dari setiap
pesan yang Anda kirim.

Kontak
Mengatur penyusunan kontak: Pilih “Mail, Kontak, Kalender", kemudian di bagian
Kontak, ketuk Atur Urutan, lalu lakukan salah satu hal berikut:
ÂÂ Untuk mengurutkan berdasarkan nama depan terlebih dahulu, ketuk Depan, Belakang.
ÂÂ Untuk mengurutkan berdasarkan nama belakang terlebih dahulu, ketuk Belakang,

Depan.
Mengatur bagaimana kontak ditampilkan: Pilih “Mail, Kontak, Kalender”, kemudian di
bagian Kontak, ketuk Urutan Tampilan, lalu lakukan salah satu hal berikut:
ÂÂ Untuk menampilkan nama depan terlebih dahulu, ketuk Depan, Belakang.
ÂÂ Untuk menampilkan nama akhir terlebih dahulu, ketuk Belakang, Depan.

Mengimpor kontak dari SIM: Pilih “Mail, Kontak, Kalender”, lalu ketuk Impor Kontak
SIM.
Informasi kontak pada SIM akan diimpor ke iPhone. Jika Kontak untuk MobileMe dan
Microsoft Exchange diaktifkan, Anda akan diminta untuk memilih akun mana yang
ingin ditambahi kontak SIM.

Kalender
Mengatur penanda untuk berbunyi saat Anda menerima undangan rapat: Pilih
“Mail, Kontak, Kalender”, kemudian di bagian Kalender ketuk "Penanda Undangan Baru"
untuk mengaktifkannya.
Mengatur seberapa jauh di masa lalu Anda menampilkan acara kalender Anda di
iPhone: Pilih “Mail, Kontak, Kalender ” > Selaraskan, lalu pilih durasi waktunya.
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Mengaktifkan dukungan zona waktu Kalender: Pilih “Mail, Kontak, Kalender ” >
Dukungan Zona Waktu, lalu aktifkan Dukungan Zona Waktu. Pilih zona waktu untuk
kalender dengan mengetuk Zona Waktu dan memasukkan nama kota besar.
Jika Dukungan Zona Waktu aktif, Kalender akan menampilkan tanggal dan waktu
acara dalam zona waktu kota yang dipilih. Jika Dukungan Zona Waktu tidak aktif,
Kalender akan menampilkan acara dalam zona waktu untuk lokasi Anda sebagaimana
ditentukan oleh waktu jaringan.
Penting:  Beberapa operator tidak mendukung waktu jaringan di semua lokasi. Jika
Anda sedang melakukan perjalanan, iPhone mungkin tidak akan menampilkan acara
atau membunyikan pengingat pada waktu lokal yang tepat. Untuk mengatur ke waktu
lokal yang benar secara manual, lihat “Tanggal dan Waktu“ di halaman 158.

Telepon

Gunakan pengaturan telepon untuk meneruskan panggilan masuk, mengaktifkan
atau menonaktifkan nada sela, mengubah kata sandi Anda, dan lain-lain. Biaya
tambahan mungkin dikenakan. Hubungi operator Anda untuk menanyakan harga dan
ketersediaan.

Menelepon dari Luar Negeri
Mengatur iPhone untuk menambahkan awalan yang benar saat menelepon
dari negara lain: Pada Pengaturan, ketuk Telepon, kemudian aktifkan Bantuan
Internasional. Hal ini akan memungkinkan Anda melakukan panggilan ke negara
asal Anda menggunakan nomor di dalam kontak dan favorit Anda, tanpa harus
menambahkan awalan atau kode negara Anda. Bantuan Internasional hanya untuk
nomor telepon di AS.
Untuk informasi lebih lengkap, lihat “Menggunakan iPhone di Luar Negeri“ di
halaman 61.

Call Forwarding (Fitur Lacak)
Anda dapat mengatur iPhone untuk meneruskan panggilan yang masuk ke nomor
lain. Sebagai contoh, Anda sedang berlibur dan ingin semua panggilan dialihkan ke
tempat lain. Jika Anda pergi ke daerah yang berada di luar jangkauan seluler, Anda
mungkin ingin meneruskan panggilan ke tempat di mana Anda dapat dihubungi.
Mengatur iPhone untuk meneruskan panggilan Anda:
1 Pilih Telepon > Fitur Lacak, lalu aktifkan Fitur Lacak.
2 Ketuk Meneruskan Ke, lalu masukkan nomor telepon untuk meneruskan panggilan.
Jika Fitur Lacak aktif, ikon akan muncul pada baris status di atas layar. Anda harus
berada di jangkauan jaringan seluler saat Anda mengatur iPhone untuk meneruskan
panggilan atau panggilan tidak akan diteruskan.

Bab 19    Pengaturan

165

Call Waiting (Nada Sela)
Mengaktifkan atau menonaktifkan nada sela: Pilih Telepon > Nada Sela, lalu aktifkan
atau nonaktifkan Nada Sela. Jika Anda menonaktifkan nada sela dan seseorang
menelepon saat Anda sedang bertelepon, panggilan tersebut akan dialihkan ke kotak
suara.

Menampilkan ID Penelepon Saya (KLIP)
Menampilkan atau menyembunyikan ID Penelepon Anda: Pilih Telepon > Tampilkan
ID Penelepon Saya, lalu aktifkan atau nonaktifkan Tampilkan ID Penelepon Saya.
Jika Tampilkan ID Penelepon Saya tidak aktif, orang yang Anda hubungi tidak dapat
melihat nama atau nomor telepon Anda di telepon mereka.

Menggunakan iPhone dengan Mesin TTY (Teletype)
Di beberapa wilayah, mesin TTY (Teletype) digunakan oleh orang penderita tuna
rungu atau kurang pendengaran untuk berkomunikasi dengan cara mengetik dan
membaca teks. Anda dapat menggunakan iPhone dengan mesin TTY jika Anda
memiliki kabel Adaptor TYY iPhone, dapat dibeli terpisah di beberapa negara. Kunjungi
www.apple.com/id/store (tidak tersedia di semua negara).
Menyambungkan iPhone ke mesin TTY: Pilih Telepon, lalu aktifkan TTY. Selanjutnya,
sambungkan iPhone ke mesin TTY Anda dengan menggunakan Adaptor TTY iPhone.
Untuk informasi tentang penggunaan mesin TTY, lihat dokumentasi yang diberikan
bersama mesin tersebut.
Untuk informasi lebih lanjut tentang fitur-fitur aksesibilitas lain iPhone,
buka Bab 25, “Aksesibilitas,“ di halaman 195.

Mengubah Kata Sandi Kotak Suara Anda
Kata sandi kotak suara berfungsi untuk mencegah orang lain mengakses kotak
suara Anda. Anda hanya perlu memasukkan kata sandi jika Anda menelepon untuk
mendapatkan pesan dari telepon lain. Anda tidak perlu memasukkan kata sandi saat
menggunakan pesan suara pada iPhone.
Mengubah kata sandi kotak suara Anda: Pilih Telepon > Ganti Kata Sandi Kotak
Suara.

Mengunci Kartu SIM Anda
Anda dapat mengunci kartu SIM, sehingga kartu tersebut tidak dapat digunakan
tanpa Personal Identification Number (PIN). Anda harus memasukkan PIN setiap kali
Anda mematikan dan mengaktifkan iPhone kembali. Beberapa operator memerlukan
PIN SIM untuk menggunakan iPhone.
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Penting:  Jika Anda salah memasukkan PIN sebanyak tiga kali, Anda mungkin perlu
memasukkan Personal Unlocking Key (PUK) untuk mengaktifkan kembali kartu SIM
Anda. Lihatlah dokumentasi kartu SIM atau hubungi operator Anda. Beberapa jaringan
seluler mungkin tidak menerima panggilan darurat dari iPhone jika SIM terkunci.
Mengaktifkan atau menonaktifkan PIN SIM:
1 Pilih Telepon > PIN SIM, lalu aktifkan atau nonaktifkan PIN SIM.
2 Masukkan PIN Anda untuk konfirmasi. Gunakan PIN yang diberikan oleh operator
Anda atau PIN default operator Anda.
Mengubah PIN untuk kartu SIM Anda:
1 Pilih Telepon > PIN SIM.
2 Aktifkan PIN SIM, lalu ketuk Ganti PIN.
3 Masukkan PIN lama Anda, lalu masukkan PIN yang baru.
4 Masukkan kembali PIN baru Anda untuk konfirmasi, lalu ketuk Selesai.

Mengakses Layanan Operator Anda
Tergantung pada operator, Anda mungkin dapat mengakses beberapa layanan
operator langsung dari iPhone. Sebagai contoh, Anda mungkin dapat memeriksa saldo
tagihan Anda, memanggil bantuan direktori, dan menampilkan berapa menit yang
tersisa.
Mengakses layanan operator Anda: Pilih Telepon. Kemudian, gulir ke bawah, lalu
ketuk tombol untuk layanan operator.
Saat Anda meminta informasi seperti saldo tagihan, operator Anda dapat memberikan
informasi dalam pesan teks. Hubungi operator Anda untuk mengetahui apakah
layanan ini dikenakan biaya.

Safari

Pengaturan Safari memungkinkan Anda untuk memilih mesin pencari Internet,
mengatur pilihan keamanan, dan untuk pengembang, mengaktifkan debugging.

Umum
Anda dapat menggunakan Google atau Yahoo! untuk melakukan pencarian di Internet.
Memilih mesin pencari: Pilih Safari > Mesin Pencari, lalu pilih mesin pencari yang
Anda inginkan.
Anda dapat mengatur Safari untuk secara otomatis mengisi formulir web
menggunakan informasi dan nama serta kata sandi yang sebelumnya Anda telah
masukkan, atau keduanya.
Mengaktifkan AutoFill: Pilih Safari > AutoFill, lalu lakukan salah satu hal berikut:
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ÂÂ Untuk menggunakan informasi dari kontak, aktifkan Gunakan Info Kontak, pilih Info

Saya, lalu pilih kontak yang Anda ingin gunakan.
Safari menggunakan informasi dari Kontak untuk mengisi kolom kontak di formulir
web.
ÂÂ Untuk menggunakan informasi dari nama dan kata sandi, aktifkan Nama & Kata Sandi.

Jika fitur ini aktif, Safari akan mengingat nama dan kata sandi situs web yang Anda
kunjungi dan secara otomatis akan mengisi informasi saat Anda mengunjungi
kembali situs web tersebut.
ÂÂ Untuk menghapus semua informasi AutoFill, ketuk Hapus Semua.

Keamanan
Secara default, Safari diatur untuk menampilkan fitur web, seperti beberapa film,
animasi, dan aplikasi web. Anda mungkin ingin mengubah pengaturan keamanan
untuk melindungi iPhone dari kemungkinan risiko yang merugikan di Internet.
Mengubah pengaturan keamanan: Pilih Safari, lalu lakukan salah satu hal berikut:
ÂÂ Untuk mengatur apakah Anda akan diperingatkan saat mengunjungi situs web yang

berpotensi pemalsuan, aktifkan atau nonaktifkan Peringatan Pemalsuan.
Peringatan pemalsuan melindungi Anda dari situs Internet yang berpotensi
pemalsuan. Ketika Anda mengunjungi situs yang dicurigai, Safari akan
memeringatkan Anda tentang kecurigaan ini dan tidak akan memuat halaman
tersebut.
ÂÂ Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan JavaScript, aktifkan atau nonaktifkan

JavaScript.
Dengan JavaScript, programer web dapat mengontrol elemen halaman—sebagai
contoh, sebuah halaman yang menggunakan JavaScript dapat menampilkan
tanggal dan waktu terkini atau membuat halaman yang dirujuk muncul di halaman
pop-up yang baru.
ÂÂ Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan plug-in, aktifkan atau nonaktifkan Plug-in.

Plug-in memungkinkan Safari memutar beberapa jenis file audio dan video dan
menampilkan file Microsoft Word dan dokumen Microsoft Excel.
ÂÂ Untuk memblokir atau mengaktifkan pop-up, aktifkan atau nonaktifkan Blokir Pop-

up. Memblokir pop-up hanya akan menghentikan pop-up yang muncul saat Anda
menutup halaman atau membuka halaman dengan mengetik alamatnya. Fungsi ini
tidak akan memblokir pop-up yang terbuka saat Anda mengetuk tautan.
ÂÂ Untuk mengatur apakah Safari menerima cookie, ketuk Terima Cookie, lalu pilih Tidak

Pernah, “Dari yang telah dikunjungi,” atau Selalu.
Cookie adalah sepotong informasi yang diletakkan situs web di iPhone sehingga
situs web tersebut dapat mengingat Anda saat Anda berkunjung kembali. Dengan
cara seperti ini, halaman web dapat disesuaikan untuk Anda berdasarkan informasi
yang mungkin telah Anda berikan.
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Beberapa halaman tidak akan berfungsi dengan benar kecuali iPhone diatur untuk
menerima cookie.
ÂÂ Untuk menghapus riwayat halaman web yang Anda kunjungi, ketuk Hapus Riwayat.
ÂÂ Untuk menghapus semua cookie dari Safari, ketuk Hapus Cookie.
ÂÂ Untuk menghapus cache browser, ketuk Hapus Cache.

Cache browser menyimpan isi halaman sehingga halaman akan terbuka lebih cepat
saat berikutnya Anda mengunjunginya kembali. Jika halaman yang Anda buka tidak
menampilkan isi baru, menghapus cache mungkin akan membantu.

Pengembang
Konsol debug dapat membantu Anda mengatasi kesalahan halaman web. Jika
diaktifkan, konsol akan muncul secara otomatis saat terjadi kesalahan halaman web.
Mengaktifkan atau menonaktifkan konsol debug: Pilih Safari > Pengembang, lalu
aktifkan atau nonaktifkan Konsol Debug.

Pesan

Gunakan pengaturan Pesan untuk menyesuaikan pengaturan pesan SMS dan MMS.
Catatan:  MMS hanya tersedia di iPhone 3G atau yang lebih baru. Pengaturan pesan
MMS dan Tunjukkan Subjek tidak akan muncul jika MMS tidak didukung oleh operator
Anda.
Memilih apakah pratinjau pesan akan dilihat atau tidak pada layar Utama: Pilih
Pesan, lalu aktifkan atau nonaktifkan Tunjukkan Pratinjau.
Memilih apakah penanda pesan akan diulangi atau tidak: Pilih Pesan, lalu aktifkan
atau nonaktifkan Ulangi Penanda. Jika Anda mengabaikan penanda pesan, Anda akan
diberi penanda dua kali lagi.
Mengaktifkan atau menonaktifkan pesan MMS: Pilih Pesan, lalu aktifkan atau
nonaktifkan Pesan MMS. Jika pesan MMS tidak aktif, Anda tidak akan menerima
lampiran file MMS seperti gambar atau audio.
Menampilkan baris judul untuk pesan yang Anda kirim atau terima: Pilih Pesan dan
aktifkan Tunjukkan Subjek.

iPod

Gunakan Pengaturan iPod untuk menyesuaikan pengaturan bagi pemutaran musik
dan video di iPod Anda.

Musik
Pengaturan musik berlaku untuk lagu, podcast, dan buku audio.
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Mengaktifkan atau menonaktifkan Goyang untuk Acak: Pilih iPod, kemudian aktifkan
atau nonaktifkan Goyang untuk Acak. Jika Goyang untuk Acak aktif, Anda dapat
menggoyang iPhone untuk mengaktifkan fungsi acak dan segera mengganti lagu
yang sedang dimainkan.
Mengatur iTunes untuk memainkan lagu pada tingkat suara yang sama: Pada
iTunes, pilih iTunes > Preferences jika menggunakan Mac atau Edit > Preferences jika
menggunakan PC, lalu klik Playback dan pilih Sound Check.
Mengatur iPhone untuk menggunakan pengaturan volume suara iTunes (Periksa
Suara): Pilih iPod dan aktifkan Periksa Suara.
Menggunakan equalizer untuk memodifikasi suara di iPhone: Pilih iPod > EQ dan
pilih pengaturan.
Mengatur batas volume suara untuk musik dan video : Pilih iPod > Batas Volume,
kemudian seret panel geser (slider) untuk menyesuaikan volume maksimum.
Ketuk Kunci Batas Volume untuk menetapkan kode pencegah pengubahan
pengaturan.
Mengatur batas volume suara hanya akan membatasi volume musik (termasuk
podcast dan buku audio) dan video (termasuk film sewaan) dan bila headphone,
earphone, atau speaker disambungkan ke lubang headset pada iPhone.
PERINGATAN:  Untuk informasi penting tentang cara menghindari
kehilangan fungsi pendengaran, lihat Important Product Information Guide di
www.apple.com/id/support/manuals/iphone.

Video
Pengaturan video berlaku untuk isi video, termasuk film sewaan. Anda dapat
mengatur untuk melanjutkan pada bagian mana pemutaran video yang telah diputar
sebelumnya, mengaktifkan atau menonaktifkan teks tertulis, dan mengatur iPhone
untuk memainkan video di TV Anda
Mengatur dari posisi mana pemutaran video akan dilanjutkan: Pilih iPod > Mulai
Mainkan, kemudian pilih apakah Anda ingin melanjutkan pemutaran video yang
sebelumnya telah Anda mulai tonton dari awal atau dari bagian yang terakhir Anda
tonton.
Mengaktifkan atau menonaktifkan teks tertulis: Pilih iPod dan aktifkan atau
nonaktifkan Teks Tertulis.

TV Keluar
Gunakan pengaturan ini untuk mengatur bagaimana iPhone memainkan video di TV
Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan iPhone untuk memainkan
video di TV Anda, lihat “Menonton Video di TV“ di halaman 93.
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Mengaktifkan atau menonaktifkan layar lebar: Pilih iPod dan aktifkan atau
nonaktifkan Layar Lebar.
Mengatur sinyal TV ke NTSC atau PAL: Pilih iPod > Sinyal TV dan pilih NTSC atau PAL.
NTSC dan PAL adalah standar penyiaran TV. NTSC menampilkan 480i dan PAL
menampilkan 576i. TV Anda mungkin menggunakan salah satunya, tergantung pada
lokasi Anda membeli. Jika Anda tidak yakin mana yang akan Anda gunakan, lihat
dokumentasi yang disertakan bersama TV Anda.

Foto

Gunakan pengaturan Foto untuk menentukan bagaimana pertunjukan slide
menampilkan foto Anda.
Mengatur durasi waktu penayangan setiap slide: Pilih Foto > Putar Setiap Slide
Untuk, lalu pilih durasi waktunya.
Mengatur efek transisi: Pilih Foto > Transisi, lalu pilih efek transisi.
Mengatur apakah akan mengulangi pertunjukan slide: Pilih Foto, lalu aktifkan atau
nonaktifkan Ulangi.
Mengatur foto agar tampil secara acak atau berurutan: Pilih Foto, lalu aktifkan atau
nonaktifkan Acak.

Store

Gunakan pengaturan Store untuk mengubah atau membuat akun iTunes Store. Secara
default, akun iTunes yang Anda masuk saat Anda menyelaraskan iPhone dengan
komputer Anda akan muncul di pengaturan Store. Anda dapat mengganti akun di
iPhone untuk membeli musik atau aplikasi dari akun lain. Jika Anda tidak memiliki
akun iTunes, Anda dapat membuatnya di pengaturan Store.
Masuk ke akun: Pilih Store, lalu ketuk Masuk, lalu masukkan nama pengguna dan kata
sandi Anda.
Menampilkan informasi akun iTunes Store Anda: Pilih Store, lalu ketuk Lihat Akun,
lalu ketik kata sandi Anda dan ikuti petunjuk di layar.
Masuk ke akun lain: Pilih Store, ketuk Keluar, lalu ketuk Masuk dan masukkan nama
pengguna dan kata sandi Anda.
Membuat akun baru: Pilih Store, lalu ketuk Buat Akun Baru, kemudian ikuti perintah
pada layar.

Nike + iPod

Gunakan pengaturan Nike + iPod untuk mengaktifkan dan menyesuaikan pengaturan
aplikasi Nike + iPod (hanya di iPhone 3GS). Lihat Bab 24, “Nike + iPod,“ di halaman 193.
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iTunes Store
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Tentang iTunes Store

Anda dapat mencari, menelusuri, melakukan pratinjau, membeli, dan mendownload
musik, nada dering, buku audio, acara TV, film, dan video musik dari iTunes Store
secara langsung ke iPhone. Anda dapat mendengarkan audio atau menonton podcast
video dari iTunes Store, baik dengan teknik streaming dari Internet atau dengan
mendownloadnya langsung ke iPhone.
Catatan:  iTunes Store tidak tersedia di semua wilayah, dan isi iTunes Store dapat
bervariasi antarwilayah.
Untuk mengakses iTunes Store, iPhone harus tersambung ke Internet. Lihat
“Menyambung ke Internet“ di halaman 43.
Untuk membeli lagu atau menulis ulasan, Anda memerlukan akun iTunes Store. Secara
default, iPhone akan menggunakan pengaturan akun iTunes Store dari iTunes. Jika
Anda tidak memiliki akun iTunes Store atau ingin melakukan pembelian dari akun
iTunes Store lainnya, pilih Pengaturan > Store. Lihat “Store“ di halaman 171.
Anda tidak memerlukan akun iTunes Store untuk memainkan atau mendownload
podcast.
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Menemukan Musik, Video, dan Lainnya
Menelusuri konten: Ketuk Music, Videos, Ringtones (Nada Dering), atau Podcasts.
Atau ketuk Lainnya untuk menelusuri berdasarkan Audiobooks (Buku Audio), iTunes
U, atau Download. Pilih metode penyusunan di bagian atas layar untuk menelusuri
berdasarkan daftar, seperti Featured (Pilihan), Top Tens (10 Teratas), atau Genres
(Aliran).

Mencari konten: Ketuk Search (Cari), ketuk kotak pencarian, lalu masukkan satu kata
atau lebih, kemudian ketuk Seach (Cari). Hasil pencarian dikelompokkan berdasarkan
kategori, seperti Movies (Film), Albums, atau Podcasts.

Ketuk salah satu item di dalam daftar untuk melihat rincian pada latar Info. Anda
dapat membaca ulasan, menulis ulasan Anda sendiri, atau mengirim tautan via email
tentang item tersebut ke teman. Tergantung pada itemnya, Anda juga dapat membeli,
mendownload, atau menyewanya.
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Catatan:  Jika Anda bergabung dengan jaringan Wi-Fi Starbucks di lokasi Starbucks
terpilih (hanya tersedia di AS), ikon Starbucks akan muncul di bagian bawah layar.
Anda dapat meninjau dan membeli lagu yang sedang dimainkan dan lagu lainnya dari
Starbucks Collections.

Membeli Nada Dering

Anda dapat melakukan pratinjau dan membeli nada dering dari iTunes Store dan
mendownloadnya ke iPhone.
Catatan:  Nada dering mungkin tidak tersedia di semua negara.
Menelusuri nada dering: Ketuk Ringtones (Nada Dering) atau gunakan Search (Cari)
untuk menemukan lagu tertentu di iTunes Store.
Melakukan pratinjau nada dering: Ketuk item untuk melakukan pratinjau. Ketuk dua
kali item tersebut untuk informasi lebih lanjut.
Membeli dan mendownload nada dering:
1 Ketuk harganya, kemudian ketuk Buy Now (Beli Sekarang).
2 Masuk ke akun Anda seperti yang diminta, kemudian ketuk OK.
Ketika Anda membeli nada dering, Anda dapat mengaturnya menjadi nada dering
default Anda, atau memasangkannya ke kontak.
Jika Anda tidak memiliki akun iTunes Store, ketuk Create New Account (Buat Akun
Baru) untuk membuat akun.
Biaya pembelian yang dilakukan akan dibebankan ke akun iTunes Store Anda. Untuk
pembelian tambahan yang dilakukan dalam lima belas menit berikutnya, Anda tidak
perlu memasukkan kata sandi Anda kembali.
Anda dapat mengubah nada dering default Anda atau memasangkan nada dering
khusus ke kontak di Pengaturan > Suara. Lihat “Suara dan Tombol Dering/Hening“ di
halaman 151.
Nada dering yang Anda beli pada iPhone akan diselaraskan ke iTunes library Anda saat
Anda menyambungkan iPhone ke komputer Anda. Anda dapat menyelaraskan nada
dering yang dibeli ke beberapa iPhone, jika nada dering tersebut semua diselaraskan
ke akun yang sama dengan akun yang Anda gunakan untuk membeli nada dering
tersebut. Anda tidak dapat mengedit nada dering yang Anda beli dari iTunes Store.
Anda dapat membuat nada dering khusus di Garage Band. Untuk informasi, lihat
Garage Band Help.
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Membeli Musik atau Buku Audio

Jika Anda menemukan lagu, album, atau buku audio yang Anda sukai di iTunes Store,
Anda dapat membeli dan mendownloadnya ke iPhone. Anda dapat meninjau item
terlebih dahulu sebelum membelinya untuk memastikan memang item tersebut yang
Anda inginkan.
Meninjau lagu atau buku audio: Ketuk item tersebut.
Membeli dan mendownload lagu, album, atau buku video:
1 Ketuk harganya, kemudian ketuk Buy Now (Beli Sekarang).
2 Masuk ke akun Anda seperti yang diminta, kemudian ketuk OK.
Jika Anda tidak memiliki akun iTunes Store, ketuk Create New Account (Buat Akun
Baru) untuk membuat akun.
Biaya pembelian yang dilakukan akan dibebankan ke akun iTunes Store Anda. Untuk
pembelian tambahan yang dilakukan dalam lima belas menit berikutnya, Anda tidak
perlu memasukkan kata sandi Anda kembali.
Penanda akan muncul jika Anda sebelumnya telah membeli satu lagu atau lebih dari
sebuah album. Ketuk Buy (Beli) jika Anda ingin membeli keseluruhan album termasuk
lagu yang telah dibeli, atau ketuk Cancel (Batalkan) jika Anda ingin membeli sisa lagu
satu per satu.
Beberapa album berisi konten bonus, yang akan didownload ke iTunes library pada
komputer Anda. Tidak semua konten bonus didownload secara langsung ke iPhone.
Setelah Anda membeli salah satu item, item tersebut akan mulai didownload dan
muncul di layar Download. Lihat “Memeriksa Status Download“ di halaman 177.
Lagu-lagu yang telah dibeli akan ditambahkan ke daftar lagu Pembelian di iPhone. Jika
Anda menghapus daftar lagu Pembelian (Purchased), iTunes akan membuat yang baru
jika Anda membeli item dari iTunes Store.
Anda dapat menukarkan kartu kado (gift card), sertifikat kado (gift certificate) iTunes
Store, atau kode promosi lainnya untuk melakukan pembelian. Ketika Anda masuk ke
akun Anda, sisa saldo Store Anda akan muncul bersama informasi akun Anda di bagian
bawah layar iTunes Store.
Memasukkan kode penukaran: Ketuk Music, lalu ketuk Redeem (Tebus) pada bagian
bawah layar dan ikuti petunjuk pada layar.

Membeli atau Menyewa Video

Jika Anda menemukan film, acara TV, atau video musik yang Anda sukai di iTunes
Store, Anda dapat membeli dan mendownloadnya ke iPhone. Anda dapat membeli
film dan acara TV dalam format standar (480p) atau definisi tinggi HD (720p).
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Jika Anda membeli video HD di iPhone, versi definisi standar yang kompatibel dengan
iPod dan iPhone akan segera didownload untuk ditampilkan. Versi definisi HD muncul
di iTunes pada komputer Anda dalam antrean Download. Anda harus masuk ke akun
iTunes Store Anda di komputer untuk menampilkan dan mendownload item dari
antrean Download.
Film sewaan tersedia hanya dalam definisi standar (tidak tersedia di semua wilayah).
Lihat “Menonton Film Sewaan“ di halaman 93.
Meninjau video: Ketuk Preview (Pratinjau).
Membeli atau menyewa video:
1 Ketuk Buy (Beli) atau Rent (Sewa).
2 Masuk ke akun Anda seperti yang diminta, kemudian ketuk OK.
Jika Anda tidak memiliki akun iTunes Store, ketuk Create New Account (Buat Akun
Baru) untuk membuat akun.
Biaya pembelian yang dilakukan akan dibebankan ke akun iTunes Store Anda. Untuk
pembelian tambahan yang dilakukan dalam lima belas menit berikutnya, Anda tidak
perlu memasukkan kata sandi Anda kembali.
Setelah Anda membeli salah satu item, item tersebut akan mulai didownload dan
muncul di layar Download. Film yang disewa belum akan mulai dimainkan sampai
selesai didownload. Lihat “Memeriksa Status Download“ di halaman 177.
Video yang dibeli akan ditambahkan ke daftar putar Pembelian di iPhone. Jika Anda
menghapus daftar putar Pembelian (Purchased), iTunes akan membuat yang baru saat
berikutnya Anda membeli item dari iTunes Store.
Anda dapat menukarkan kartu kado (gift card), sertifikat kado (gift certificate) iTunes
Store, atau kode promosi lain untuk melakukan pembelian. Ketika Anda masuk ke
akun Anda, sisa saldo Store Anda akan muncul bersama informasi akun Anda di bagian
bawah layar iTunes Store.
Memasukkan kode penukaran: Ketuk Music, lalu ketuk Redeem (Tebus) pada bagian
bawah layar dan ikuti petunjuk pada layar.

Melakukan streaming atau mendownload Podcast

Anda dapat mendengarkan podcast audio atau menonton podcast video yang
distreaming melalui Internet dari iTunes Store. Anda juga dapat mendownload
audio dan video podcast ke iPhone. Podcast yang Anda download ke iPhone akan
diselaraskan dengan iTunes library Anda jika Anda menyambungkan iPhone ke
komputer Anda.
Ketuk Podcast untuk menelusuri podcast di iTunes Store. Untuk melihat daftar episode,
ketuk salah satu podcast. Podcast video ditandai dengan ikon .
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Melakukan streaming podcast: Ketuk judul podcast.
Mendownload podcast: Ketuk tombol Free (Gratis), kemudian ketuk Download.
Podcast yang telah didownload akan muncul di daftar Podcast dalam iPod.
Mendengarkan atau menyaksikan podcast yang telah Anda download: Pada iPod,
ketuk Podcast di bagian bawah layar (Anda mungkin perlu mengetuk Lainnya terlebih
dulu), kemudian ketuk podcast tersebut. Podcast video juga akan muncul di dalam
daftar video Anda.
Mendapatkan lebih banyak episode podcast yang telah Anda download: Dalam
daftar Podcast di iPod, ketuk podcast tersebut, kemudian ketuk Dapatkan Lebih Banyak
Episode.
Menghapus podcast: Dalam daftar Podcast di iPod, gesek ke kiri atau ke kanan
melalui podcast, lalu ketuk Hapus.

Memeriksa Status Download

Anda dapat memeriksa layar Download untuk melihat status kemajuan dan antrean
download, termasuk pembelian yang telah Anda pesan sebelumnya.
Melihat status item yang sedang didownload: Ketuk Download.
Untuk menjeda download, ketuk .
Jika download terhenti, iPhone akan memulai download lagi saat koneksi Internet
kembali tersambung. Atau, jika Anda membuka iTunes pada komputer Anda,
iTunes akan menyelesaikan download ke iTunes library Anda (jika komputer Anda
tersambung ke Internet dan masuk ke akun iTunes yang sama).
Melihat status item yang telah dipesan sebelumnya: Ketuk Download.
Item yang telah dipesan sebelumnya akan muncul dalam daftar sampai tanggal
peluncuran item. Ketuk item untuk informasi tanggal peluncuran. Setelah item tersedia
untuk didownload, ikon
download akan muncul di sampingnya.
Mendownload item yang telah dipesan sebelumnya: Ketuk item, kemudian ketuk

.

Item yang telah dipesan sebelumnya tidak akan didownload secara otomatis saat item
telah diluncurkan. Kembali ke layar Download untuk mulai mendownload.

Menyelaraskan Konten yang Telah Dibeli

iTunes secara otomatis akan menyelaraskan segala sesuatu yang telah Anda download
atau beli di iPhone ke iTunes library Anda saat iPhone tersambung ke komputer Anda.
Ini akan memungkinkan Anda mengakses item yang didownload pada komputer
Anda dan menyediakan cadangan jika Anda menghapus konten yang dibeli dari
iPhone.
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Konten yang telah dibeli akan diselaraskan dengan daftar putar "Purchased on <nama
iPhone Anda>”. iTunes akan membuat daftar putar jika belum ada. iTunes juga akan
menyalin pembelian Anda ke daftar putar Purchased yang iTunes gunakan untuk
pembelian yang dilakukan melalui komputer Anda, jika daftar putar tersebut ada dan
diatur untuk diselaraskan dengan iPhone.
Podcast yang telah didownload diselaraskan ke daftar Podcast di iTunes library Anda.

Mengubah Tombol Telusur

Anda dapat mengganti tombol Musik, Podcast, Video, dan Pencarian di bagian
bawah layar dengan tombol yang lebih sering Anda gunakan. Misalnya, jika Anda
sering mendownload buku audio, namun tidak sering menonton video, Anda dapat
mengganti tombol Video dengan tombol Buku Audio.
Mengganti tombol telusur: Ketuk Lainnya, lalu ketuk Edit, kemudian seret tombol ke
bagian bawah layar, di atas tombol yang ingin Anda ganti.

Anda dapat menyeret tombol di bagian bawah layar ke kiri atau ke kanan untuk
menata ulang. Jika Anda telah selesai, ketuk Selesai.
Jika Anda melakukan penelurusan, ketuk Lainnya untuk mengakses tombol telusur
yang tersembunyi.

Melihat Informasi Akun

Untuk melihat informasi akun iTunes Store Anda pada iPhone, ketuk akun Anda
(pada bagian bawah layar iTunes Store). Atau ke Pengaturan > Store dan ketuk Lihat
Akun. Anda harus masuk (sign in) untuk melihat informasi akun Anda. Lihat “Store“ di
halaman 171.
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Memverifikasi Pembelian

Anda dapat menggunakan iTunes pada komputer Anda untuk memverifikasi bahwa
semua musik, video, aplikasi, dan item lainnya yang dibeli dari iTunes Store atau App
Store ada di iTunes library Anda. Anda mungkin ingin memilih fitur ini jika proses
download sempat terhenti.
Memverifikasi pembelian Anda:
1 Pastikan bahwa komputer Anda tersambung ke Internet.
2 Pada iTunes, pilih Store > Check for Available Downloads.
3 Masukkan ID dan kata sandi akun iTunes Store Anda, kemudian klik Check.
Pembelian yang belum terdapat di komputer Anda akan didownload.
Daftar putar Purchased menampilkan pembelian Anda. Namun, karena Anda dapat
menambah atau menghapus item dalam daftar ini, kemungkinan daftar tersebut tidak
akurat. Untuk melihat semua pembelian Anda, masuk ke akun Anda, pilih Store > View
My Account, lalu klik Purchase History.
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App Store

21

Tentang App Store

Anda dapat mencari, menelusuri, meresensi, membeli, atau mendownload aplikasi
dari App Store langsung ke iPhone. Aplikasi yang didownload dan diinstalasi dari
App Store pada iPhone akan dicadangkan ke iTunes library Anda saat berikutnya
Anda menyelaraskan iPhone dengan komputer Anda. Anda juga dapat menginstalasi
aplikasi yang telah Anda beli atau download melalui iTunes pada komputer Anda saat
menyelaraskannya dengan iPhone.
Catatan:  App Store tidak tersedia di semua wilayah.
Untuk menggunakan App Store, iPhone harus tersambung ke Internet. Lihat
“Menyambung ke Internet“ di halaman 43. Anda juga memerlukan akun iTunes Store
(tidak tersedia di beberapa negara) untuk mendownload aplikasi. Secara default,
iPhone akan menggunakan pengaturan akun iTunes Store dari iTunes. Jika Anda tidak
memiliki akun iTunes Store atau ingin melakukan pembelian dari akun iTunes Store
lainnya, pilih Pengaturan > Store. Lihat “Store“ di halaman 171.
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Menelusuri dan Mencari

Telusuri seleksi pilihan untuk melihat aplikasi-aplikasi yang baru, penting, atau
direkomendasi, atau telusuri Top 25 untuk melihat aplikasi-aplikasi yang paling
populer. Jika Anda mencari aplikasi tertentu, gunakan Search (Cari).
Menelusuri aplikasi: Ketuk Featured (Pilihan), Categories (Kategori), atau Top 25 (25
Teratas). Pilih sebuah kategori, atau pilih metode seleksi di bagian atas layar untuk
menelusuri daftar seperti New (Baru), What’s Hot (Apa yang Hangat), Genius, Top Paid
(Dibayar Termahal), atau Top Free (Gratis Teratas).

Menelusuri menggunakan Genius: Ketuk Genius untuk melihat daftar aplikasi yang
direkomendasi berdasarkan apa yang sudah ada di koleksi aplikasi Anda. Untuk
mengaktifkan Genius, ikuti petunjuk pada layar. Genius adalah layanan gratis, namun
memerlukan akun iTunes Store.
Mencari aplikasi: Ketuk Search (Cari), ketuk kotak pencarian, lalu masukkan satu kata
atau lebih, kemudian ketuk Seach (Cari).
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Layar Info

Ketuk sembarang aplikasi dalam daftar untuk melihat informasi lebih lanjut, seperti
harga, gambar layar (screenshot), nilai aplikasi, dan informasi lainnya.

Jika Anda telah menginstal aplikasi, “Installed" (Terinstalasi) akan muncul pada layar
Info, bukannya harga.
Mengirim tautan melalui email ke halaman Info aplikasi pada iTunes: Ketuk
"Beritahu Teman" di dekat bagian bawah layar Info.

Melihat gambar layar (screenshot): Geser bagian kiri atau kanan pada gambar layar
(screenshot) untuk melihat halaman gambar layar tambahan. Ketuk dua kali untuk
memperbesar tampilan.
Mendapatkan nilai dan membaca ulasan: Ketuk Ratings (Nilai) di dekat bagian
bawah layar Info.
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Melaporkan masalah: Ketuk “Laporkan Masalah" di dekat bagian bawah layar Info.
Pilih salah satu masalah dari daftar atau ketik komentar opsional, kemudian ketuk
"Report" (Laporkan).

Mendownload Aplikasi

Saat menemukan aplikasi yang Anda inginkan di App Store, Anda dapat membeli dan
mendownload aplikasi tersebut ke iPhone. Jika aplikasi tersebut gratis, Anda dapat
mendownloadnya tanpa dikenakan biaya setelah memberikan informasi akun iTunes
Anda.
Begitu Anda mendownload aplikasi, aplikasi tersebut akan segera diinstalasi di iPhone.
Membeli dan mendownload aplikasi:
1 Ketuk harga atau ketuk Free (Gratis), kemudian ketuk Buy Now (Beli Sekarang).
2 Masuk ke akun Anda seperti yang diminta, kemudian ketuk OK.
Jika Anda tidak memiliki akun iTunes Store, ketuk Create New Account (Buat Akun
Baru) untuk membuat akun.
Biaya download untuk pembelian akan dibebankan ke akun iTunes Store Anda. Untuk
download tambahan yang dilakukan dalam lima belas menit berikutnya, Anda tidak
perlu memasukkan kata sandi lagi.
Beberapa aplikasi memungkinkan Anda melakukan pembelian dari dalam aplikasi.
Anda dapat membatasi pembelian dalam aplikasi di Pengaturan. Lihat “Pembatasan“ di
halaman 156.
Beberapa aplikasi menggunakan pemberitahuan push untuk memberi tanda
kepada Anda tentang informasi baru, bahkan jika aplikasi sedang tidak beroperasi.
Pemberitahuan berbeda-beda tergantung pada aplikasinya, namun dapat meliputi
penanda berupa teks atau suara dan label bernomor pada ikon aplikasi di layar Utama.
Lihat “Pemberitahuan“ di halaman 151.
Anda dapat menukarkan kartu kado (gift card), sertifikat kado (gift certificate) iTunes
Store, atau kode promosi untuk melakukan pembelian. Ketika Anda masuk ke akun
Anda, sisa saldo Store Anda akan muncul bersama informasi akun Anda di bagian
bawah layar App Store.
Memasukkan kode penukaran: Ketuk Redeem (Tebus) di dekan bagian bawah layar
Featured (Pilihan), lalu ikuti petunjuk pada layar.
Melihat status download aplikasi: Setelah Anda mulai mendownload aplikasi,
ikonnya akan muncul di layar Utama dan menunjukkan indikator kemajuan download.
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Jika download terhenti, iPhone akan memulai download lagi saat koneksi Internet
kembali tersambung. Atau, jika Anda membuka iTunes pada komputer Anda,
iTunes akan menyelesaikan download ke iTunes library Anda (jika komputer Anda
tersambung ke Internet dan masuk ke akun iTunes yang sama).

Menghapus Aplikasi

Anda dapat menghapus aplikasi yang telah diinstalasi dari App Store. Jika Anda
menghapus aplikasi, data yang terkait dengan aplikasi tersebut tidak akan tersedia
lagi di iPhone, kecuali Anda menginstalasi ulang aplikasi tersebut dan memulihkan
datanya dari cadangan.
Anda dapat menginstalasi ulang aplikasi dan memulihkan datanya selama Anda
mencadangkan iPhone dengan iTunes di komputer Anda. (Jika Anda mencoba
menghapus aplikasi yang belum dicadangkan ke komputer Anda, sebuah peringatan
akan muncul.) Untuk mendapatkan kembali data aplikasi, Anda harus memulihkan
iPhone dari cadangan yang berisi data tersebut. Lihat “Memulihkan dari Cadangan“ di
halaman 217.
Menghapus aplikasi App Store:
1 Sentuh dan tahan ikon aplikasi pada layar Utama hingga ikon mulai bergoyang.
2 Ketuk

di sudut aplikasi yang ingin Anda hapus.

3 Ketuk Hapus, kemudian tekan tombol

Rumah untuk menyimpan pengaturan.

Ketika Anda menghapus aplikasi, datanya tidak lagi dapat diakses melalui antarmuka
(interface) pengguna iPhone, namun data tersebut tidak dihapus dari iPhone Anda.
Untuk informasi tentang menghapus semua isi dan pengaturan, lihat “Menghapus
Semua Isi dan Pengaturan” di pengaturan iPhone. Lihat “Mengatur ulang iPhone“ di
halaman 160.

Menulis Ulasan

Anda dapat menulis dan mengirim ulasan pribadi aplikasi langsung di iPhone.
Menulis ulasan:
1 Ketuk Ratings (Nilai) di dekat bagian bawah layar Info.
2 Pada layar Reviews, ketuk “Write a Review” (Tulis Ulasan).
3 Pilih jumlah bintang (1–5) untuk nilai Anda tentang aplikasi tersebut, masukkan nama
samaran Anda (nickname), judul untuk ulasan, dan komentar ulasan opsional. Jika
Anda pernah menulis ulasan, maka kolom nama samaran telah terisi. Jika belum, Anda
akan diminta untuk membuat nama samaran peresensi.
4 Ketuk Send (Kirim).
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Anda harus masuk ke akun iTunes Store Anda dan telah membeli atau mendownload
item tersebut untuk dapat mengirim ulasan.

Memperbarui Aplikasi

Setiap kali diakses, App Store akan mencari pembaruan untuk aplikasi yang telah
diinstalasi. App Store secara otomatis juga akan mencari pembaruan setiap minggu.
Ikon App Store menampilkan jumlah total pembaruan aplikasi yang tersedia.

Jika pembaruan tersedia dan Anda mengakses App Store, maka layar Update
(Pembaruan) akan segera muncul di layar. Pembaruan aplikasi didownload dan
diinstalasi secara otomatis saat Anda memilih untuk memperbaruinya. Peningkatan
kemampuan aplikasi merupakan rilis terbaru yang dapat dibeli atau didownload
melalui App Store ke iPhone atau iTunes Store ke komputer Anda.
Memperbarui aplikasi:
1 Di bagian bawah layar, ketuk Update (Pembaruan).
2 Ketuk aplikasi untuk melihat informasi lebih lanjut tentang pembaruan.
3 Ketuk Update (Pembaruan).
Memperbarui semua aplikasi: Pada bagian bawah layar, ketuk Update (Pembaruan),
kemudian ketuk Update All (Perbarui Semua).
Jika mencoba memperbarui aplikasi yang dibeli dari akun iTunes Store yang berbeda,
maka Anda akan diminta memasukkan ID dan kata sandi akun sebelum mendownload
pembaruan tersebut.

Menyelaraskan Aplikasi yang Dibeli

iTunes akan secara otomatis menyelaraskan aplikasi yang Anda download atau beli di
iPhone ke iTunes library Anda saat Anda menyambungkan iPhone ke komputer Anda.
Tindakan ini memungkinkan Anda mengakses item yang didownload di komputer
Anda dan menyediakan cadangan jika Anda menghapus aplikasi dari iPhone.
Aplikasi yang didownload akan dicadangkan saat berikutnya Anda menyelaraskan
dengan iTunes. Kemudian, hanya data aplikasi yang dicadangkan saat Anda melakukan
penyelarasan dengan iTunes.
Aplikasi diselaraskan ke daftar Applications (Aplikasi) di iTunes library Anda. iTunes
akan membuat daftar jika belum tersedia.
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Kompas

22

Mendapatkan Pembacaan Kompas

Kompas built-in (hanya di iPhone 3GS) menunjukkan ke arah mana Anda menghadap
serta koordinat geografis lokasi Anda sekarang. Anda dapat memilih arah utara
magnetik, atau membiarkan Kompas menyesuaikan deklinasi untuk menunjukkan arah
utara yang sesungguhnya.
Penting:  Akurasi arah kompas digital dapat dipengaruhi oleh gangguan magnetik
atau gangguan lingkungan lainnya, termasuk gangguan yang disebabkan oleh
kedekatannya dengan magnet yang ada di busa telinga iPhone. Kompas digital hanya
boleh digunakan untuk bantuan navigasi dasar dan sebaiknya jangan diandalkan
sepenuhnya untuk menentukan lokasi yang tepat, kedekatan, jarak, atau arah.
Kompas perlu dikalibrasi saat pertama kali Anda menggunakannya dan terkadang
perlu dikalibrasi lagi sesudahnya. iPhone akan mengingatkan Anda setiap kali
diperlukan kalibrasi.
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Mengkalibrasi iPhone: Gerakkan iPhone seperti angka delapan. Anda mungkin
diminta untuk menjauhi sumber gangguan.

Melihat ke arah mana Anda menghadap: Posisikan iPhone sejajar dengan
permukaan tanah. Jarum kompas akan berputar ke arah utara. Arah Anda saat ini
akan muncul di bagian atas layar. Koordinat lokasi Anda sekarang akan ditampilkan di
bagian bawah layar.
Beralih antara arah utara yang sebenarnya dan utara magnetik: Ketuk
pengaturan yang Anda inginkan.

, lalu ketuk

Kompas dan Peta

Ikon di bagian bawah layar Kompas memungkinkan Anda menemukan lokasi Anda
sekarang di Peta. Peta juga memanfaatkan kompas built-in ini untuk menunjukkan ke
arah mana Anda menghadap.
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Melihat lokasi Anda sekarang di Peta: Ketuk
lokasi Anda sekarang dengan tanda biru.

. Peta akan terbuka dan menunjukkan

Menunjukkan ke arah mana Anda menghadap: Pada Peta, ketuk lagi. (Ikon
berubah ke .) Sudut menunjukkan akurasi pembacaan kompas, semakin kecil sudut,
semakin besar akurasinya.

Lihat “Mencari dan Melihat Lokasi“ di halaman 124.
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Tentang Kontak

Kontak memungkinkan Anda melakukan panggilan, mengirim email, serta mengirim
pesan teks ke teman dan rekan Anda menggunakan iPhone. Anda dapat menambah
kontak langsung ke iPhone atau menyelaraskan kontak dari aplikasi di komputer,
maupun dengan akun MobileMe, Microsoft Exchange, Google, atau Yahoo! Anda.
Anda dapat membuka Kontak langsung dari layar Utama, atau dari dalam aplikasi
Telepon.

Menambah Kontak

Anda dapat menambah kontak ke iPhone dengan cara berikut:
ÂÂ Pada iTunes, selaraskan kontak dari Google maupun Yahoo! atau selaraskan dengan
aplikasi di komputer Anda (lihat “Menyelaraskan“ di halaman 12)
ÂÂ Atur akun MobileMe atau Microsoft Exchange di iPhone dengan Kontak diaktifkan

(lihat “Mengatur Akun“ di halaman 17)
ÂÂ Menginstalasi profil yang mengatur akun Exchange dengan Kontak diaktifkan (lihat

“Menginstalasi Profil Konfigurasi“ di halaman 19)
ÂÂ Mengatur akun LDAP di iPhone
ÂÂ Memasukkan kontak langsung pada iPhone
ÂÂ Mengimpor kontak dari SIM

Jumlah kontak yang dapat ditambahkan dibatasi oleh kapasitas memori iPhone.
Mengatur akun LDAP:
1 Pada Pengaturan, ketuk “Mail, Kontak, Kalender”, kemudian ketuk Tambah Akun.
2 Ketuk Lainnya, kemudian ketuk Tambah Akun LDAP.
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3 Masukkan informasi akun LDAP, lalu ketuk Berikutnya untuk memverifikasi akun.
4 Ketuk Simpan.
Ketika Anda mengatur akun LDAP, Anda dapat melihat dan mencari kontak di server
LDAP perusahaan atau organisasi Anda. Server akan muncul sebagai grup baru di
Kontak. Karena kontak LDAP tidak didownload ke iPhone, Anda harus memiliki koneksi
Internet untuk melihatnya. Hubungi administrator sistem Anda untuk pengaturan
akun khusus dan persyaratan lainnya (seperti VPN) .
Mengimpor kontak dari SIM telepon lain: Pada Pengaturan, ketuk “Mail, Kontak,
Kalender”, kemudian ketuk Impor Kontak SIM.
Informasi kontak pada SIM akan diimpor ke iPhone. Jika Kontak untuk MobileMe dan
Microsoft Exchange diaktifkan, Anda akan diminta untuk memilih akun mana yang
ingin ditambahi kontak SIM.
Penting:  iPhone tidak menyimpan kontak di dalam SIMnya.

Mencari Kontak

Anda dapat mencari nama depan, nama belakang, dan nama perusahaan di kontak
Anda pada iPhone. Jika Anda mengatur Microsoft Exchange di iPhone, Anda mungkin
juga dapat mencari kontak dalam organisasi melalui GAL (Global Address List)
perusahaan Anda. Jika Anda mengatur akun LDAP di iPhone, Anda dapat mencari
kontak di server LDAP organisasi Anda.
Saat Anda memasukkan informasi pencarian, kontak dengan informasi yang cocok
akan muncul segera setelah Anda mulai mengetik.
Mencari kontak: Pada Kontak, ketuk kotak pencarian di bagian atas daftar kontak, lalu
masukkan nama depan, nama belakang, atau nama perusahaan. (Untuk menggulir
cepat ke bagian atas daftar, ketuk baris status.)
Mencari GAL: Ketuk Grup, ketuk Direktori di bagian bawah daftar, kemudian
masukkan nama depan, nama belakang atau nama perusahaan.
Anda tidak dapat mengedit kontak GAL atau menyimpannya ke iPhone.
Mencari server LDAP: Ketuk Grup, ketuk nama server LDAP, kemudian masukkan
nama depan, nama belakang, atau nama perusahaan.
Anda tidak dapat mengedit kontak LDAP atau menyimpannya ke iPhone.
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Mengelola Kontak di iPhone
Menambah kontak di iPhone: Ketuk Kontak, lalu ketuk .
Menghapus kontak

Pada Kontak, pilih salah satu kontak, kemudian
ketuk Edit. Gulir ke bawah, lalu ketuk Hapus
Kontak.

Menambah kontak dari keypad

Ketuk Keypad, masukkan angka, kemudian ketuk
. Ketuk Buat Kontak Baru dan masukkan
informasi penelepon , atau ketuk "Tambah ke
Kontak" dan pilih kontak.

Mengedit informasi kontak

Pada Kontak, pilih kontak, kemudian ketuk
Edit. Untuk menambah item, ketuk
. Untuk
menghapus item, ketuk
.

Memasukkan jeda ke dalam nomor

, kemudian ketuk Jeda. Misalnya, satu
Ketuk
jeda atau lebih mungkin diperlukan oleh sistem
telepon sebelum menghubungi nomor ekstensi.
Jeda akan muncul sebagai koma saat nomor
disimpan.

Menambah nomor telepon pemanggil terakhir
ke kontak Anda

Ketuk Terbaru, lalu ketuk
di samping nomor.
Ketuk Buat Kontak Baru, atau ketuk “Tambah ke
Kontak”, lalu pilih kontak.

Memasangkan foto ke kontak:
1 Ketuk Kontak, lalu pilih salah satu kontak.
2 Ketuk Edit, lalu ketuk Tambah Foto atau ketuk foto yang ada.
3 Ketuk Ambil Foto untuk menggunakan kamera. Atau ketuk Pilih Foto Yang Ada dan
pilih foto.
4 Seret, lalu sesuaikan ukuran foto sesuai yang diinginkan.
5 Ketuk Atur Foto.
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Menggunakan layar info kontak: Ketuk Kontak, lalu pilih salah satu kontak. Kemudian,
ketuk salah satu item.

Panggil

Kirim email
Kunjungi situs
Lihat peta dan
dapatkan arah
Tambahkan
nomor telepon
ke daftar favorit
Anda
Kirim SMS

Catatan:  Layar Kontak yang ditampilkan di sini dilengkapi tampilan tombol di bagian
bawah yang tersedia saat Anda melihat Kontak dari dalam aplikasi Telepon. Tombol
tersebut tidak muncul jika Anda membuka Kontak langsung dari layar Utama.
Simbol bintang di sebelah nomor telepon menunjukkan bahwa nomor tersebut
berada dalam daftar favorit Anda.
Melihat nomor telepon Anda: Ketuk Kontak, lalu gulir ke bagian atas daftar. (Tidak
tersedia di semua wilayah.)
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Mengaktifkan Nike + iPod

Ketika diaktifkan di Pengaturan, aplikasi Nike + iPod akan muncul di layar Utama
(hanya di iPhone 3GS). Dengan Sensor Nike + iPod (dijual terpisah), aplikasi Nike + iPod
akan memberikan suara umpan balik tentang kecepatan, jarak, waktu yang dilalui, dan
kalori yang dibakar selama Anda berolahraga lari atau jalan. Jika iPhone tersambung
ke iTunes di komputer Anda, Anda dapat mengirimkan informasi kegiatan olahraga
Anda ke Nikeplus.com, di mana Anda dapat memantau kemajuan Anda, menetapkan
target, berpartisipasi dalam tantangan-tantangan.

Lihat dokumentasi Nike + iPod untuk informasi tentang mengaktifkan dan
menggunakan Nike + iPod.
Mengaktifkan atau mematikan Nike + iPod: Pada Pengaturan, pilih Nike + iPod,
lalu aktifkan atau nonaktifkan Nike + iPod. Jika Nike + iPod diaktifkan, ikonnya akan
muncul di layar Utama.
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Pengaturan Nike + iPod Tambahan

Pada Pengaturan, pilih Nike + iPod untuk mengaktifkan dan menyesuaikan pengaturan
untuk aplikasi Nike + iPod.
Memilih PowerSong: Pilih PowerSong, lalu pilih salah satu lagu dari perpustakaan
musik Anda.
Mengaktifkan atau mematikan suara umpan balik: Pilih Umpan Balik Terucap, lalu
pilih suara pria atau wanita untuk menemani aktivitas olahraga Anda, atau Mati untuk
menonaktifkan suara umpan balik.
Mengatur preferensi jarak: Pilih Jarak, kemudian pilih Mil atau Kilometer untuk
mengukur jarak tempuh Anda berolahraga.
Mengatur berat: Pilih Berat, kemudian jentik untuk memasukkan berat Anda.
Mengatur orientasi layar: Pilih Kunci Layar, lalu pilih preferensi orientasi layar.
Mengatur Sensor Nike + iPod: Pilih Sensor, kemudian ikuti petunjuk pada layar untuk
mengatur sensor Anda (dijual terpisah).
Anda dapat menggunakan remote Nike+ yang kompatibel (dijual secara terpisah)
untuk mengendalikan Nike + iPod secara nirkabel. Sebelum menggunakan remote
untuk pertama kali, Anda harus mengaturnya di iPhone.
Mengatur remote Nike + iPod: Pilih Remote, lalu ikuti petunjuk pada layar untuk
mengatur remote Anda (produk pihak ketiga yang dijual secara terpisah).
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Fitur Aksesibilitas

Sebagai tambahan, selain banyak fitur yang membuat iPhone mudah digunakan
untuk setiap orang, fitur aksesibilitas (hanya tersedia di iPhone 3GS) dirancang untuk
mempermudah pengguna dengan cacat penglihatan, pendengaran, atau keadaan fisik
lainnya untuk menggunakan iPhone. Fitur-fitur aksesibilitas ini termasuk:
ÂÂ VoiceOver
ÂÂ Zoom
ÂÂ Putih di atas Hitam
ÂÂ Audio Mono
ÂÂ Pengucapan Teks Otomatis

Kecuali VoiceOver, semua fitur aksesibilitas bekerja dengan semua aplikasi iPhone,
termasuk aplikasi pihak ketiga yang Anda download dari App Store. VoiceOver hanya
bekerja dengan semua aplikasi standar yang telah terinstalasi saat Anda membeli
iPhone. Selain itu, pengembang pihak ketiga dapat menggunakan API Aksesibilitas
iPhone agar aplikasi mereka dapat diakses oleh pengguna VoiceOver.
Untuk informasi lebih lanjut tentang fitur-fitur aksesibilitas iPhone, kunjungi
www.apple.com/id/accessibility.
Setiap fitur aksesibilitas dapat diaktifkan atau dinonaktifkan di pengaturan Aksesibilitas
pada iPhone. Anda juga dapat mengaktifkan atau menonaktifkan fitur aksesibilitas di
iTunes jika iPhone tersambung ke komputer Anda.
Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur aksesibilitas di iTunes:
1 Sambungkan iPhone ke komputer Anda.
2 Pada iTunes, pilih iPhone pada panel samping.
3 Pada panel Summary, klik Configure Universal Access di bagian Options.
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4 Pilih fitur aksesibilitas yang akan Anda gunakan dan klik OK.

VoiceOver

VoiceOver mendeskripsikan dengan lantang apa yang muncul di layar, sehingga Anda
dapat menggunakan iPhone tanpa perlu melihatnya. VoiceOver menggunakan bahasa
yang telah ditentukan dalam pengaturan Internasional yang mungkin dipengaruhi
oleh pengaturan Lokal Wilayah.
Catatan:  VoiceOver tidak tersedia dalam semua bahasa.
VoiceOver akan memberitahu Anda setiap elemen yang dipilih pada layar. Ketika
elemen dipilih, elemen tersebut akan dikelilingi oleh persegi panjang hitam (bagi
orang yang dapat melihat layar) dan VoiceOver akan mengucapkan nama atau
mendeskripsikan item tersebut. Persegi panjang yang mengelilingi tersebut berfungsi
sebagai kursor VoiceOver. Jika teks dipilih, VoiceOver akan membacakan teksnya. Jika
salah satu kontrol (seperti tombol atau tombol) dipilih dan fungsi Ucapkan Petunjuk
diaktifkan, VoiceOver mungkin akan menginformasikan tentang tindakan item
tersebut atau memberikan perintah untuk Anda—misalnya, “ketuk dua kali untuk
membuka”.
Ketika Anda menuju layar baru, VoiceOver akan berbunyi dan secara otomatis memilih
dan mengucapkan elemen pertama dari layar (biasanya item di pojok kiri atas).
VoiceOver juga memberitahu Anda ketika layar berubah ke lanskap atau potret, dan
ketika layar terkunci atau terbuka.

Mengatur VoiceOver
Penting:  VoiceOver mengubah gerakan yang digunakan untuk mengontrol
iPhone. Begitu VoiceOver aktif, Anda harus menggunakan gerakan VoiceOver untuk
mengoperasikan iPhone—bahkan untuk menonaktifkan VoiceOver lagi untuk
melanjutkan pengoperasian standar.
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Mengaktifkan atau menonaktifkan VoiceOver: Pada Pengaturan, pilih Umum >
Aksesibilitas > VoiceOver, lalu ketuk tombol Nyala/Mati dari VoiceOver.
Anda juga dapat mengatur klik tiga kali tombol Rumah untuk mengaktifkan atau
menonaktifkan VoiceOver. Lihat “Klik Tiga Kali Tombol Rumah“ di halaman 204.
Catatan:  Anda tidak dapat menggunakan VoiceOver dan Zoom pada saat yang sama.
Mengaktifkan atau menonaktifkan petunjuk verbal: Pada Pengaturan, pilih
Umum > Aksesibilitas > VoiceOver, lalu ketuk tombol Nyala/Mati dari Ucapkan
Petunjuk. Petunjuk verbal diaktifkan secara default.
Mengatur laju berbicara dari VoiceOver: Pada Pengaturan, pilih Umum >
Aksesiblitas > VoiceOver, lalu sesuaikan panel geser Laju Berbicara.
Anda dapat memilih jenis umpan balik yang Anda peroleh saat Anda mengetik. Anda
dapat mengatur VoiceOver untuk mengucapkan karakter, kata, keduanya, atau tidak
mengucapkan apapun. Jika Anda memilih untuk mendengar karakter dan kata, maka
VoiceOver akan mengucapkan setiap karakter yang diketik, kemudian membacakan
keseluruhan kata setelah mengetiknya dengan memasukkan spasi atau tanda baca.
Memilih umpan balik pengetikan: Pada Pengaturan, pilih Umum > Aksesibilitas >
VoiceOver > Umpan Tulisan, lalu pilih Karakter, Kata, Karakter dan Kata, atau Tidak Ada.
Mengubah bahasa VoiceOver: Pada Pengaturan, pilih Umum > Internasional >
Bahasa, pilih salah satu bahasa, lalu ketuk OK. Beberapa bahasa mungkin dipengaruhi
oleh pengaturan Lokal Wilayah. Pada Pengaturan, pilih Umum > Internasional >
Format Wilayah, lalu pilih format.
Catatan:  VoiceOver tidak tersedia dalam semua bahasa.
Mempraktikkan gerakan: Pada Pengaturan, pilih Umum > Aksesibilitas > VoiceOver >
Praktikkan Gerakan, lalu ketuk Praktikkan Gerakan VoiceOver. Praktikkan gerakan
dideskripsikan di “Gerakan VoiceOver,“ di bawah ini. Ketika Anda selesai latihan, ketuk
Selesai.

Gerakan VoiceOver
Ketika VoiceOver aktif, gerakan standar layar sentuh memiliki efek yang berbeda.
Gerakan ini dan beberapa gerakan tambahan memungkinkan Anda untuk bergerak di
seputar layar dan mengontrol tiap-tiap elemen saat elemen tersebut dipilih. Gerakan
VoiceOver menggunakan dua atau tiga jari untuk mengetuk atau menjentik. Untuk
hasil terbaik saat menggunakan gerakan dua atau tiga jari, rileks dan biarkan jari Anda
menyentuh layar dengan sedikit jarak di antara jari-jari Anda.
Anda dapat menggunakan gerakan standar ketika VoiceOver diaktifkan, dengan
mengetuk dua kali dan menahan jari Anda di layar. Rangkaian nada akan
menunjukkan bahwa gerakan normal sedang berlaku. Gerakan standar tersebut akan
tetap berlaku sampai Anda mengangkat jari Anda. Kemudian, gerakan VoiceOver akan
dilanjutkan.

Bab 25    Aksesibilitas

197

Anda dapat menggunakan beberapa teknik berbeda untuk memasukkan gerakan
VoiceOver. Misalnya, Anda dapat memasukkan ketukan dua jari menggunakan dua
jari dari satu tangan atau satu jari dari setiap tangan. Anda juga dapat menggunakan
jempol Anda. Cobalah teknik lain untuk mengetahui mana yang terbaik untuk Anda.
Jika gerakan Anda tidak bekerja, cobalah gerakan yang lebih cepat, khususnya untuk
gerakan mengetuk dua kali dan menjentikkan jari. Untuk menjentik, cobalah dengan
cepat menyapu layar dengan jari atau jari-jari Anda. Anda dapat berlatih gerakan
VoiceOver di Pengaturan: pilih Umum > Aksesibilitas > VoiceOver > Praktikkan Gerakan
dan ketuk tombol Praktikkan Gerakan VoiceOver.
Inilah rangkuman gerakan kunci VoiceOver:
Menavigasi dan Membaca
ÂÂ Ketuk: Mengucapkan item.
ÂÂ Jentik ke kanan atau ke kiri: Pilih item berikutnya atau sebelumnya.
ÂÂ Jentik ke atas atau ke bawah: Tergantung pada pengaturan Kontrol Rotor. Lihat

“Kontrol Rotor“ di halaman 199.
ÂÂ Ketuk dengan dua jari: Berhenti mengucapkan item yang ada.
ÂÂ Jentik ke atas dengan dua jari: Membaca semua dari bagian atas layar.
ÂÂ Jentik ke bawah dengan dua jari: Membaca semua dari posisi yang ditampilkan.
ÂÂ Jentik ke atas atau ke bawah dengan tiga jari: Menggulir satu halaman pada satu

waktu.
ÂÂ Jentik ke kanan atau ke kiri dengan tiga jari: Ke halaman berikutnya atau sebelumnya

(seperti layar Utama, Saham, atau Safari).
ÂÂ Ketuk dengan tiga jari: Mengucapkan status guliran (halaman atau baris yang

terlihat).
Memilih dan Mengaktifkan
ÂÂ Ketuk dua kali: Mengaktifkan item yang dipilih.
ÂÂ Sentuh item dengan satu jari, ketuk layar dengan jari lainnya (“mengetuk terpisah”):

Mengaktifkan item.
ÂÂ Ketuk dua kali dan tahan (1 detik) + gerakan standar: Menggunakan gerakan standar.

Ketukan dua kali dan tahan memberitahu iPhone untuk mengartikan gerakan
berikutnya sebagai gerakan standar. Misalnya, Anda dapat melakukan gerakan ketuk
dua kali dan tahan, kemudian tanpa mengangkat jari Anda, seret jari Anda untuk
menggeser tombol.
ÂÂ Ketuk dua kali dengan dua jari: Menjawab atau mengakhiri panggilan. Memainkan

atau menjeda di iPod, YouTube, Memo Suara, atau Foto. Mengambil foto (Kamera).
Memulai atau menjeda rekaman di Kamera atau Memo Suara. Memulai atau
menghentikan stopwatch.
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ÂÂ Ketuk dua kali dengan tiga jari: Membisukan atau mengaktifkan VoiceOver.
ÂÂ Ketuk tiga kali dengan tiga jari: Menyalakan atau mematikan layar.

Lakukan gerakan menjentik dengan satu jari secara cepat, untuk membedakannya dari
gerakan menyeret.

Kontrol Rotor
Kontrol rotor merupakan tombol tersembunyi yang dapat digunakan untuk
mengubah hasil gerakan jentik ke atas dan ke bawah ketika VoiceOver diaktifkan.
Mengoperasikan rotor: Putar dua jari pada layar iPhone untuk “memutar” tombol
guna memilih salah satu pilihan.
Efek rotor tergantung pada tindakan yang Anda lakukan. Misalnya, pada saat
membaca teks email yang Anda terima, Anda dapat menggunakan rotor untuk
beralih antara mendengarkan teks yang diucapkan kata per kata atau karakter per
karakter saat Anda menjentik ke atas atau ke bawah. Jika Anda menelusuri halaman
web, gunakan rotor untuk memilih apakah akan mendengarkan teks kata per kata
atau karakter per karakter, hanya mendengarkan judul, hanya mendengarkan tautan
(semuanya, tautan yang telah dikunjungi, atau tautan yang belum dikunjungi),
mendengarkan elemen formulir, atau mendengarkan keterangan gambar. Dengan
kata lain, Anda dapat menggunakan pengaturan rotor untuk mendengar semua teks
atau melompat dari satu elemen ke elemen lainnya dari jenis tertentu, seperti judul
atau tautan.
Pilihan rotor tergantung pada konteks tindakan yang dilakukan.
Membaca teks
ÂÂ Memilih dan mendengarkan teks karakter per karakter
ÂÂ Memilih dan mendengarkan teks kata per kata

Menelusuri halaman web
ÂÂ Memilih dan mendengarkan teks karakter per karakter
ÂÂ Memilih dan mendengarkan teks kata per kata
ÂÂ Memilih dan mendengarkan judul
ÂÂ Memilih dan mendengarkan tautan
ÂÂ Memilih dan mendengarkan kontrol formulir
ÂÂ Memilih dan mendengarkan tautan yang sudah dikunjungi
ÂÂ Memilih dan mendengarkan tautan yang belum dikunjungi
ÂÂ Memilih dan mendengarkan gambar
ÂÂ Memilih dan mendengarkan teks statis
ÂÂ Memperbesar atau memperkecil
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Memasukkan teks
ÂÂ Menggerakkan titik penyisipan dan mendengarkan teks karakter per karakter
ÂÂ Menggerakkan titik penyisipan dan teks kata per kata
ÂÂ Fungsi-fungsi pengeditan teks
ÂÂ Teks-Otomatis

Menggunakan kontrol (seperti pemutar untuk mengatur waktu di Jam)
ÂÂ Memilih dan mendengarkan nilai karakter per karakter
ÂÂ Memilih dan mendengarkan nilai kata per kata
ÂÂ Menyesuaikan nilai objek kontrol

Menggunakan VoiceOver
Memilih item pada layar: Seret jari Anda melintasi layar. VoiceOver mengidentifikasi
setiap elemen yang Anda sentuh. Anda juga dapat bergerak secara sistematis dari
satu elemen ke elemen berikutnya dengan menjentik ke kiri atau kanan dengan
satu jari. Elemen dipilih dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Menjentik ke kanan
untuk mengakses elemen berikutnya atau menjentik ke kiri untuk mengakses elemen
sebelumnya.
“Ketuk” item yang dipilih saat VoiceOver diaktifkan: Ketuk dua kali di area manapun
pada layar.
Mengucapkan teks elemen, karakter per karakter, atau kata per kata: Dengan
elemen yang dipilih, jentik ke atas atau bawah dengan satu jari. Jentik ke bawah
untuk membaca karakter berikutnya atau jentik ke atas untuk membaca karakter
sebelumnya. Putar kontrol rotor untuk membaca kata per kata.
Mengatur panel geser (slider): Dengan satu jari, jentik ke atas untuk menambah
pengaturan atau ke bawah untuk mengurangi pengaturan. VoiceOver
menginformasikan pengaturan sesuai yang dipilih.
Menggulir daftar atau area pada layar: Jentik ke atas atau bawah dengan tiga
jari. Jentik ke bawah untuk turun halaman melalui daftar, atau jentik ke atas untuk
naik halaman melalui daftar. Saat melintasi halaman melalui daftar, VoiceOver akan
mengucapkan kisaran item yang ditampilkan (misal, “menunjukkan baris 5 sampai 10”).
Anda juga dapat menggulir secara terus menerus melalui daftar, selain berganti
halaman melaluinya. Ketuk dua kali dan tahan. Ketika Anda mendengar rangkaian
nada, Anda dapat menggerakkan jari Anda ke atas atau ke bawah untuk menggulir
daftar. Pengguliran terus menerus akan berhenti saat Anda mengangkat jari Anda.
Menggunakan indeks daftar: Beberapa daftar memiliki indeks abjad di sepanjang sisi
kanan. Indeks tidak dapat dipilih dengan menjentikkan jari di antara elemen-elemen;
Anda harus menyentuh indeks secara langsung untuk memilihnya. Dengan indeks
yang dipilih, jentik ke atas atau ke bawah untuk bergerak sepanjang indeks. Anda juga
dapat mengetuk dua kali, lalu menggeser jari Anda naik atau turun.
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Membuka iPhone: Pilih tombol Buka, kemudian ketuk layar dua kali
Mengatur posisi layar Utama: Pada layar Utama, pilih ikon yang ingin Anda
pindahkan. Ketuk dua kali dan tahan, lalu seret ikon tersebut. VoiceOver akan
mengucapkan posisi baris dan kolom sewaktu Anda menyeret ikon tersebut. Lepaskan
ikon ketika ikon tersebut sudah mencapai lokasi yang Anda inginkan. Anda dapat
menyeret ikon-ikon tambahan. Seret item ke sudut kiri atau sudut kanan layar untuk
memindahkannya ke halaman lain dari layar Utama. Ketika Anda sudah selesai
mengatur posisi ikon, tekan tombol Rumah.
Membisukan VoiceOver

Ketuk dua kali dengan tiga jari. Ketuk dua kali
lagi dengan tiga jari untuk mengaktifkan kembali
VoiceOver. Untuk hanya mengheningkan suara
VoiceOver, atur tombol Dering/Hening ke Hening.

Menghentikan pengucapan item

Ketuk sekali dengan dua jari. Ketuk lagi dengan
dua jari untuk kembali mengucapkan. Jika
Anda memilih item lainnya, sistem akan secara
otomatis kembali mengucapkan.

Mematikan layar selagi Anda menggunakan
VoiceOver

Ketuk tiga kali dengan tiga jari. Ketuk tiga kali
lagi dengan tiga jari untuk kembali mengaktifkan
layar.

Mengucapkan keseluruhan layar dari atas

Jentik ke atas dengan dua jari.

Mengucapkan mulai dari item yang ditampilkan Jentik ke bawah dengan dua jari.
ke bagian bawah layar

Informasi status tentang iPhone dapat didengar dengan mengetuk bagian atas layar.
Informasi ini dapat mencakup waktu, masa pakai baterai, kekuatan sinyal Wi-Fi, dan
lainnya.

Memasukkan dan Mengedit Teks
Saat Anda memilih kotak teks dengan VoiceOver, Anda dapat menggunakan keyboard
pada layar untuk memasukkan teks. Anda dapat menggunakan fitur pengeditan
iPhone untuk memotong, menyalin, atau menempelkan di kotak teks.
Catatan:  Safari tidak mendukung penyalinan isi halaman web. Fitur pengeditan hanya
bekerja di kotak teks yang dapat diedit.
Memasukkan teks:
1 Gunakan VoiceOver untuk memilih kotak teks yang dapat diedit, lalu ketuk dua kali
untuk menampilkan titik penyisipan dan menampilkan keyboard pada layar. Jika kotak
sudah berisi teks, titik penyisipan akan diletakkan di awal atau akhir teks. Ketuk dua
kali lagi untuk meletakkan titik penyisipan di ujung lainnya. VoiceOver memberitahu
Anda posisi titik penyisipan.
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Titik penyisipan dan keyboard pada layar dapat muncul secara otomatis ketika Anda
memilih kotak teks. VoiceOver akan mengumumkan ketika Anda berada dalam mode
pengeditan.
2 Untuk mengedit, pilih sebuah tombol pada keyboard dengan menjentik ke kiri atau
ke kanan, lalu ketuk dua kali untuk memasukkan karakter. Atau seret jari Anda di
seputar keyboard untuk memilih tombol dan selagi menahan tombol dengan satu jari,
ketuk layar dengan jari lainnya untuk memasukkan karakter. VoiceOver mengucapkan
tombol sewaktu tombol tersebut dipilih, dan mengucapkannya lagi ketika tombol
tersebut dimasukkan.
Untuk memasukkan karakter khusus, ketuk dua kali dan tahan hingga terdengar suara
yang menunjukkan karakter berbeda muncul, kemudian seret ke kiri atau kanan untuk
memilih dan mendengar pilihan tersebut. Lepaskan jari Anda untuk memasukkan
pilihan saat ini.
Memindahkan titik penyisipan: Jentik ke atas atau bawah untuk memindahkan titik
penyisipan ke depan atau ke belakang pada teks. VoiceOver akan berbunyi ketika titik
penyisipan berpindah, dan akan mengucapkan karakter yang dilewati titik penyisipan.
Gunakan rotor untuk memilih apakah Anda ingin menggerakkan titik penyisipan per
karakter atau per kata.
Memilih teks: Gunakan rotor untuk memilih edit. Jentik ke atas atau ke bawah untuk
memilih antara fungsi-fungsi Pilih dan Pilih Semua, kemudian ketuk dua kali. Jika Anda
memilih Pilih, kata yang paling dekat dengan titik penyisipan akan dipilih ketika Anda
mengetuk dua kali. Jika Anda memilih Pilih Semua, keseluruhan teks akan dipilih.
Jepit untuk menambah atau mengurangi pilihan teks.
Potong, Salin, atau Tempel: Pastikan rotor diatur ke edit. Dengan teks yang dipilih,
jentik ke atas atau bawah untuk Potong, Salin, atau Tempel, lalu ketuk dua kali.
Batalkan: Goyang iPhone, jentik ke kiri atau ke kanan untuk memilih tindakan
membatalkan, kemudian ketuk dua kali.

Menggunakan Peta
Dengan VoiceOver, Anda dapat memperbesar, memperkecil, memilih pin, dan
mendapatkan informasi tentang lokasi.
Memperbesar atau memperkecil tampilan: Gunakan rotor untuk memilih mode
zoom, lalu jentikkan ke atas atau ke bawah untuk memperbesar atau memperkecil.
Memilih pin: Sentuh pin, atau jentik ke kiri atau ke kanan untuk bergerak dari satu
item ke item lainnya.
Mendapatkan informasi tentang lokasi: Dengan pin yang dipilih, ketuk dua kali
untuk menampilkan bendera informasi. Jentik ke kiri atau ke kanan untuk memilih
bendera, lalu ketuk dua kali untuk menampilkan halaman informasi.
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Mengedit Video dan Memo Suara
Anda dapat menggunakan gerakan VoiceOver untuk memotong video Kamera dan
rekaman Memo Suara.
Memotong memo suara: Pada layar Memo Suara, pilih tombol di sebelah kanan
memo yang ingin Anda potong, lalu ketuk dua kali. Kemudian pilih Potong Memo dan
ketuk dua kali. Pilih awal atau akhir dari alat pemotong. Jentik ke atas untuk menyeret
ke kanan, atau jentik ke bawah untuk menyeret ke kiri. VoiceOver akan mengumumkan
jumlah waktu yang akan dipotong posisi sekarang dari rekaman. Untuk melakukan
pemotongan, pilih Potong Memo Suara dan ketuk dua kali.
Memotong video: Selagi menonton video, ketuk layar dua kali untuk menampilkan
kontrol video. Pilih awal atau akhir dari alat pemotong. Kemudian jentik ke atas untuk
menyeret ke kanan, atau jentik ke bawah untuk menyeret ke kiri. VoiceOver akan
mengumumkan jumlah waktu yang akan dipotong posisi sekarang dari rekaman.
Untuk melakukan pemotongan, pilih Potong dan ketuk dua kali.

Zoom

Beberapa aplikasi iPhone memungkinkan Anda untuk memperbesar dan memperkecil
elemen tertentu. Misalnya, Anda dapat mengetuk dua kali atau menggunakan gerakan
jepit untuk melebarkan kolom halaman web di Safari. Zoom adalah fitur aksesibilitas
khusus yang memungkinkan Anda memperbesar keseluruhan layar dari aplikasi yang
digunakan untuk membantu Anda melihat tampilan pada layar.
Mengaktifkan atau menonaktifkan zoom: Pada Pengaturan, pilih Umum >
Aksesibilitas > Zoom dan ketuk tombol Nyala/Mati Zoom.
Catatan:  Anda tidak dapat menggunakan VoiceOver dan Zoom pada saat yang sama.
Memperbesar atau memperkecil tampilan: Ketuk dua kali layar dengan tiga
jari. Secara default, layar diperbesar hingga 200 persen. Jika Anda secara manual
mengubah pembesaran (dengan menggunakan gerakan ketuk-dan-seret, seperti
dideskripsikan di bawah ini), iPhone secara otomatis akan kembali ke pembesaran
tersebut ketika Anda memperbesar dengan mengetuk dua kali dengan tiga jari.
Meningkatkan pembesaran: Dengan tiga jari, ketuk dan seret ke atas layar (untuk
meningkatkan pembesaran) atau ke bawah layar (untuk mengurangi pembesaran).
Gerakan ketuk dan tarik ini sama seperti ketuk dua kali, kecuali Anda tidak
mengangkat jari Anda pada ketukan kedua, namun justru menyeret jari pada layar.
Begitu Anda mulai menyeret, Anda dapat menyeret dengan satu jari.
Bergerak di seputar layar: Saat memperbesar tampilan, seret atau jentik layar dengan
tiga jari. Begitu Anda mulai menyeret, Anda dapat menyeret dengan satu jari sehingga
Anda dapat melihat lebih banyak bagian dari layar. Tahan satu jari di dekat tepi layar
untuk menggeser ke sisi gambar layar tersebut. Gerakkan jari Anda mendekati tepi
untuk menggeser lebih cepat. Jika Anda membuka layar baru, Zoom selalu berada di
bagian tengah atas layar.
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Putih di atas Hitam

Gunakan Putih di atas Hitam untuk membalik warna pada layar iPhone, yang dapat
memudahkan pembacaan layar. Layar terlihat seperti negatif foto bila fungsi Putih di
atas Hitam diaktifkan.
Mengubah warna layar: Pada Pengaturan, pilih Umum > Aksesibilitas, lalu ketuk
tombol “Putih di atas Hitam”.

Audio Mono

Audio Mono menggabungkan suara dari saluran kiri dan kanan menjadi sinyal mono
yang diputar di kedua sisi. Hal ini memungkinkan pengguna dengan keterbatasan
pendengaran di salah satu telinga mendengarkan keseluruhan sinyal suara dengan
satu telinga.
Mengaktifkan atau menonaktifkan Audio Mono: Pada Pengaturan, pilih Umum >
Aksesibilitas, lalu ketuk tombol Audio Mono.

Pengucapan Teks Otomatis

Pengucapan Teks Otomatis mengucapkan koreksi teks dan saran dari iPhone saat
Anda mengetik.
Mengaktifkan atau menonaktifkan Pengucapan Teks Otomatis: Pada Pengaturan,
pilih Umum > Aksesibilitas, lalu ketuk tombol Teks Otomatis.
Pengucapan Teks Otomatis juga dapat digunakan dengan VoiceOver atau Zoom.

Klik Tiga Kali Tombol Rumah

Klik tiga kali tombol Rumah menyediakan cara mudah untuk mengaktifkan atau
menonaktifkan fitur-fitur Aksesibilitas ketika Anda menekan tombol Rumah dengan
cepat tiga kali. Anda dapat mengatur klik tiga kali tombol Rumah untuk mengaktifkan
atau menonaktifkan VoiceOver, mengaktifkan atau menonaktifkan Putih di atas Hitam,
atau menawarkan pilihan untuk:
ÂÂ Mengaktifkan atau menonaktifkan VoiceOver
ÂÂ Mengaktifkan atau menonaktifkan Zoom
ÂÂ Mengaktifkan atau menonaktifkan Putih di atas Hitam

Klik tiga kali tombol Rumah tidak aktif secara default.
Mengatur fungsi Klik tiga kali tombol Rumah: Pada Pengaturan, pilih Umum >
Aksesibilitas > Klik tiga kali tombol Rumah dan pilih fungsi yang Anda inginkan.
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Teks Tertulis dan Fitur Bermanfaat Lainnya

Beberapa fitur yang tersedia di semua model iPhone memungkinkan iPhone dapat
diakses oleh semua pengguna, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan
penglihatan atau pendengaran.

Teks Tertulis
Anda dapat mengaktifkan teks tertulis untuk video pada pengaturan iPod. Lihat
“Video“ di halaman 170.

Kontrol Suara
Kontrol Suara (hanya tersedia di iPhone 3GS) memungkinkan Anda membuat
panggilan telepon dan mengontrol pemutaran musik iPod menggunakan perintah
suara. Lihat “Voice Dialing (Panggilan Suara)“ di halaman 52, dan “Menggunakan
Kontrol Suara dengan iPod“ di halaman 85.

Keypad Telepon yang Besar
Melakukan panggilan telepon hanya dengan mengetuk entri dalam daftar kontak dan
favorit Anda. Keypad angka iPhone berukuran besar akan memudahkan Anda saat
harus memasukkan angka untuk melakukan panggilan. Lihat “Panggilan Telepon“ di
halaman 51.

Keyboard Layar Lebar
Beberapa aplikasi memungkinkan Anda memutar iPhone saat mengetik, sehingga
Anda dapat menggunakan keyboard yang lebih besar dapat digunakan:
ÂÂ Mail
ÂÂ Safari
ÂÂ Pesan
ÂÂ Catatan
ÂÂ Kontak

Kotak Suara Visual
Kontrol memainkan dan menjeda di kotak suara visual memungkinkan Anda
mengontrol pemutaran pesan. Seret playhead di panel geser (scrubber bar) untuk
mengulangi bagian pesan yang sulit dipahami. Lihat “Memeriksa Kotak Suara“ di
halaman 57.

Nada Dering yang Dapat Dipasangkan
Anda dapat memasangkan nada suara yang berbeda ke setiap individu dalam daftar
kontak Anda untuk mengenali langsung ID penelepon yang dapat didengar. Anda
dapat membeli nada dering dari iTunes Store pada iPhone. Lihat “Membeli Nada
Dering“ di halaman 174.
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Obrolan Pesan Instan (IM)
Fitur App Store memiliki beberapa aplikasi IM (Pesan Internet) seperti AIM, BeejiveIM,
ICQ, dan Yahoo! Messenger yang dioptimalkan untuk iPhone.

Ukuran Font Minimum untuk Pesan Mail
Untuk meningkatkan kemudahan baca, atur ukuran font minimum untuk teks pesan
Mail ke Besar, Sangat Besar, atau Raksasa. Lihat “Mail“ di halaman 163.

Dukungan TTY (Tersedia di Beberapa Wilayah)
Gunakan iPhone dalam mode TTY dengan Adaptor TTY iPhone (tersedia secara
terpisah) untuk menggunakan mesin TTY (Teletype). Lihat “Menggunakan iPhone
dengan Mesin TTY (Teletype)“ di halaman 166.

Akses Universal di Mac OS X
Manfaatkan fitur Akses Universal di Mac OS X saat Anda menggunakan iTunes untuk
menyelaraskan informasi dan konten dari iTunes library Anda ke iPhone. Pada Finder,
pilih Help > Mac Help, kemudian cari “universal access”.
Untuk informasi lebih lanjut tentang iPhone dan fitur aksesibilitas Mac OS X, kunjungi
www.apple.com/id/accessibility .
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A

Lampiran

Pemecahan Masalah

Situs Pendukung iPhone Apple

Informasi dukungan yang komprehensif tersedia online di
www.apple.com/id/support/iphone.

Umum
Gambar Baterai Lemah Muncul
Baterai iPhone lemah dan harus diisi hingga sepuluh menit sebelum Anda dapat
menggunakannya. Untuk informasi tentang pengisian iPhone, lihat “Mengisi Daya
Baterai“ di halaman 46.

atau

iPhone Tidak Merespons
ÂÂ Baterai iPhone mungkin lemah. Sambungkan iPhone dengan komputer Anda

atau dengan adaptor dayanya untuk pengisian. Lihat “Mengisi Daya Baterai“ di
halaman 46.
ÂÂ Tekan terus tombol Tidur/Bangun di bagian atas iPhone selama beberapa detik

sampai panel geser (slider) merah muncul, kemudian tekan terus tombol Rumah
sampai keluar dari aplikasi yang Anda gunakan.
ÂÂ Jika hal ini tidak berhasil, matikan iPhone, kemudian aktifkan kembali. Tekan terus

tombol Tidur/Bangun di bagian atas iPhone selama beberapa detik hingga panel
geser (slider) merah muncul, kemudian seret slider. Kemudian tekan terus tombol
Tidur/Bangun sampai logo Apple muncul.
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ÂÂ Jika langkah tersebut tidak berhasil, atur ulang iPhone. Tekan terus tombol Tidur/

Bangun dan tombol
logo Apple muncul.

Rumah secara bersamaan minimal sepuluh detik, hingga

iPhone Masih Tidak Merespons Setelah Diatur Ulang
ÂÂ Atur ulang pengaturan iPhone. Dari layar Utama pilih Pengaturan > Umum > Atur

Ulang > Atur Ulang Semua Pengaturan. Semua preferensi Anda akan diatur ulang,
namun data dan media Anda tidak dihapus.
ÂÂ Jika langkah tersebut tidak berhasil, hapus semua isi di iPhone. Lihat “Mengatur

ulang iPhone“ di halaman 160.
ÂÂ Jika tidak berhasil, pulihkan perangkat lunak iPhone. Lihat “Memperbarui dan

Memulihkan Perangkat Lunak iPhone“ di halaman 218.

“Aksesori ini tidak dibuat untuk bekerja dengan iPhone" Muncul
Pastikan bahwa konektor dock bersih dari serpihan.
Jika Anda menyambungkan iPhone ke aksesori yang tidak diperuntukkan bagi iPhone,
iPhone mungkin akan menanyakan apakah Anda ingin mengaktifkan mode pesawat.
Ini untuk menghilangkan gangguan radio dari sinyal seluler yang berasal dari iPhone.
Anda mungkin dapat menggunakan iPhone dengan aksesori tersebut, tanpa atau
dengan mengaktifkan mode pesawat. Namun, aksesori tersebut mungkin tidak akan
mengisi daya baterai iPhone.
Jika mode pesawat diaktifkan, Anda tidak dapat melakukan panggilan panggilan,
mengirim, menerima pesan teks, mengakses Internet, atau menggunakan perangkat
Bluetooth dengan iPhone sampai Anda melepaskan iPhone dari aksesori atau
menonaktifkan mode pesawat.

“Aksesori ini tidak didukung oleh iPhone" Muncul
Aksesori yang Anda sambungkan mungkin tidak bekerja dengan iPhone. Pastikan
bahwa konektor dock bersih dari serpihan.

Layar Tersambung ke iTunes Muncul
iPhone perlu diaktifkan. Sambungkan iPhone ke komputer Anda, lalu buka iTunes jika
tidak terbuka secara otomatis.

iPhone Terlalu Panas
Jika suhu interior iPhone 3G atau yang lebih baru melebihi suhu pengoperasian
normal, Anda mungkin akan mengalami kondisi berikut karena perangkat mencoba
mengatur suhu:
ÂÂ iPhone berhenti mengisi
ÂÂ layar meredup
ÂÂ sinyal seluler lemah
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ÂÂ layar peringatan suhu muncul

Penting:  Anda tidak dapat menggunakan iPhone saat layar peringatan suhu tampil
kecuali untuk melakukan panggilan telepon darurat. Jika langkah di atas tidak berhasil
menurunkan suhu internal, iPhone secara otomatis akan beralih ke mode tidur total
sampai suhu mendingin. Anda tidak dapat melakukan panggilan darurat saat iPhone
berada dalam mode ini. Pindahkan iPhone ke lokasi yang lebih dingin dan tunggu
beberapa menit sebelum mencoba kembali menggunakan iPhone.

iTunes dan Penyelarasan
iPhone Tidak Muncul di iTunes
ÂÂ Baterai iPhone mungkin perlu diisi ulang. Untuk informasi tentang pengisian iPhone,

lihat “Mengisi Daya Baterai“ di halaman 46.
ÂÂ Lepaskan perangkat USB lainnya dari komputer Anda, lalu sambungkan iPhone ke

port USB 2.0 yang berbeda pada komputer Anda (bukan pada keyboard Anda).
ÂÂ Matikan iPhone, lalu aktifkan kembali. Tekan terus tombol Tidur/Bangun di bagian

iPhone selama beberapa detik sampai panel geser (slider) merah muncul, dan
kemudian seret slider. Kemudian tekan terus tombol Tidur/Bangun sampai logo
Apple muncul. Ketuk Buka, lalu masukkan PIN SIM Anda jika SIM terkunci.
Penting:  Jika Anda salah memasukkan PIN sebanyak tiga kali, Anda mungkin perlu
memasukkan Personal Unlocking Key (PUK) untuk mengaktifkan kembali kartu SIM
Anda. Lihatlah dokumentasi kartu SIM atau hubungi operator Anda.
ÂÂ Start ulang komputer Anda, lalu sambungkan kembali iPhone ke komputer Anda.
ÂÂ Download, lalu instalasi (atau instalasi ulang) versi terbaru iTunes dari

www.apple.com/itunes.

Penyelarasan Tidak Berfungsi
ÂÂ Baterai iPhone mungkin perlu diisi ulang. Untuk informasi tentang pengisian iPhone,

lihat “Mengisi Daya Baterai“ di halaman 46.
ÂÂ Lepaskan perangkat USB lainnya dari komputer Anda, lalu sambungkan iPhone ke

port USB 2.0 yang berbeda pada komputer Anda (bukan pada keyboard Anda).
ÂÂ Matikan iPhone, lalu aktifkan kembali. Tekan terus tombol Tidur/Bangun di bagian

iPhone selama beberapa detik sampai panel geser (slider) merah muncul, dan
kemudian seret slider. Kemudian tekan terus tombol Tidur/Bangun sampai logo
Apple muncul. Ketuk Buka, lalu masukkan PIN SIM Anda jika SIM terkunci.
Penting:  Jika Anda salah memasukkan PIN sebanyak tiga kali, Anda mungkin perlu
memasukkan Personal Unlocking Key (PUK) untuk mengaktifkan kembali kartu SIM
Anda. Lihatlah dokumentasi kartu SIM atau hubungi operator Anda.
ÂÂ Start ulang komputer Anda, lalu sambungkan kembali iPhone ke komputer Anda.
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ÂÂ Download, lalu instalasi (atau instalasi ulang) versi terbaru iTunes dari

www.apple.com/itunes.

Kontak, Kalender, atau Penanda Tidak Sinkron / Selaras
ÂÂ Download, lalu instalasi (atau instalasi ulang) versi terbaru iTunes dari

www.apple.com/itunes.

Yahoo! atau Google Tidak Sinkron / Selaras
iTunes mungkin tidak dapat tersambung dengan Yahoo! atau Google. Pastikan
komputer Anda tersambung ke Internet, dan Anda telah memasukkan ID dan kata
sandi yang benar ke iTunes. Sambungkan iPhone ke komputer Anda, klik tab Info pada
iTunes, klik Configure di bagian Contacts (Kontak), kemudian masukkan ID dan kata
sandi Anda.

Yahoo! Address Book Masih Menyimpan Kontak yang Telah Dihapus
Dari iPhone
Yahoo! Address Book tidak memungkinkan kontak yang berisi Messenger ID dihapus
melalui penyelarasan. Untuk menghapus kontak yang berisi Messenger ID, masuk ke
akun Yahoo! Anda dan hapus kontak menggunakan Yahoo! Address Book.

Telepon dan Kotak Suara
Tidak Dapat Melakukan atau Menerima Panggilan
ÂÂ Periksa ikon sinyal

seluler pada baris status di bagian atas layar. Jika tidak terlihat
baris, atau jika terdapat tulisan “Tidak Ada Layanan,” coba pindah ke lokasi lain. Jika
Anda berada dalam ruangan, cobalah keluar ruangan atau mendekatlah ke jendela.

ÂÂ Periksa untuk memastikan bahwa Anda berada dalam jangkauan jaringan. Kunjungi

situs web operator Anda untuk melihat area jangkauan jaringan.
ÂÂ Pastikan bahwa mode pesawat tidak aktif. Dari layar Utama pilih Pengaturan,

kemudian nonaktifkan mode pesawat. Jika tidak berhasil, aktifkan mode pesawat,
tunggu 15 detik, kemudian nonaktifkan kembali mode pesawat.
ÂÂ Matikan iPhone, lalu aktifkan kembali. Tekan terus tombol Tidur/Bangun di bagian

iPhone selama beberapa detik sampai panel geser (slider) merah muncul, dan
kemudian seret slider. Kemudian tekan terus tombol Tidur/Bangun sampai logo
Apple muncul. Ketuk Buka, lalu masukkan PIN SIM Anda jika SIM terkunci.
Penting:  Jika Anda salah memasukkan PIN sebanyak tiga kali, Anda mungkin perlu
memasukkan Personal Unlocking Key (PUK) untuk mengaktifkan kembali kartu SIM
Anda. Lihatlah dokumentasi kartu SIM atau hubungi operator Anda.
ÂÂ Kemungkinan ada masalah dengan layanan nirkabel Anda. Hubungi operator Anda

atau kunjungi situs web operator Anda.
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ÂÂ Pulihkan perangkat lunak iPhone. Lihat “Memperbarui dan Memulihkan Perangkat

Lunak iPhone“ di halaman 218.

Kotak Suara Visual Tidak Tersedia
Kotak Suara Visual dikirimkan melalui jaringan data seluler. Dikarenakan Roaming
Data dinonaktifkan pada pengaturan default, Anda mungkin tidak memiliki akses ke
Internet saat Anda bepergian ke luar negeri kecuali Anda mengaktifkan Roaming Data.
Pada Pengaturan, pilih Umum > Jaringan, kemudian ketuk Roaming Data.
Penting:  Anda mungkin akan dikenakan biaya roaming data jika Roaming Data aktif.
Kotak Suara Visual mungkin merupakan layanan opsional di beberapa negara.
Hubungi operator Anda untuk informasi lebih lanjut.

Anda Tidak Dapat Mengingat Kata Sandi Kotak Suara Anda
Jika iPhone meminta Anda untuk memasukkan kata sandi Anda ketika Anda
mengetuk Kotak Suara dan Anda lupa kata sandi Anda, ketuk
untuk petunjuk cara
mengatur ulang kata sandi tersebut.

Layanan Kotak Suara Dipanggil Saat Anda Mengetuk Kotak Suara
Jika diminta oleh petunjuk suara, masukkan kata sandi kotak suara Anda. Jika tidak,
tunggu hingga Anda mendengar petunjuk suara, kemudian akhiri panggilan. Setelah
beberapa saat, Kotak Suara akan kembali tersedia.
Hal ini dapat terjadi jika Anda melepaskan kartu SIM dari iPhone dan
menggantikannya dengan kartu SIM lain.

Safari, Pesan Teks, Mail, dan Kontak
Situs Web, Pesan Teks, atau Email Tidak Tersedia
ÂÂ Periksa ikon sinyal

seluler pada baris status di bagian atas layar. Jika tidak terlihat
baris, atau jika terdapat tulisan “Tidak Ada Layanan,” coba pindah ke lokasi lain. Jika
Anda berada dalam ruangan, cobalah keluar ruangan atau mendekatlah ke jendela.

ÂÂ Periksa untuk memastikan bahwa Anda berada dalam jangkauan jaringan. Kunjungi

situs web operator Anda untuk melihat area jangkauan jaringan.
ÂÂ Jika jaringan seluler tidak tersedia, cobalah tersambung ke jaringan Wi-Fi jika

mungkin.
ÂÂ Pastikan bahwa mode pesawat tidak aktif. Dari layar Utama pilih Pengaturan,

kemudian nonaktifkan mode pesawat. Jika tidak berhasil, aktifkan mode pesawat,
tunggu 15 detik, kemudian nonaktifkan kembali mode pesawat.
ÂÂ Pastikan untuk memasukkan kode area untuk setiap nomor telepon dalam daftar

kontak Anda yang Anda gunakan untuk mengirim atau menerima pesan.
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ÂÂ Matikan iPhone, lalu aktifkan kembali. Tekan terus tombol Tidur/Bangun di bagian

iPhone selama beberapa detik sampai panel geser (slider) merah muncul, dan
kemudian seret slider. Kemudian tekan terus tombol Tidur/Bangun sampai logo
Apple muncul. Ketuk Buka, lalu masukkan PIN SIM Anda jika SIM terkunci.
Penting:  Jika Anda salah memasukkan PIN sebanyak tiga kali, Anda mungkin perlu
memasukkan Personal Unlocking Key (PUK) untuk mengaktifkan kembali kartu SIM
Anda. Lihatlah dokumentasi kartu SIM atau hubungi operator Anda.
ÂÂ Kemungkinan ada masalah dengan layanan nirkabel Anda. Hubungi operator Anda

atau kunjungi situs web operator Anda.
ÂÂ Jika Anda bepergian ke luar negeri, Anda mungkin tidak memiliki akses Internet

karena Roaming Data tidak aktif (pengaturan default). Aktifkan Roaming Data atau
cobalah tersambung ke jaringan Wi-Fi. Untuk mengaktifkan Roaming Data, pada
Pengaturan pilih Umum > Jaringan, kemudian ketuk Roaming Data.
Penting:  Biaya roaming data mungkin dikenakan. Untuk menghindari biaya roaming
data, nonaktifkan Roaming Data.
ÂÂ Pulihkan perangkat lunak iPhone. Lihat “Memperbarui dan Memulihkan Perangkat

Lunak iPhone“ di halaman 218.

Tidak Dapat Mengirim Email
Jika iPhone tidak dapat digunakan untuk mengirim email, cobalah hal berikut:
ÂÂ Pada Pengaturan, pilih “Mail, Kontak, Kalender”, lalu pilih akun yang Anda coba
gunakan. Ketuk Info Akun, kemudian ketuk SMTP di bagian Server Mail Keluar.
Di bagian SMTP Server Lain, ketuk SMTP server untuk operator Anda, kemudian
ketuk untuk mengaktifkan server. Pengaturan Di Bagian SMTP Lainnya juga
memungkinkan Anda untuk mengatur server SMTP tambahan. Hubungi operator
Anda atau penyedia layanan Internet untuk informasi konfigurasi.
ÂÂ Atur akun email Anda langsung pada iPhone, bukan menyelaraskannya dari iTunes.

Pada Pengaturan, pilih “Mail, Kontak, Kalender,” ketuk Tambah Akun, lalu masukkan
informasi akun Anda. Jika iPhone tidak dapat digunakan untuk menemukan
pengaturan penyedia layanan Anda saat Anda memasukkan alamat email Anda,
kunjungi www.apple.com/id/support dan cari HT1277 untuk mendapatkan bantuan
tambahan dalam mengatur akun Anda.
ÂÂ Matikan iPhone, kemudian aktifkan kembali. Tekan terus tombol Tidur/Bangun

di bagian atas iPhone selama beberapa detik hingga panel geser (slider) merah
muncul, kemudian seret slider. Kemudian tekan terus tombol Tidur/Bangun sampai
logo Apple muncul.
ÂÂ Nonaktifkan Wi-Fi, sehingga iPhone tersambung ke Internet melalui jaringan data

seluler. Pada Pengaturan, pilih Wi-Fi, lalu nonaktifkan Wi-Fi.
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Untuk informasi tambahan tentang pemecahan masalah, kunjungi
www.apple.com/id/support dan cari TS1426. Jika Anda masih tidak dapat mengirimkan
email, Anda dapat menghubungi Staf Ahli Apple (tidak tersedia di semua negara).
Kunjungi www.apple.com/support/expert untuk mendapatkan informasi. Jika tidak
ada Staf Ahli Apple di negara Anda, cobalah membuat akun gratis dari GMail, Yahoo!,
atau AOL dan teruskan surat Anda ke akun tersebut.

Tidak Dapat Menerima Email
Jika iPhone tidak dapat menerima email, cobalah hal berikut:
ÂÂ Jika Anda menggunakan satu atau beberapa komputer untuk memeriksa akun
email yang sama, hal tersebut mungkin menyebabkan masalah penguncian. Untuk
informasi lebih lanjut, kunjungi www.apple.com/id/support dan cari TS2621.
ÂÂ Atur akun email Anda langsung pada iPhone, bukan menyelaraskannya dari iTunes.

Pada Pengaturan, pilih “Mail, Kontak, Kalender,” ketuk Tambah Akun, lalu masukkan
informasi akun Anda. Jika iPhone tidak dapat digunakan untuk menemukan
pengaturan penyedia layanan Anda saat Anda memasukkan alamat email Anda,
kunjungi www.apple.com/id/support dan cari HT1277 untuk mendapatkan bantuan
tambahan dalam mengatur akun Anda.
ÂÂ Matikan iPhone, kemudian aktifkan kembali. Tekan terus tombol Tidur/Bangun

di bagian atas iPhone selama beberapa detik hingga panel geser (slider) merah
muncul, kemudian seret slider. Kemudian tekan terus tombol Tidur/Bangun sampai
logo Apple muncul.
ÂÂ Nonaktifkan Wi-Fi, sehingga iPhone tersambung ke Internet melalui jaringan data

seluler. Pada Pengaturan, pilih Wi-Fi, lalu nonaktifkan Wi-Fi.
Untuk informasi tambahan tentang pemecahan masalah, kunjungi
www.apple.com/id/support dan cari TS1426. Jika Anda masih belum dapat menerima
email, Anda dapat menghubungi Staf Ahli Apple (tidak tersedia di semua negara).
Kunjungi www.apple.com/support/expert untuk mendapatkan informasi. Jika tidak
ada Staf Ahli Apple di negara Anda, cobalah membuat akun gratis dari GMail, Yahoo!,
atau AOL dan teruskan surat Anda ke akun tersebut.

Lampiran Email Tidak Dapat Dibuka
Jenis file mungkin tidak didukung. iPhone mendukung format file lampiran email
berikut:
.doc

Microsoft Word

.docx

Microsoft Word (XML)

.htm

halaman web
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.html

halaman web

.key

Keynote

.numbers

Numbers

.pages

Pages

.pdf

Preview, Adobe Acrobat

.ppt

Microsoft PowerPoint

.pptx

Microsoft PowerPoint (XML)

.rtf

Rich Text Format

.txt

teks

.vcf

informasi kontak

.xls

Microsoft Excel

.xlsx

Microsoft Excel (XML)

Kontak GAL Tidak Muncul
Periksa pengaturan Microsoft Exchange untuk memastikan bahwa Anda sudah berada
pada server yang benar. Pada Pengaturan, ketuk “Mail, Kontak, Kalender ”, lalu pilih
sebuah akun untuk menampilkan pengaturannya.
Jika Anda mencoba mencari kontak GAL di Kontak, ketuk Grup, lalu ketuk Direktori
pada bagian bawah daftar.

Suara, Musik, dan Video
Tidak Ada Suara
ÂÂ Cabut, lalu sambungkan kembali headset. Pastikan bahwa konektor telah

dimasukkan sepenuhnya.
ÂÂ Pastikan bahwa volume suara tidak dikecilkan sepenuhnya.
ÂÂ Musik di iPhone mungkin dijedakan. Coba tekan tombol tengah pada headset

iPhone (atau tombol semacam itu pada headset Bluetooth Anda) untuk
melanjutkan pemutaran kembali. Atau dari layar Utama, ketuk iPod, ketuk
Dimainkan Sekarang, lalu ketuk .
ÂÂ Periksa untuk melihat jika batas volume suara telah diatur. Dari layar Utama pilih

Pengaturan > iPod > Batas Volume. Untuk informasi lebih lanjut, lihat “Musik“ di
halaman 169.
ÂÂ Pastikan Anda menggunakan iTunes versi terbaru (kunjungi

www.apple.com/id/itunes).

214		

Lampiran A    Pemecahan Masalah

ÂÂ Jika Anda menggunakan port keluar saluran dock opsional, pastikan speaker

eksternal atau stereo Anda diaktifkan dan berfungsi baik.

Menekan Tombol Mikrofon Tidak Melanjutkan Pemutaran
iPhone akan beralih ke mode tidur setelah musik dijedakan selama lima menit. Tekan
tombol Rumah atau Tidur/Bangun untuk mengaktifkan kembali iPhone.

Lagu, Video, atau Item Lainnya Tidak Dapat Diputar
Lagu tersebut mungkin telah dienkode dalam format yang tidak didukung iPhone.
Format file audio berikut didukung oleh iPhone. Daftar ini juga meliputi format untuk
buku audio dan podcast:
ÂÂ AAC (M4A, M4B, M4P, hingga 320 Kbps)
ÂÂ Apple Lossless (format terkompresi berkualitas tinggi)
ÂÂ MP3 (hingga 320 Kbps)
ÂÂ MP3 Variable Bit Rate (VBR)
ÂÂ WAV
ÂÂ AA (audible.com kata terucap / spoken word, format 2, 3, dan 4)
ÂÂ AAX (audible.com kata terucap / spoken word, format AudibleEnhanced)
ÂÂ AIFF

Format file video berikut ini didukung oleh iPhone.
ÂÂ H.264 (Baseline Profile Level 3.0)
ÂÂ MPEG-4 (Simple Profile)

Lagu yang dienkode menggunakan format Apple Lossless memiliki suara kualitas
CD optimal, namun hanya membutuhkan sekitar setengah ruangan seperti lagu
yang dienkode menggunakan format AIFF atau WAV. Lagu yang sama yang dienkode
menggunakan format AAC atau MP3 bahkan menggunakan ruang yang lebih kecil.
Jika Anda mengimpor musik dari CD menggunakan iTunes, file akan diubah ke dalam
format AAC secara default.
Dengan menggunakan iTunes untuk Windows, Anda dapat mengubah file WMA
yang tidak dilindungi ke format AAC atau MP3. Ini dapat berguna jika Anda memiliki
perpustakaan musik yang dienkode dalam format WMA.
iPhone tidak mendukung format WMA, MPEG Level 1, file audio MPEG Level 2, atau
audible.com format 1.
Jika ada lagu atau video di iTunes library Anda yang tidak didukung oleh iPhone, Anda
dapat mengubahnya ke dalam format yang didukung iPhone. Lihat iTunes Help untuk
informasi lebih lanjut.

Lampiran A    Pemecahan Masalah

215

iTunes Stores
iTunes Store Tidak Tersedia
Untuk menggunakan iTunes Store, iPhone harus tersambung ke Internet. Lihat
“Menyambung ke Internet“ di halaman 43. iTunes Store tidak tersedia di semua negara.

Tidak Dapat Membeli Isi
Untuk membeli isi dari iTunes Store atau App Store, Anda harus memiliki akun iTunes
Store. Buka iTunes di komputer Anda, lalu pilih Store > Create Account. Anda juga
harus mengkonfigurasi akun di iPhone. Lihat “Melihat Informasi Akun“ di halaman 178.
Catatan:  iTunes Store hanya tersedia di beberapa negara.

Melepaskan Kartu SIM

Jika Anda perlu mengirim iPhone Anda untuk servis, atau jika Anda ingin
meminjamkan iPhone Anda ke seseorang dan Anda masih ingin tetap dapat membuat
panggilan, Anda dapat menggunakan kartu SIM di dalam iPhone dengan ponsel lain.
Memasang kartu SIM: Masukkan ujung alat pelepas SIM (atau klip kecil) ke dalam
lubang di tempat SIM. Tekan dengan kuat dan dorong ke dalam sampai tempat SIM
mencelat keluar.
Kartu SIM
Alat pelepas SIM

Tempat SIM

Membuat cadangan iPhone

iTunes membuat cadangan dari pengaturan, aplikasi dan data yang didownload, serta
informasi lain pada iPhone. Anda dapat menggunakan cadangan untuk memulihkan
item ini ke iPhone Anda setelah pemulihan perangkat lunak atau untuk mengirimkan
informasi ke iPhone lain.
Membuat cadangan iPhone atau memulihkannya dari cadangan tidak sama dengan
menyelaraskan isi dan item-item lainnya (seperti musik, podcast, nada dering, foto,
video, dan aplikasi yang Anda download melalui iTunes) dengan iTunes library Anda.
Cadangan meliputi pengaturan, aplikasi dan data yang telah didownload, serta
informasi lain yang terdapat pada iPhone. Anda dapat memulihkan item tersebut dari
cadangan menggunakan iTunes, tapi Anda mungkin juga harus menyelaraskan ulang
isi iTunes library Anda.
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Aplikasi yang didownload dari App Store akan dicadangkan saat berikutnya Anda
melakukan penyelarasan dengan iTunes. Kemudian, hanya data aplikasi yang
dicadangkan saat Anda melakukan penyelarasan dengan iTunes.

Membuat Cadangan
Cadangan dapat dibuat dengan langkah sebagai berikut:
ÂÂ Setelah iPhone dikonfigurasikan untuk menyelaraskan dengan komputer tertentu,
iTunes secara otomatis akan membuat cadangan iPhone pada komputer saat Anda
melakukan penyelarasan. iTunes tidak akan secara otomatis membuat cadangan
iPhone yang tidak dikonfigurasikan untuk menyelaraskan dengan komputer
tersebut. Jika Anda telah mengkonfigurasikan iPhone agar secara otomatis
melakukan penyelarasan dengan iTunes pada komputer tertentu, iTunes akan
membuat cadangan iPhone setiap kali Anda menghubungkannya ke komputer
tersebut. Penyelarasan otomatis aktif secara default. iTunes hanya akan membuat
satu cadangan setiap kali Anda tersambung, meskipun Anda menyelaraskan berkalikali sebelum memutuskan sambungan.
ÂÂ Jika Anda memilih untuk memperbarui perangkat lunak pada iPhone, iTunes akan

membuat cadangan iPhone secara otomatis, meskipun tidak dikonfigurasikan untuk
membuat penyelarasan dengan iTunes pada komputer tersebut.
ÂÂ Jika Anda memilih untuk memulihkan perangkat lunak tersebut di iPhone, iTunes

akan menanyakan apakah Anda ingin membuat cadangan iPhone sebelum
pemulihan.
Jika Anda menggunakan headset Bluetooth atau perlengkapan mobil (car kit) dengan
iPhone dan Anda memulihkan pengaturan, Anda harus memasangkan perangkat
Bluetooth dengan iPhone lagi untuk menggunakannya.
Untuk informasi lebih lanjut tentang cadangan, termasuk pengaturan dan informasi
yang disimpan di file cadangan, kunjungi www.apple.com/id/support dan cari HT1766.

Memulihkan dari Cadangan
Anda dapat memulihkan pengaturan, data aplikasi, dan informasi lainnya dari
cadangan, atau menggunakan fitur ini untuk mentransfer item ini ke iPhone lain.
Memulihkan iPhone dari cadangan:
1 Sambungkan iPhone ke komputer yang biasanya Anda gunakan untuk penyelarasan.
2 Pada iTunes, tekan tombol Control sambil mengklik pada panel samping dan pilih
“Restore from Backup” dari menu yang muncul.
3 Pilih cadangan yang ingin Anda pulihkan dari menu pop-up, lalu klik Restore.
Jika cadangan Anda terenkripsi, Anda perlu memasukkan kata sandi Anda.
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Setelah memulihkan dari cadangan, data lama tidak lagi dapat diakses melalui
antarmuka (interface) pengguna iPhone, namun tidak dihapus dari iPhone Anda.
Untuk informasi tentang menghapus semua isi dan pengaturan, lihat “Mengatur ulang
iPhone“ di halaman 160.
Penting:  Memulihkan iPhone dari cadangan akan mengembalikan semua data di
cadangan, termasuk data untuk aplikasi-aplikasi lain. Jika Anda memilih cadangan
lama, memulihkan menggunakan dari cadangan tersebut dapat mengganti data untuk
aplikasi dengan data yang bukan terbaru.

Menghapus Cadangan
Anda dapat menghapus cadangan iPhone dari daftar cadangan di iTunes. Anda dapat
melakukannya, contohnya, jika cadangan dibuat di komputer milik orang lain.
Menghapus cadangan:
1 Pada iTunes, buka iTunes Preferences.
ÂÂ Windows:  Pilih Edit > Preferences.
ÂÂ Mac:  Pilih iTunes > Preferences.

2 Klik Devices (iPhone tidak perlu disambungkan).
3 Pilih file cadangan yang ingin Anda hapus, kemudian klik Delete Backup.
4 Konfirmasikan bahwa Anda ingin menghapus cadangan yang dipilih dengan mengklik
Delete Backup.
5 Klik OK untuk menutup iTunes Preferences Window.

Memperbarui dan Memulihkan Perangkat Lunak iPhone

Anda dapat menggunakan iTunes untuk memperbarui atau menginstalasi ulang
perangkat lunak iPhone, memulihkan pengaturan default, dan mengapus semua data
pada iPhone.
ÂÂ Jika Anda memperbarui, perangkat lunak iPhone akan diperbarui. Aplikasi-aplikasi
yang telah Anda download, pengaturan, dan data tidak akan terpengaruh.
Catatan:  Dalam beberapa kasus, pembaruan mungkin juga termasuk pemulihan
iPhone.
ÂÂ Jika Anda memulihkan, versi terbaru dari perangkat lunak iPhone akan diinstalasi

ulang, pengaturan akan dipulihkan ke default, dan data yang tersimpan dalam
iPhone akan dihapus, termasuk aplikasi-aplikasi yang telah didownload, lagu,
video, kontak, foto, informasi kalender, dan segala data lainnya. Jika Anda telah
mencadangkan iPhone dengan iTunes pada komputer Anda, Anda dapat
memulihkan data dari cadangan pada akhir proses pemulihan.
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Data yang telah dihapus tidak lagi dapat diakses melalui antarmuka (interface)
pengguna iPhone, namun tidak dihapus dari iPhone Anda. Untuk informasi tentang
menghapus semua isi dan pengaturan, lihat “Mengatur ulang iPhone“ di halaman 160.
Memperbarui dan memulihkan iPhone:
1 Pastikan bahwa Anda memiliki koneksi Internet dan telah menginstalasi versi terbaru
iTunes dari www.apple.com/id/itunes.
2 Sambungkan iPhone ke komputer Anda.
3 Pilih iPhone pada panel samping iTunes, lalu klik tab Summary.
4 Klik “Check for Update” iTunes akan memberitahukan Anda jika ada versi terbaru dari
perangkat lunak iPhone.
5 Klik Update untuk menginstalasi versi terbaru dari perangkat lunak tersebut. Atau klik
Restore untuk melakukan pemulihan. Ikuti petunjuk di layar untuk menyelesaikan
proses pemulihan.
Untuk informasi lebih lanjut tentang memperbarui dan memulihkan perangkat lunak
iPhone, kunjungi www.apple.com/id/support dan cari HT1414.
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Informasi Keselamatan, Perangkat Lunak, dan Layanan

Tabel berikut menguraikan di mana Anda dapat memperoleh informasi lebih lanjut
tentang keselamatan, perangkat lunak, dan layanan yang terkait dengan iPhone.
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Untuk mengetahui tentang

Lakukan hal ini

Menggunakan iPhone dengan aman

Lihat Important Product Information Guide di
www.apple.com/id/support/manuals/iphone untuk
informasi keselamatan dan peraturan terbaru.

Layanan dan dukungan, tips, forum iPhone
serta download perangkat lunak Apple

Kunjungi www.apple.com/id/support/iphone.

Layanan dan dukungan dari operator Anda

Hubungi operator Anda atau kunjungi situs web
operator Anda.

Informasi terbaru tentang iPhone

Kunjungi www.apple.com/id/iphone.

Penggunaan iTunes

Buka iTunes, lalu pilih Help > iTunes
Help. Untuk tutorial iTunes online (hanya
tersedia di beberapa wilayah), kunjungi
www.apple.com/id/support/itunes.

MobileMe

Kunjungi www.me.com.

Penggunaan iPhoto di Mac OS X

Buka iPhoto, lalu pilih Help > iPhoto Help.

Penggunaan Buku Alamat di Mac OS X

Buka Address Book, lalu pilih Help > Address Book
Help.

Penggunaan iCal di Mac OS X

Buka iCal, lalu pilih Help > iCal Help.
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Untuk mengetahui tentang

Lakukan hal ini

Microsoft Outlook, Windows Address Book,
Adobe Photoshop Album, dan Adobe
Photoshop Element

Lihat dokumentasi yang diberikan bersama aplikasi
tersebut.

Menemukan nomor seri atau nomor
International Mobile Equipment Identity
(IMEI) iPhone Anda

Anda dapat menemukan nomor seri iPhone dan
IMEI Anda pada kemasan iPhone. Atau, pada iPhone,
pilih Pengaturan > Umum > Tentang dari layar
Utama. Pada iTunes di komputer Anda, tahan tombol
Control, lalu pilih Help > About iTunes (Windows)
atau iTunes > About iTunes (Mac), kemudian
lepaskan tombol Control. (Tekan tombol spasi untuk
menjeda guliran.)

Mendapatkan layanan garansi

Pertama-tama, ikuti saran dalam panduan
ini dan sumber online. Kemudian kunjungi
www.apple.com/id/support atau lihat
Important Product Information Guide di
www.apple.com/id/support/manuals/iphone.

Layanan penggantian baterai

Kunjungi
www.apple.com/id/support/iphone/service/battery.

Menggunakan iPhone dalam lingkungan
perusahaan

Kunjungi www.apple.com/id/iphone/enterprise.

Melihat Petunjuk Pengguna pada iPhone

Petunjuk Pengguna iPhone, dioptimalkan untuk dilihat pada iPhone, tersedia di
help.apple.com/iphone.
Melihat petunjuk di iPhone: Pada Safari, ketuk
Pengguna iPhone.

, kemudian ketuk penanda Petunjuk

Menambah ikon untuk panduan ke layar Utama: Saat menampilkan panduan, ketuk
, kemudian ketuk “Tambah ke Layar Utama”.
Petunjuk Pengguna iPhone tersedia dalam beberapa bahasa.
Menampilkan panduan di bahasa yang berbeda-beda: Sentuh “Ganti Bahasa” di
bagian bawah layar pada halaman konten utama, kemudian pilih bahasa yang Anda
inginkan.

Informasi Pembuangan dan Daur Ulang

Program Daur Ulang Ponsel Bekas Apple (tersedia di beberapa wilayah): Untuk daur
ulang gratis ponsel lama Anda, label pengapalan prabayar, dan instruksinya, kunjungi:
www.apple.com/id/environment/recycling
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Pembuangan dan Daur Ulang iPhone: Anda harus membuang iPhone dengan benar
menurut hukum dan peraturan setempat. Karena iPhone terdiri dari komponen
elektronik dan baterai, iPhone harus dibuang secara terpisah dari sampah rumah
tangga. Ketika iPhone mencapai akhir hidupnya, hubungi pihak berwenang setempat
untuk mengetahui pilihan cara pembuangan dan daur ulang atau serahkan ke toko
pengecer Apple setempat atau kembalikan ke Apple. Baterai akan dicabut dan didaur
ulang secara ramah lingkungan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat:  
www.apple.com/id/environment/recycling
Uni Eropa—Informasi Pembuangan Elektronik dan Baterai: Simbol ini berarti menurut
hukum dan peraturan setempat, produk Anda dan baterainya sebaiknya didaur
ulang secara terpisah dari sampah rumah tangga. Ketika produk ini mencapai akhir
hidupnya, bawalah barang ini ke tempat yang ditentukan oleh pihak berwenang
setempat untuk daur ulang perlengkapan elektronik. Pembuangan tidak benar limbah
elektronik dari konsumen dapat dikenakan denda. Pengumpulan dan daur ulang
terpisah dari produk Anda dan baterainya akan membantu upaya pelestarian sumber
daya alam dan memastikan produk tersebut didaur ulang dengan cara yang aman
bagi kesehatan manusia dan lingkungan.
Untuk skema pengumpulan dan daur ulang iPhone, kunjungi:
www.apple.com/environment/recycling/nationalservices/europe.html
Penggantian Baterai untuk iPhone: Baterai yang dapat diisi ulang di iPhone hanya
boleh diganti oleh penyedia layanan resmi. Untuk layanan penggantian baterai,
kunjungi: www.apple.com/id/support/iphone/service/battery
Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen.
Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der
maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.
Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een
speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.
Türkiye: EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin
Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

Apple dan Lingkungan

Di Apple, kami menyadari benar tanggung jawab kami untuk meminimalkan dampak
lingkungan akibat pengoperasian dan produk-produk kami. Untuk informasi lebih
lanjut, kunjungi:  www.apple.com/id/environment

222		

Lampiran B    Sumber Lainnya

KKApple Inc.
© 2009 Apple Inc. Hak cipta dilindungi Undang-Undang.
Apple, logo Apple, Cover Flow, iCal, iPhoto, iPod,
iTunes, Keynote, Mac, Macintosh, Mac OS, Numbers,
Pages, Safari, dan Spotlight adalah merek dagang dari
Apple Inc., terdaftar di AS dan negara-negara lain.
Finder, iPhone, Multi-Touch, dan Shuffle adalah merek
dagang dari Apple Inc.
iTunes Store adalah merek layanan dari Apple Inc. yang
terdaftar di AS dan negara-negara lain.
App Store dan MobileMe adalah merek layanan dari
Apple Inc.
Peralatan Olah Raga (Sport Kit) Nike + iPod dilindungi
oleh satu atau beberapa nomor paten AS 6,018,705,
6,052,654, 6,493,652, 6,298,314, 6,611,789, 6,876,947, dan
6,882,955, baik secara sendiri maupun saat digunakan
dalam kombinasi dengan pemutar media iPod yang
berkemampuan Nike + iPod atau iPhone 3GS.
Tanda kata dan logo Bluetooth® adalah merek dagang
terdaftar milik Bluetooth SIG, Inc. dan penggunaan
lambang tersebut oleh Apple Inc. adalah di bawah
lisensi.

Adobe dan Photoshop adalah merek dagang
atau merek dagang terdaftar dari Adobe Systems
Incorporated di AS dan/atau negara-negara lain.
Nama-nama perusahaan dan produk lain yang
disebutkan di sini adalah merek dagang dari
perusahaan-perusahaan tersebut masing-masing.
Penyebutan produk-produk pihak ketiga hanyalah
untuk tujuan informasi semata dan bukan merupakan
dukungan ataupun rekomendasi. Apple tidak
bertanggung jawab atas performa atau penggunaan
produk-produk tersebut. Semua kesepakatan, perjanjian,
atau garansi, jika ada, hanya berlaku antara pihak
penjual dan calon pengguna. Setiap upaya telah
dilakukan untuk memastikan keakuratan informasi
dalam petunjuk ini. Apple tidak bertanggung jawab atas
kesalahan cetak atau penulisan.
ID019-1650/2009-09

