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Anda bisa mengakses internet dengan biaya hanya 
kurang dari Rp300 per jam atau 

AKSES INTERNET Rp. 277,8 per JAM ! 
 

ANDA TIDAK PERLU HERAN ! 
INILAH RAHASIANYA : 

 
FAKTA 1 : 

SAAT INI ANDA BISA KONEK KE INTERNET DENGAN WAKTU 
KONEKSI TAK TERBATAS (UNLIMITED) DENGAN 

BIAYA FLAT Rp. 200.000,- PER BULAN. 
 

FAKTA 2 : 
DENGAN BIAYA RP. 200.000,- PER BULAN, MAKA 

BIAYA AKSES PER HARI = 200.000/30 = Rp. 6.666,67 PER HARI 
 

FAKTA 3 : 
DENGAN BIAYA AKSES Rp. 6.666,67 PER HARI, MAKA 

BIAYA AKSES PER JAM = 6.666,67/24 = Rp. 277.8 PER JAM 
(DIBULATKAN MENJADI Rp. 278 PER JAM) 

 
FAKTA 4 : 

KINI ANDA SUDAH TAHU BAHWA ANDA BISA 
AKSES INTERNET DENGAN BIAYA Rp. 277,8 PER JAM !!! 

 
FAKTA 5 : 

DENGAN BIAYA Rp. 277,8 PER JAM, KECEPATAN AKSES INTERNET 
YANG BISA ANDA PEROLEH ADALAH … 

 
KECEPATAN MAKSIMAL = 230.4 Kbps ! 
KECEPATAN RATA-RATA = 153 Kbps ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

Bagaimana Caranya ? 
 
Pertama, tentu saja Anda harus memiliki perangkatnya. 
1. Satu set komputer. Kalau bisa gunakan komputer dengan prosesor 
    Pentium 4, biar cepet buka-buka halaman web-nya. 
2. Modem GPRS atau HP yang mendukung teknologi GPRS atau CDMA 
    untuk koneksi ke Internet. 
3. Kartu SimCard – MatrixF2 (GPRS) atau StarOne(CDMA), keduanya 
    dari Indosat. 
 
Untuk komputer, kita nggak usah bahas. Meski disarankan P4, namun PIII atau PII-pun OK.  
 
Untuk koneksi ke internetnya, ada 2 alternatif pilihan perangkat keras yang bisa digunakan, 
yaitu Modem GPRS atau HP. 
 
1. KONEKSI KE INTERNET MENGGUNAKAN MODEM 
    EXTERNAL GPRS. 
 
Sebelumnya, catat bahwa Modem GPRS tidak sama dengan modem yang biasa Anda gunakan 
untuk koneksi ke internet via telkom@net atau ISP lain. Modem ini khusus untuk koneksi via 
jalur GPRS. Salah satu contoh modem GPRS ekternal yang bisa Anda pakai adalah iTegno 
3000 GPRS Modem. Silahkan lihat spesifikasinya di http://www.itegno.com/. Harganya bisa 
Anda cek di http://www.fastncheap.com/ … yaah, sekitar 1,5 Jutaan lah … 
 

 
 

Modem External GPRS iTegno 
 
Khusus untuk Modem GPRS ini, Anda memerlukan MatrixF2. Daftar dulu sekitar Rp. 
75.000,-. Saat online, SimCard ini akan tertancap terus di Modem Anda. Sebaiknya Anda 
memang menggunakan nomor telepon ini untuk akses internet saja. Biar nggak bolak-balik 
copot SimCard gitu … .. 
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Jika software aplikasi atau driver iTegno Anda rusak/hilang, Anda bisa mendownloadnya dari 
alamat berikut : 
 
Software Aplikasi : 
http://www.itegno.com/downloads/USB%20Software.zip 
 
Driver (Win 98/2000/Me/XP) : 
http://www.itegno.com/downloads/USB%20Drivers.zip 
 
2. KONEKSI KE INTERNET MENGGUNAKAN HP. 
 
Selain menggunakan modem GPRS, Anda juga bisa menggunakan HP Anda untuk koneksi ke 
Internet. Syaratnya HP Anda harus mendukung salah satu teknologi selular yang mendukung 
koneksi ke internet ini. Yakni GPRS atau CDMA. Contoh HP yang mendukung teknologi 
GPRS = Sony Ericson T610 atau T630. 
 
  
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
                     Sony Ericson T610                                                        Sony Ericson T630 
 
Harga kedua HP Sony Ericson ini dipasar sekitar Rp. 1.700.000,-. Anda bisa cek harganya di 
http://www.globalteleshop.com. Jika Anda menggunakan HP GPRS untuk koneksi ke 
Internet, Anda bisa menggunakan SimCard MatrixF2 Satelindo pascabayar (postpaid) dari 
Indonsat. 
 
Contoh HP yang mendukung teknologi CDMA = Nokia N-6585 atau N-6225.  
 
Harga Nokia N-6585 sekitar Rp. 1.675.000,- dam Nokia N-6225 sekitar Rp. 2.200.000,-. Ada 
juga sih yang lebih murah, yaitu Nokia N-3105 (CDMA), harganya Cuma Rp. 1.300.000,-. 
Tetapi kualitasnya untukkonek ke Internet kurang baik. Anda bisa cek model dan harganya 
yang lain di http://www.globalteleshop.com.  
 
Jika Anda menggunakan HP CDMA untuk koneksi ke Internet, Anda bisa menggunakan 
SimCard StarOne dari Indosat.  
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              Nokia N-6585 (CDMA)                                      Nokia N-6225 (CDMA) 
 
Untuk koneksinya ke komputer bisa menggunakan kabel DKU 5 Nokia Original. 
Kecepatannya mencapai 230.4 Kbps. Luarbiasa sekali, bahkan rata-ratanya bisa mencapai 153 
Kbps !  
 
Hal ini telah kami coba untuk mendownload menggunakan FLASH GET, kecepatan yang 
dicapai berkisar antara 114 - 223 Kbs.  
 
Kecepatan ini sudah mengalahkan kecepatan KabelNet dari KABELVISION !!! Bandingkan 
juga dengan kecepatan TelkomNet yang 
hanya 50 Kbps (itupun kalau beruntung .). 
 
Kelemahannya hanya satu, biaya awalnya harus besar, karena untuk membeli handphone 
CDMA yang bermodem dan berkualitas bagus serta kabel yang original, setidaknya 
dibutuhkan dana Rp 2 juta.  
 
Tapi ini masih lebih murah dibandingkan dengan yang ditawarkan oleh WAVELAN, yang 
cuman bisa 32 Kbs s/d 64 Kbs(teori). Prakteknya lebih lambat lagi. Apalagi biaya awalnya 
juga antara Rp 1,5 juta s/d Rp 3,5 juta. Belum lagi biaya bulanannya yang mencapai Rp 500 
ribu s/d Rp 3 juta per bulan. 
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CARA SETTING GPRS 
UNTUK SEMUA PONSEL 

 
Setting GPRS Otomatis (OTA) 
Cara tercepat adalah mengirim SMS ke provider yang Anda miliki, tarifnya 
bervariasi antar provider, dan pesan yan harus dikirim juga berbeda-beda, 
namun tidak semua HP didukung. 
ProXL Telkomsel Matrix IM3 

 ProXL Telkomsel Matrix IM3 
Nomor 9667 5432 3000 3939 
Pesan  GPRS<spasi><merk 

ponsel><tipe/seri 
ponsel> 

S<spasi>Merk<spasi> Tipe GPRS <spasi> 
[Merek Ponsel] 

<spasi> [Tipe Ponsel] 

GPRS <spasi> 
[Merek Ponsel] 

<spasi> [Tipe Ponsel] 
Tarif 
(pra/pasca) 

350/350 + PPN 10% 350/250 2000/2000 Gratis 

 
 
Setting GPRS Manual 
Sebenarnya menset GPRS sangat mudah, namun bagi sebagian orang terkesan sangat sulit, 
bahkan di hampir semua majalan dan tabloid yang berhubungan dengan ponsel selalu 
mencantumkan cara spesifik setting GPRS untuk setiap HP, padahal untuk bisa mensetting 
GPRS HP apapun Anda cukup mengetahui 3 hal, untuk mengeset WAP hanya perlu tahu 1 
hal, dan untuk mengeset MMS kita perlu tahu 5 hal. 
 
Selain setting-setting yang ada di sini, Anda tidak perlu mengubah-ubah setting default yang 
sudah diberikan di setiap HP, biasanya setting-setting tersebut sudah baik untuk dipakai, dan 
sudah optimal. 
 
Setting GPRS 
Jika Anda hanya ingin memakai HP untuk koneksi Internet dari PC, Anda hanya perlu 
mengeset GPRS saja, tidak perlu set WAP ataupun MMS. Anda hanya perlu tahu 3 hal yaitu; 
Access point name, user, dan password, bahkan jika Anda memakai kartu pasca bayar 
Matrix, Anda cukup tahu nama Access Pointnya karena username dan passwordnya adalah 
kosong. 
 

 ProXL Telkomsel Matrix IM3 
APN www.xlgprs.net internet  satelindogprs.com www.indosatm3.net 

Username xlgprs wap - gprs 
Password proxl wap123 - im3 

 
Dan berikut adalah daftar cara setting secara detil untuk berbagai macam HP yang mendukung 
teknologi GPRS. 
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Setting GPRS 
• Erricsson [T300 / T310], [T68 / T68i], 
• Sony Erricsson [P800] , [T610], [T39M / R600 / R520 T200 / T65] 
• Nokia [7650 / 3650], [8310 / 6510 / 6310 / 3510 / 3530], [5100 / 6100 / 
  6108 / 6610 / 6650 / 6800 / 7250 / 7210 / 8910i] 
• Siemens [S55 / S57 / SL55 / M55], [S45 / ME45 / M50 / C55] 
• Samsung [SGH C100 / Q100 / Q200 / S100 / S200 / S300 / V200 / V200c / 
  X400], [SGH-S500] 
• Motorola [T280 / V60 / V66 / V70, [A388], [T192], [P7389i], [T720 / T720i], 
  [E360], [C330 / C350] 
• Mitsubishi [M320] 
• Philips [Fisio 620 / 820], [Fisio 630], [9@9++] 
• SAGEM [MYX-6], 
• Panasonic [GD67], [GD76], [GD88] 
 
Setting GPRS Nokia 7650 / 3650 
1. Pilih "Tools" 
2. Pilih "Settings" 
3. Pilih "Connection" 
4. Pilih "Access Point" 
5. Pilih "Options" 
6. Pilih "New Access Point" 
7. Pilih "Use Default Settings" 

• Connection Name : Satgprs 
• Data Bearer : GPRS 
• Access Point Name : satelindogprs.com 
• User name : (kosongkan) 
• Prompt Password : No 
• Password : (kosongkan) 
• Authentication : Normal 
• Gateway IP address : 202.152.162.250 
• Homepage : http://satwap 
• Connection security : off 
• Session mode : Temporary 

8. Masih di "Connection" 
• Pilih "GPRS" 
• Pilih "GPRS Connection" 
• Pilih : When needed 
• Access point : satelindogprs.com 

9. Selesai 
 
Cara Penggunaan GPRS 
1. Pilih Menu "Service" 
2. Pilih Menu "Option" 

• Pilih settings' 
• Lalu pilih Default access point 
• Tekan change 
• Lalu pilih setting yang telah dibuat sebelumnya yaitu satgprs. 
• Lalu back kembali 
• Pilih menu option kembali 
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• "Add Bookmark" 
               o Title : situs yang ingin di tuju (Ex.Yahoo) 
               o Address : wap.yahoo.com 
3. Pilih "Save" 
4. "Go to address"….ok 
 
Setting GPRS Nokia 8310 / 6510 / 6310 / 3510 / 3530 
1. Masuk ke Menu, pilih Services tekan select. 
2. Pilih Settings tekan select. 
3. Pilih Active service settings tekan select, pilih Set 1 tekan select. 
4. Pilih Edit active service settings tekan select. 

• Settings name tekan select, hapus Set 1, ketik Satgprs 
• Homepage : http://satwap 
• Session mode : Temporary 
• Connection security : off 
• Data bearer : GPRS 
• GPRS connection : When needed 
• GPRS access point : satelindogprs.com 
• IP address : 202.152.162.250 
• Authentication type : Normal 
• Login type : Automatic 
• Username : (kosongkan) 
• Password : (kosongkan) 

 
Setting GPRS untuk Nokia 5100 / 6100 / 6108 / 6610 / 6650 / 6800 / 7250 / 7210 / 8910i 
1. Pilih menu "Service" 
2. Pilih "Setting" 
3. Pilih "Active Services Setting" 
4. Pilih set 1 atau salah satunya 
5. Lalu pilih activate 
6. Pilih "Edit active service setting"  

• Seting name : Satgprs 
• Homepage : http://satwap 
• Session mode : Temporary 
• Connection security : OffData bearer : GPRS 
• GPRS conection : When needed 
• GPRS access point : satelindogprs.com 
• IP address : 202.152.162.250 
• Authentication type : Normal 
• Login type : Automatic 
• User name : (kosongkan) 
• Password : (kosongkan) 

5. Selesai 
 
Cara penggunaan GPRS 
1. Pilih Menu "Service" 
2. Pilih Menu "Option" 

• Add Bookmark 
              o Title : situs yang ingin di tuju (Ex. Yahoo) 
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               o Address : wap.yahoo.com 
3. Save 
4. Go to address….ok 
 
Setting GPRS Sony Ericsson P800 
Internet Accounts 
1. Pilih Control Panel 
2. Pilih tab Connections 
3. Pilih Internet Account 
4. Pilih tab Accounts 
5. Pilih tombol New 
6. Di menu Internet account, isi parameter berikut : 

• Account Name : Satgprs 
• Connection Type : GPRS 

7. Pilih tombol Advanced 
8. Di menu Settings - Satgprs 
9. Pilih Server tab 

• Tandai ( ) kotak User name and password required 
• User name : (kosongkan) 
• Password : (kosongkan) 
• Address : satelindogprs.com 

10. Pilih Done 
11. Pilih Done 
12. Masih di menu Internet accounts 
13. Di menu pull down Preferred : pilih Satgprs / nama lain yang telah diset pada account    
      name 
14. Pilih Done 
 
Setting WAP 
1. Control Panel 
2. Pilih tab Connections 
3. Pilih WAP Accounts 
4. Pilih Basic tab 
5. Pilih tombol New 

• Account name : Satgprs 
• Internet Account : pilih Satgprs 
• Use Proxy : di mark / dipilih 
• Address : 202.152.162.250 
• Port : 9201 
• Username : (kosongan) 
• Password : (kosongkan) 
• Pilih Done 
• Pilih Preferred tab 

            " Use WAP Account : di mark / dipilih 
            " Preferred : Pilih Satgprs 
8. Pilih Done 
 
Setelah itu untuk dapat menikmati WAP dapat lasung dari Smart Button disamping kanan 
atas dibawah button CAM. Atau dari Internet di Panel 
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Setting GPRS Sony Ericsson T610 
Setting Data Account GPRS 
1. Tekan tombol navigasi untuk masuk ke menu utama 
2. Pilih icon "Connectivity" 
3. Pilih menu "Data comm." 
4. Pilih menu "Data accounts" 
5. Pilih menu "New account" 
6. Pada menu Account type pilih menu "GPRS data" 
7. Pada Name: isi "Satgprs" 
8. Pada menu New GPRS data isi parameter berikut : 

• APN : satelindogprs.com 
• User id : (kosongkan) 
• Password : (kosongkan) 

9. Tekan tombol save 
 
Setting WAP 
1. Tekan tombol navigasi untuk masuk ke menu utama 
2. Pilih icon "Connectivity" 
3. Pilih menu "WAP options" 
4. Pilih menu "WAP profiles" 
5. Pilih menu "New profile" 
6. Pada menu New profile isi parameter berikut : 

• Name : Satgprs 
• Connect using : pilih Satgprs 
• IP address : 202.152.162.250 

7. Tekan tombol save 
8. Masih dimenu "WAP Profiles" 
9. Pilih "Satgprs", tekan "Select", lalu tekan "Edit" v 10. Pilih menu "Advanced" 
11. Pilih menu "Change homepage" 
12. Pada menu Change homepage isi parameter berikut : 

• Name : Satgprs 
• WWW Address : hapus [Internal address] ganti dengan "http://satwap" 

13. Tekan tombol panah sampai kembali ke standby. 
14. Tekan tombol navigasi untuk masuk ke menu utama 
15. Pilih icon "Internet services" 
16. Pilih tombol "More" 
17. Pilih "Satgprs" untuk mulai WAP browsing. 
 
Cara penggunaan GPRS 
1. Internet option 
2. More 
3. Pilih Menu Bookmarks 
4. Pilih menu Add Bookmarks 

• Title: Yahoo atau MIS 
• Address: http://wap.yahoo.com; 

 
Setting GPRS Ericsson T300 / T310 
1. Tekan tombol navigasi untuk masuk ke menu utama. 
2. Pilih icon "Connect" , tekan tombol Yes untuk memilih. 
3. Pilih menu "Data comm." 
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4. Pilih menu "Data accounts" 
5. Tekan tombol Yes pada menu "Add account?" 
6. Pada Account type pilih "GPRS data" 
7. Pada New Account isi "Satgprs" 
8. Pada APN isi "satelindogprs.com" 
9. Pada User id : (kosongkan) 
10. Pada Password : (kosongkan) 
11. Pilih menu "Save?" untuk menyimpan setting 
12. Tekan tombol No untuk kembali ke menu utama. 
13. Pilih icon "WAP services" 
14. Pilih menu "Options" 
15. Pilih menu "WAP Profiles" 
16. Pilih menu "Add profile?" dan masukkan parameter berikut 

• Name : Satgprs 
• Connect using : Satgprs (pilih data account yang baru dibuat diatas) 
• IP address : 202.152.162.250 

17. Pilih "Save?" untuk menyimpan setting. 
18. Pilih profile "GPRS WAP" yang baru dibuat, tekan tombol "Yes" lalu pilh "Edit" 
19. Pilih Advanced 
20. Pilih menu "Chg homepage" 
21. Pada Name isi "Satgprs" 
22. Pada Address isi "http://satwap" 
23. Tekan tombol "No" sampai kembali ke menu WAP services. 
24. Pilih menu "Satgprs" untuk memulai browsing WAP. 
 
Cara penggunaan GPRS 
1. Kembali ke "Wap service" 
2. Pilih "Bookmark" 
3. Pilih "Add bookmark" 

• Ketik Nama dan alamat yg akan dituju 
            (contoh : http://wap.astaga.com) 
 
Setting GPRS Ericsson T68 / T68i 
1. Ponsel dalam keadaan Standby 
2. Tekan tombol navigasi kekiri dan kebawah pilih "Connect" tekan "yes" 
3. Tekan tombol navigasi ke bawah sampai pada pilihan "Data comm." tekan "yes" 
4. Pilih "Data accounts" tekan "yes" 
5. Tampil pertanyaan "Add Account?" tekan "yes" 
6. Kemudian akan tampil pilihan "Account Type" 
7. Pilih "GPRS data" tekan "yes" 
8. Anda masuk pada menu "New Account" 
9. Name : _______ ketik nama yang anda inginkan untuk membedakan dengan account 
yang lain. 
10. Contoh : Ketik "Satgprs" , tekan "yes" 
11. Anda masuk pada menu "New GPRS Data", selanjutnya input parameter sebagai 
berikut : 
12. APN : tekan, "yes", 
13. tampil APN ; ketik "satelindogprs.com", tekan "yes" 
14. Tekan tombol navigasi ke bawah sampai parameter "user id", tekan "yes" 
15. Kemudian tampil "user id" : (kosongkan), tekan "yes" 
16. Tekan tombol navigasi ke bawah sampai parameter "password" akan tampil password 
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: (kosongkan) tekan "yes", password yang kita masukan akan ditampilkan sebagai ****** 
17. Tekan Save 
18. Tekan tombol navigasi ke bawah pilih Password Request 
19. Tekan "yes" 
20. Pilih Off tekan yes 
21. Tekan Tombol Navigasi ke bawah pilih IP Address 
22. Tampil IP Address : 202.152.162.250 
23. Tekan No untuk Kembali ke "menu utama" 
24. Tekan tombol navigasi ke kanan dan kebawah pilih menu "WAP services", kemudian 
tekan "yes" 
25. Tekan tombol navigasi ke bawah untuk memilih menu "WAP Setting", tekan "yes" 
26. Anda masuk pada menu "WAP Setting" 
27. Tekan tombol navigasi ke bawah untuk memilih salah satu "profile", tekan "yes" 
28. Akan tampil Name : Nama yang anda inginkan untuk membedakan dengan profile 
lainnya, contoh : ketik "Sat-GPRS", tekan "yes" 
29. Tekan tombol navigasi ke bawah sampai pada "Change Homepage" tekan "yes" 
30. Akan tampil Title : Ketik title yang anda inginkan untuk membedakan dengan Profile 
lainnya, contoh : "Satgprs", tekan "yes" 
31. Akan tampil Address : ------- ketik : http://satwap, tekan "yes" 
32. Tekan tombol navigasi ke bawah sampai pada pilihan save to, tekan, "yes" 
33. Pilih All Profiles, tekan "yes" 
34. Tekan tombol navigasi ke bawah sampai pada pilihan gateway, tekan, "yes" 
35. Anda masuk pada menu "Gateway", pilih IP setting, tekan "yes" 
36. Anda masuk pada menu "IP setting", pada pilihan "Connect Using", tekan "yes" 
37. Anda masuk pada menu "Data Account", pilih "Data Account" yang telah anda buat 
pada menu setting sebelumnya, misalnya ( pada contoh ini ) Satgprs, tekan "yes" 
38. Tekan tombol navigasi ke bawah sampai pilihan "IP Address", ketik : 202.152.162.250 
tekan "yes" 
39. Tekan tombol navigasi ke bawah sampai pilihan "user id", tekan "yes" 
40. Anda masuk pada menu "user id" : (kosongkan), tekan "yes" 
41. Tekan tombol navigasi ke bawah sampai pilihan "password", tekan "yes" 
42. Anda masuk pada menu "password" : (kosongkan), tekan "yes" ( password ) yang 
anda masukan akan tampil sebagai ****** 
43. Tekan tombol navigasi ke bawah sampai pilihan "security", tekan "yes" 
44. Anda masuk pada menu "security" pilih "off", tekan "yes" 
45. Tekan tombol navigasi ke bawah sampai pilihan "Show Images" tekan "yes" pilih "on" 
tekan, "yes" 
46. Tekan tombol navigasi ke bawah sampai pada pilihan "Response timer" 
47. Anda masuk pada menu "response timer", akan tampil 'second :" 
48. Pada umumnya menu ini sudah terisi jika belum ketik 150, tekan "yes" 
49. Tekan "No" sampai ke menu utama. 
50. Untuk memulai browsing menggunakan WAP pada ponsel Sony Ericsson T. 68 dapat 
dilakukan dengan cara: 
51. Pada saat ponsel dalam keadaan Standby, tekan tombol navigasi ke kiri atau ke kanan 
sampai pada menu WAP Service, tekan "yes" 
52. Pilih Title yang telah dibuat sebelumnya pada WAP Setting ( pada contoh ini : Satgprs 
) tekan "yes" 
 
Setting GPRS Sony Ericsson T39M / R600 / R520 T200 / T65 
1. Pilih Menu "Setting" 
2. Pilih Menu "Data comm" 
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3. Pilih "Data accounts" 
4. Pilih "Add Account" 
5. Kemudian akan tampil pilihan "Account Type" 
6. Pilih "GPRS data" 
7. Pilih menu "New Account" 
8. Name : Satgprs , tekan "yes" 
9. Pilih menu "New GPRS Data" 
10. APN : satelindogprs.com 
11. user id : (kosongkan) 
12. Password : (kosongkan) lalu simpan 
13. Tekan No 3 kali untuk Kembali ke menu utama 
14. Pilih menu "WAP Service" 
15. Pilih menu "WAP Setting" 
16. Pilih salah satu "profile", tekan "yes" 
17. Name : Satgprs 
18. Change Homepage", tekan "yes" , tekan "yes" lagi (R520) 
19. Akan tampil Address : http://satwap, tekan "yes" 
20. "Save to" 
21. Pilih All Profiles, tekan "yes" 
22. Pilih menu "Gateway", pilih IP setting, tekan "yes" 
23. Pilih menu "IP setting", pada pilihan "Connect Using : Satgprs 
24. IP Address : 202.152.162.250 tekan "yes" 
25. Tekan tombol navigasi ke bawah sampai pilihan "user id", (kosongkan) 
26. Tekan tombol navigasi ke bawah sampai pilihan "password", (kosongkan) 
27. Tekan tombol navigasi ke bawah sampai pilihan "security", tekan "yes" 
28. Anda masuk pada menu "security" pilih "off", tekan "yes" 
29. pilihan "Show Images" tekan "yes" pilih "on" tekan, "yes" 
30. Tekan tombol navigasi ke bawah sampai pada pilihan "Response timer" 
31. Anda masuk pada menu "response timer", akan tampil 'second :" 
32. Pada umumnya menu ini sudah terisi jika belum ketik 300, tekan "yes" 
33. Tekan "No" sampai ke menu 
34. Selesai 
 
Setting GPRS Siemens S55 / S57 / SL55 / M55 
1. Pilih "Menu" 
2. Pilih icon "Surf & Fun" 
3. Pilih menu "Internet" 
4. Pilih menu "Profiles" 
5. Pilih menu "Profile one", lalu tekan tombol "Edit" 
6. Isi "Profile name" dengan "Satgprs" 
7. Isi "IP Address" dengan "202.152.162.250" 
8. Isi "Port" dengan "9201" 
9. Isi "Homepage" dengan "http://satwap" 
10. Isi "GPRS lingertime" dengan "150 minutes" 
11. Isi "CSD lingertime" dengan "180 seconds" 
12. Dari menu "Conn. profile", pilih "Edit" 
13. Isi "Profile name" dengan "Satgprs" 
14. Pilih menu "GRPS settings", tekan "Edit" 
15. Isi/pilih setting sebagai berikut : 

• Activated : Yes 
• APN : satelindogprs.com 
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• Login name : (kosongkan) 
• Password : (kosongkan) 
• Pilih "Save" 

16. Tekan tombol back, sampai kembali ke stand by mode. 
17. Pilih "Menu" 
18. Pilih icon "Setup" 
19. Pilih menu "Connectivity" 
20. Beri tanda check pada menu "GPRS" 
21. Jawab "Yes" pada pertanyaan "Switch GPRS on?" 
22. Tekan tombol back, sampai kembali ke stand by mode. 
23. Pilih "Menu" 
24. Pilih icon "Surf & Fun" 
25. Pilih menu "Internet" 
26. Pilih menu "Homepage" untuk memulai WAP Browsing. 
 
Cara penggunaan GPRS 
1. Pilih "Menu" 
2. Pilih icon "Surf & Fun" 
3. Pilih menu "Internet" 
4. Pada menu "Add Bookmark" tekan select 
5. Pilih menu "[empty]" 
6. Tekan Menu 
7. Pilih Edit 
8. Pada menu "Name/title" beri nama site yg ingin dituju 
9. Pada menu "URL" isi alamat site yg dituju (contoh : http://wap.oranye.net) 
 
Setting GPRS Siemens S45 / ME45 / M50 / C55 
1. Masuk ke Menu, pilih Surf & fun tekan select. 
2. Pilih Internet tekan select. 
3. Pilih Profiles tekan select. 
4. Pilih Profile one tekan select. 
5. Edit Profile one. 
6. Edit Profile name, hapus Profile one, ketik Satgprs tekan save. 
7. Edit WAP Parameters 

• IP address : 202.152.162.250. 
• Port : 9201 
• 2nd address : 000.000.000.000 
• 2nd port : 9201 
• Homepage : http://satwap 
• Linger time : 150 seconds 

8. Edit GPRS settings 
• Pilih Activated 
• APN : satelindogprs.com 
• Login name : (kosongkan) 
• Password : (kosongkan) 
• Tekan save 

9. Tekan tombol back, sampai kembali ke stand by mode. 
10. Pilih "Menu" 
11. Pilih icon "Setup" 
12. Pilih menu "Connectivity" 
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13. Beri tanda check pada menu "GPRS" 
14. Jawab "Yes" pada pertanyaan "Switch GPRS on?" 
15. Tekan tombol back, sampai kembali ke stand by mode. 
16. Pilih "Menu" 
17. Pilih icon "Surf & Fun" 
18. Pilih menu "Internet" 
19. Pilih menu "Homepage" untuk memulai WAP Browsing. 
 
Setting GPRS Samsung SGH C100 / Q100 / Q200 / S100 / S200 / S300 / V200 / V200c / 
X400 
1. Tekan tombol "Menu" 
2. Pilih "Funbox", tekan tombol "Select" 
3. Pilih "WAP Browser", tekan tombol "Select" 
4. Pilih "Settings", tekan tombol "Select" 
5. Pilih salah satu profile, contoh "Profile1 Info", lalu tekan tombol "Select" 
6. Pilih "Profile Name", isi dengan "Satgprs", lalu tekan tombol "OK" 
7. Pilih "Homepage URL", isi dengan "http://satwap", lalu tekan tombol "OK" 
8. Pilih "Security", pilih "Non secure", tekan tombol "OK" 
9. Pilih "IP Address", isi dengan "202.152.162.250", tekan tombol "OK" 
10. Pilih "Bearer", pilih "GPRS", tekan tombol "Select" 
11. Pilih "User Name" : (kosongkan), tekan tombol "OK" 
12. Pilih "Password" : (kosongkan), tekan tombol "OK" 
13. Pilih "APN", isi dengan "satelindogprs.com", tekan tombol "OK 
 
Setting GPRS Samsung SGH-S500 
1. Tekan tombol "Menu" 
2. Pilih "Funbox", tekan tombol "Select" 
3. Pilih "WWW services", tekan tombol "Select" 
4. Pilih "Proxy settings", tekan tombol "Select" 
5. Pilih salah satu profile, contoh "Proxy1", lalu tekan tombol "Select" 
6. Pilih "Proxy name", isi dengan "Satgprs", lalu tekan tombol "OK" 
7. Pilih "GPRS settings", tekan "Select" 

• Gateway : 
               o IP address: 202.152.162.250 
               o IP port: 9201 

• APN: satelindogprs.com 
• Login : (kosongkan) 
• Password: (kosongkan) 
• Home URL: http://satwap 
• Bearer: GPRS only 

8. Current Proxy : Satgprs 
 
Setting GPRS Motorola T280 / V60 / V66 / V70 
1. Dari mode standby tekan tombol menu untuk masuk ke menu utama. 
2. Pilih menu "Setting", lalu tekan tombol "Select". 
3. Pilih menu "Browser Setup", lalu tekan tombol "Select". 
4. Pilih menu "[New Entry]", lalu tekan tombol "Select". 
5. Pilih menu "Name", lalu tekan "CHANGE" 
6. Isi "Name:" dengan "Satgprs" 
7. Pilih menu "Homepage", lalu tekan "CHANGE" 
8. Isi "Homepage:" dengan "http://satwap" 
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9. Pilih "APN", lalu tekan "CHANGE" 
10. Isi "APN", dengan "satelindogprs.com", lalu tekan "OK" 
11. Pilih "User ID", lalu tekan "CHANGE" 
12. Isi "User ID" : (kosongkan), tekan "OK" 
13. Pilih "Password", lalu tekan "CHANGE" 
14. Isi "Password" : (kosongkan), tekan "OK" 
15. Pilih menu "WAP IP 1", lalu tekan "CHANGE" 
16. Isi "WAP IP 1" dengan "202.152.162.250", lalu tekan "OK" 
17. Isi "Port 1" dengan "9201", lalu tekan "OK" 
18. Pilih "Timeout", lalu tekan tombol "Select" 
19. Isi "Timeout", dengan "2 minutes", lalu tekan "OK" 
20. Lalu tekan "DONE", untuk kembali menu utama. 
21. Tekan tombol "LAUNCH" untuk mulai browsing via WAP. 
 
Setting GPRS Motorola A388 
1. Dari mode standby tekan tombol menu untuk masuk ke menu utama. 
2. Pilih menu "Setting", lalu tekan tombol "Select". 
3. Pilih menu "Setup", lalu tekan tombol "Select". 
4. Pilih menu "Internet Setup", lalu tekan tombol "Select" 
5. Pilih menu "Connection Setup", lalu tekan tombol "Select" 
6. Pilih profile kosong "[Profile 1]", lalu tekan tombol "Select". 
7. Pilih "CSD Call" menjadi "GPRS", lalu tekan tombol "Select" 
8. Beri tanda check list pada "Set as Default", lalu tekan tombol "Select" 
9. Pilih "Profile Name", lalu tekan "CHANGE" 
10. Isi "Profile Name:" dengan "Satgprs", lalu tekan "OK" 
11. Pilih menu "Homepage", lalu tekan "CHANGE" 
12. Isi "Homepage:" dengan "http://satwap" 
13. Pilih "Access Pt Name", lalu tekan "CHANGE" 
14. Isi "Access Pt Name", dengan "satelindogprs.com", lalu tekan "OK" 
15. Pilih "User ID", lalu tekan "CHANGE" 
16. Isi "User ID" : (kosongkan), tekan "OK" 
17. Pilih "Password", lalu tekan "CHANGE" 
18. Isi "Password" : (kosongkan), tekan "OK" 
19. Lalu tekan "DONE" 
20. Pilih menu "Browser Setup", lalu tekan tombol "Select" 
21. Pilih profile kosong "[Proxy Profile 1]", lalu tekan tombol "Select". 
22. Pilih "Proxy Name", lalu tekan "CHANGE" 
23. Isi "Profile Name:" dengan "Satgprs", lalu tekan "OK" 
24. Pilih "Primary IP", lalu tekan "CHANGE" 
25. Isi "Primary IP" dengan "202.152.162.250", lalu tekan "OK" 
26. Pilih "Port", lalu tekan "CHANGE" 
27. Isi "Port" dengan "9201", lalu tekan "OK" 
28. Pilih menu "Web Page", lalu tekan tombol "Select" 
29. Isi "Web Page" dengan "http://satwap", lalu tekan "OK" 
30. Lalu tekan "DONE" 
 
Setting GPRS Motorola T192 
1. Tekan tombol Menu 
2. Pilih menu "Setting", lalu tekan "OK". 
3. Pilih menu "Phone Setup", lalu tekan "OK". 
4. Pilih menu "Setup Internet", lalu tekan "OK" 
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5. Pilih menu "Edit Profile", lalu tekan "OK" 
6. Isi dengan "Satgprs", lalu tekan "OK". 
7. Pilih menu "WAP Setting", lalu tekan "OK". 
8. Pilih "Primary IP", lalu tekan "OK". 
9. Isi "Primary IP" dengan "202.152.162.250", lalu tekan "OK" 
10. Pilih "Primary Port", lalu tekan "OK" 
11. Isi "Primary Port", dengan "9201", lalu tekan "OK" 
12. Pilih "Data transmission", pilih "GPRS", lalu tekan "OK" 
13. Pilih "APN", lalu tekan "OK" 
14. Isi "APN" dengan "satelindogprs.com", lalu tekan "OK" 
15. Pilih "Username", lalu tekan "CHANGE" 
16. Isi "Username" : (kosongkan), tekan "OK" 
17. Pilih "Password", lalu tekan "CHANGE" 
18. Isi "Password" : (kosongkan), tekan "OK" 
19. Tekan tombol "Back" 
20. Pilih menu "Profile name", lalu tekan "OK" 
21. Isi "Profile name" dengan "Satgprs", lalu tekan "OK" 
22. Tekan tombol "C" 2 kali 
23. Pilih menu "Setting", lalu tekan "OK". 
24. Pilih menu "Phone Setup", lalu tekan "OK". 
25. Pilih menu "Setup Internet", lalu tekan "OK" 
26. Pilih menu "Edit Homepage URL", lalu tekan "OK" 
27. Pilih profile "Satgprs", lalu tekan "Modify" 
28. Isi dengan http://satwap, lalu tekan "OK" 
29. Kembali ke Menu utama 
30. Tekan tombol "Internet", lalu tekan "OK" untuk mulai browsing via WAP. 
 
Setting GPRS Motorola P7389i 
1. Tekan tombol Menu 
2. Pilih menu "Setting", lalu tekan "OK". 
3. Pilih menu "Phone Setup", lalu tekan "OK". 
4. Pilih menu "Setup Internet", lalu tekan "OK" 
5. Pilih menu "Edit Profile", lalu tekan "OK" 
6. Tekan Menu untuk edit profile 1 
7. Pilih menu "WAP Setting", lalu tekan "OK". 
8. Pilih "Primary IP", lalu tekan "OK". 
9. Isi "Primary IP" dengan "202.152.162.250", lalu tekan "OK" 
10. Tekan tombol "C" 
11. Pilih "Data Bearer", pilih "GPRS" lalu tekan "OK" 
12. Pilih "APN", lalu tekan "OK" 
13. Isi "APN" dengan "satelindogprs.com", lalu tekan "OK" 
14. Tekan tombol "C" 
15. Pilih menu "Profile name", lalu tekan "OK" 
16. Isi "Profile name" dengan "Satgprs", lalu tekan "OK" 
17. Tekan tombol "C" 
18. Pilih menu "Satgprs", lalu tekan "OK" 
19. Tekan tombol "C" 2 kali 
20. Tekan Menu 
21. Pilih menu "Setup Internet", lalu tekan "OK" 
22. Pilih menu "Edit Homepage URL", lalu tekan "OK" 
23. Isi dengan "http://satwap", lalu tekan "OK" 
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24. Pilih menu "Satgprs", lalu tekan "OK" 
25. Isi dengan "http://satwap", lalu tekan "OK" 
26. Tekan tombol "C" 4 kali kembali ke Menu utama 
 
Setting GPRS Motorola T720 / T720i 
1. Tekan tombol Menu 
2. Pilih Menu "More" (bergambar kotak), tekan tombol "SELECT" 
3. Pilih "Web Sessions", tekan tombol "SELECT" 
4. Pilih "[New Entry]", tekan tombol "SELECT" 
5. Pilih "Name", tekan "CHANGE", kemudian isi dengan "Satgprs", lalu tekan "OK". 
6. Pilih "Homepage", tekan "CHANGE", kemudian isi dengan "http://satwap", lalu tekan 
"OK". 
7. Pilih "WAP IP 1", tekan "CHANGE", isi dengan "202.152.162.250", lalu tekan "OK". 
8. Biarkan "WAP Port 1" berisi "9201". 
9. Pilih "GPRS APN", tekan "CHANGE", isi dengan "satelindogprs.com", lalu tekan "OK". 
10. Pilih "User Name", tekan "CHANGE", (kosongkan), lalu tekan "OK". 
11. Pilih "Password", tekan "CHANGE", (kosongkan), lalu tekan "OK". 
12. Tekan tombol "DONE" untuk kembali ke menu "Web Sessions" 
13. Pilih menu "Satgprs", lalu tekan tombol "LAUNCH" untuk mulai browsing via WAP. 
14. Untuk selanjutnya, dari menu menu utama, tekan tombol "BROWSE" utk langsung 
browsing via WAP. 
 
Setting GPRS Motorola E360 
1. Dari mode standby tekan tombol menu untuk masuk ke menu utama. 
2. Pilih menu "Setting", lalu tekan tombol "Select". 
3. Pilih menu "WAP Profile", lalu tekan tombol "Select". 
4. Pilih menu "Set Profile" 
5. Pilih menu "[New Entry]", lalu tekan tombol "Select". 
6. Pilih menu "Rename", lalu tekan tombol "Select", lalu isi profile dengan "Satgprs" 
7. Pilih menu "Edit", lalu tekan tombol "Select". 
8. Pilih menu "Bearer Type", tekan tombol "Select", kemudian pilih "GPRS". 
9. Pilih "User Name" : (kosongkan). 
10. Pilih "Password" : (kosongkan). 
11. Pilih "APN", isi dengan "satelindogprs.com". 
12. Tekan tombol "Back" untuk kembali ke menu "Edit". 
13. Pilih menu "WAP Setting", lalu tekan tombol "Select". 
14. Pilih "Primary IP", tekan tombol "Select", kemudian isi dengan "202.152.162.250" 
15. Pilih "Primary Port", tekan tombol "Select", kemudian isi dengan "9201" 
16. Pilih menu "Homepage", tekan tombol "Select", kemudian isi dengan "http://satwap" 
17. Tekan tombol "Back" untuk kembali ke menu "WAP Profile" 
18. Pilih menu "Set default" untuk mengatifkan setting GPRS anda. 
19. Tekan tombol "DONE", untuk kembali menu utama. 
20. Pilih menu "Browser" untuk memulai browsing via WAP. 
 
Setting GPRS Motorola C330 / C350 
1. Dari mode standby tkan tombol menu utk masuk ke menu utama. 
2. Pilih menu "Web Sessions" 
3. Pilih menu "[New Entry]", lalu tekan tombol "Select" 
4. Pilih menu "Name", lalu tekan "CHANGE" 
5. Isi "Name:" dengan "Satgprs" 
6. Pilih menu "Homepage", lalu tekan "CHANGE" 
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7. Isi "Homepage:" dengan "http://satwap" 
8. Pilih menu "WAP IP1", lalu tekan "CHANGE" 
9. Isi "WAP IP1" dengan "202.152.162.250", lalu tekan "OK" 
10. Pastikan "WAP Port1" di isi dengan "9201" 
11. Pilih "GPRS APN", lalu tekan "CHANGE" 
12. Isi "GPRS APN", dengan "satelindogprs.com", lalu tekan "OK" 
13. Pilih "User Name", lalu tekan "CHANGE" 
14. Isi "User Name" : (kosongkan), tekan "OK" 
15. Pilih "Password", lalu tekan "CHANGE" 
16. Isi "Password" : (kosongkan), tekan "OK" 
17. Lalu tekan "DONE" 
18. Pilih menu "Satgprs", tekan tombol menu, lalu pilih "Set Default" dan tekan "SELECT" 
19. Tekan "LAUNCH" untuk mulai browsing WAP di ponsel Anda. 
 
Setting GPRS Mitsubishi M320 
1. Masuk ke menu utama 
2. Pilih menu "Connectivity" 
3. Pilih menu "Connection manager" 
4. Pilih menu "Connection profile" 
5. Pilih menu [...] bagian paling atas 
6. Pilih menu "GPRS connection" 
7. Isi parameter sebagai berikut: 
    " Profile name : Satgprs 
    " Access point name : satelindogprs.com 
    " Login name : (kosongkan) 
    " Login password : (kosongkan) 
8. Tekan tombol Exit sampai kembali ke menu utama 
9. Pilih menu "Internet" 
10. Pilih menu "Internet profiles" 
11. Pilih Satgprs yang baru dibuat tadi, tekan OK - 2 (dua) kali. 
12. Pilih menu "Settings" 
13. Isi parameter sebagai berikut : 

• IP address : 202.152.162.250 
• Home page : http://satwap 
• Activate security : off 
• Normal port : 9201 

14. Parameter lain biarkan ada adanya (default) 
15. Tekan tombol Exit untuk kembali ke menu Internet 
16. Pilih menu Home page untuk mulai browsing 
17. Selesai 
 
Setting GPRS Philips Fisio 620 / 820 
1. Tekan Tombol Menu 
2. Pilih WAP 
3. Pilih Setting 
4. Pilih Access Setting 
5. Pilih WAP 1 
6. Pilih Change 
7. Input parameter sebagai berikut: 
8. Entername : Satgprs 
9. Pilih GPRS Setting 
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10. Pilih Gateway 
• IP Address : 202.152.162.250 
• Port : 9201 
• APN : satelindogprs,com 
• Login : (kosongkan) 
• Password : (kosongkan) 
• Homepage : http://satwap 
• Bearer : GPRS First 
• Pilih OK 
 

Setting GPRS Philips Fisio 630 
1. Tekan Tombol Menu 
2. Pilih WAP 
3. Pilih Setting 
4. Pilih Access Setting 
5. Pilih WAP 1 
6. Pilih Edit 
7. Input parameter sebagai berikut: 
8. Profile name : Satgprs 

• Homepage : http://satwap 
• Bearer : GPRS first 
• GPRS Setting 

              o Gateway 
              o IP Address : 202.152.162.250 
              o Port : 9201 
              o APN setting : satelindogprs,com 
              o User name : (kosongkan) 
              o User Password : (kosongkan) 
9. Pilih OK 
 
Setting GPRS Philips 9@9++ 
1. Tekan Tombol Menu 
2. Pilih Oper Services 
3. Pilih WAP 
4. Pilih Access Setting 
5. Pilih WAP 1 
6. Pilih Change 

• Change name : Satgprs 
• GPRS Settings 

               o Password : (kosongkan) 
               o APN : satelindogprs.com 
               o Inactivity time : 180 
               o Login : (kosongkan) 

• Gateway 
               o IP Address : 202.152.162.250 
               o Port : 9201 

• Homepage : http://satwap 
• Bearer : GPRS first 
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Setting GPRS Sagem MYX-6 
1. Pilih "WAP", lalu tekan "Select" 
2. Pilih "Advance", lalu tekan "Tick" 
3. Pilih "Settings", lalu tekan "Tick" 
4. Pilih "Profiles", lalu tekan "Ok" 
5. Pilih slot yang masih kosong (e.g. "Provider 10"), lalu tekan "Options" 
6. Pilih "Activate", lalu tekan "Ok" 
7. Pilih "Advance", lalu tekan "Tick" 
8. Pilih "Settings", lalu tekan "Tick" 
9. Pilih "Profiles", lalu tekan "Ok" 
10. Tekan "Options" 
11. Tekan "Ok" untuk edit the "Provider title" 
12. Masukkan Sat-GPRS, lalu tekan "Ok" 
13. Pilih "Homepage", lalu tekan "Ok" 
14. Masukkan http://satwap, lalu tekan "Ok" 
15. Pilih "Preferred connect", lalu tekan "Ok" 
16. Pilih "GPRS", lalu tekan "Ok" 
17. Pilih "GSM parameters", lalu tekan "Option" 
18. Pilih "Login", "(kosongkan)", lalu tekan "Ok" 
19. Pilih "Password", "(kosongkan)", lalu tekan "Ok" 
20. Pilih "IP Address", lalu tekan "Ok" 
21. Masukkan "202.152.162.250", lalu tekan "Ok" 
22. Pilih "Port type", lalu tekan "Ok" 
23. Pilih "Non secure", lalu tekan "Ok" 
24. Pilih "Mode", lalu tekan "Ok" 
25. Pilih "Automatic", lalu tekan "Ok" 
26. Tekan "Back" 
27. Pilih "GPRS parameters", lalu tekan "Options" 
28. Pilih "APN", lalu tekan "Ok" 
29. Tekan "Options" 
30. Pilih "APN Book", lalu tekan "Ok" 
31. Pilih "APN menu", lalu tekan "Ok" 
32. Pilih "Create APN", lalu tekan "Ok" 
33. Masukkan satelindogprs.com, lalu tekan "Ok" 
34. Pilih "satelindogprs.com", lalu tekan "Option" 
35. Pilih "Activate", lalu tekan "Ok" 
36. Tekan "Back" 2 kali 
37. Pilih "IP Address", lalu tekan "Ok" 
38. Masukkan "202.152.162.250", lalu tekan "Ok" 
39. Pilih "Port type", lalu tekan "Ok" 
40. Pilih "Non secure", lalu tekan "Ok" 
41. Tekan "Back" 4 kali kembali ke "WAP service menu" 
42. Pilih "WAP", lalu tekan "Select" 
43. Pilih "Advance", lalu tekan "Tick" 
44. Pilih "Settings", lalu tekan "Tick" 
45. Pilih "Profile", lalu tekan "Ok" 
46. Pilih "Sat-GPRS", lalu tekan "Option" 
47. Pilih "Modify", lalu tekan "Options" 
48. Pilih "GPRS parameter", lalu tekan "Option" 
49. Pilih "APN", lalu tekan "Ok" 
50. Tekan "Options". 
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51. Pilih "APN Book", lalu tekan "Ok". 
52. Pilih "satelindogprs.com", lalu tekan "Options". 
53. Pilih "Activate", lalu tekan "Ok" 
54. Tekan "Back" 4 kali 
55. Pilih "Activate", lalu tekan "Ok" 
 
Setting GPRS Panasonic GD67 
1. Pilih menu "Browser" 
2. Pilih menu "Browser settings" 
3. Pilih "Linger Time" 
4. Pilih "GPRS" dan di "Current value" set 120 
5. Pilih menu "Server Setting" 
6. Pilih salah satu slot kosong, pilih "Edit" 

• Name : Satgprs 
• Home URL: http://satwap 
• Downloads URL: http://satwap 
• Port Number: 9201 
• Gateway IP: 202.152.162.250 
• Service Choice: GPRS only 
• GPRS : 
• Access Point Name : satelindogprs.com 
• User ID : (kosongkan) 
• User Password : (kosongkan) 
• Authentication : Normal 

 
Cara penggunaan GPRS : 
1. Menu 
2. Browser 
3. Browser Setting 
4. Server Setting 
5. Sat-GPRS 
6. Set 
 
Setting GPRS Panasonic GD68 
1. Pilih menu "Browser" 
2. Pilih "Browser Setting" 
3. Pilih "Server Setting" 
4. Pilih salah satu slot kosong 
5. Pilih "Edit" 
6. Masukkan "Satgprs", lalu tekan "Menu", pilih "Ok" 
7. Pilih "Home URL", lalu tekan "Edit" 
8. Masukkan http://satwap, lalu tekan "Menu", pilih "Ok" 
9. Pilih "Gateway IP", lalu tekan "Edit" 
10. Masukkan "202.152.162.250" , lalu tekan "Menu", pilih "Ok" 
11. Pilih "Service Choice", lalu tekan "Select" 
12. Pilih "GPRS only" 
13. Pilih "GPRS", lalu tekan "Menu" 
14. Pilih "Access Point Name", lalu tekan "Edit" 
15. Masukkan " satelindogprs.com", lalu tekan "Menu", pilih "Ok" 
16. Tekan tombol "Back" 2 kali 
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17. Pilih "Satgprs" 
18. Pilih "Set" 
19. Tekan tombol "Back" I kali, lalu pilih "Start Browser" untuk memulai browsing 
 
Setting GPRS Panasonic GD76 
1. Pilih menu "Browser" 
2. Pilih menu "Browser Setting", lalu tekan "Select"v 3. Pilih salah satu slot kosong, lalu 
tekan "Menu" 
4. Pilih "Edit", lalu tekan "Select" 
5. Tekan "Edit" untuk edit "Name" 
6. Masukkan "Satgprs", lalu tekan "Menu", pilih "Ok", lalu tekan "Select" 
7. Pilih "Home URL", lalu tekan "Edit" 
8. Masukkan http://satwap, lalu tekan "Menu", pilih "Ok" , lalu tekan "Select" 
9. Pilih "Gateway IP", lalu tekan "Edit" 
10. Masukkan "202.152.162.250", lalu tekan "Menu", pilih "Ok", lalu tekan "Select" 
11. Pilih "Security", lalu tekan "Select" 
12. Pilih "Non Secure", lalu tekan "Ok" 
13. Pilih "Bearer Type", lalu tekan "Select" 
14. Pilih "GPRS", lalu tekan "Menu" 
15. Pilih "Edit", lalu tekan "Select" 
16. Pilih "Access Point Name", lalu tekan "Edit" 
17. Masukkan " satelindogprs.com", lalu tekan "Menu", pilih "Ok" , lalu tekan "Select" 
18. Tekan tombol "C" 
19. Pilih "GPRS", lalu tekan "Menu" 
20. Pilih "Set", lalu tekan "Select" 
21. Tekan tombol "C" 
22. Pilih "Satgprs", lalu tekan "Menu" 
23. Pilih "Set", lalu tekan "Select" 
24. Pilih "Start Browser" untuk memulai browsing 
 
Setting GPRS Panasonic GD88 
1. Pilih menu "Browser" 
2. Pilih menu "Server List", lalu tekan "Select" 
3. Pilih salah satu slot kosong, lalu tekan "Menu" 
4. Pilih "Edit", lalu tekan "Select" 
5. Tekan "Edit" untuk edit "Name" 
6. Masukkan "Satgprs" 
7. Tekan "Menu", pilih "Ok", lalu tekan "Select" 
8. Pilih "Home URL", lalu tekan "Edit" 
9. Masukkan http://satwap 
10. Tekan "Menu", pilih "Ok" , lalu tekan "Select" 
11. Pilih "Gateway IP", lalu tekan "Edit" 
12. Masukkan "202.152.162.250" 
13. Tekan "Menu", pilih "Ok", lalu tekan "Select" 
14. Pilih "Security", lalu tekan "Select" 
15. Pilih "Non Secure", lalu tekan "Ok" 
16. Pilih "Bearer Type", lalu tekan "Select" 
17. Pilih "GPRS", lalu tekan "Menu" 
18. Pilih "Edit", lalu tekan "Select" 
19. Pilih "Access Point Name", lalu tekan "Edit" 
20. Masukkan " satelindogprs.com" 
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21. Tekan "Menu", pilih "Ok" , lalu tekan "Select" 
22. Pilih "User ID" dan "Password" : "(kosongkan)", lalu tekan "Select" 
23. Pilih "Authentication", lalu tekan "Select" 
24. Pilih "Normal", lalu tekan "Select" 
25. Tekan tombol "C" 
26. Pilih "GPRS", lalu tekan "Menu" 
27. Pilih "Set", lalu tekan "Select" 
28. Tekan tombol "C" untuk keluar dari menu "Server List" 
29. Pilih "Satgprs", lalu tekan "Menu" 
30. Pilih "Set", lalu tekan "Select" 
31. Pilih "Start Browser" untuk memulai browsing 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 25

KONEKSI DARI HP KE KOMPUTER: 
KABEL DATA, INFRARED 

ATAU BLUETOOTH ? 
 
 
Untuk mengoptimalkan kepemilikan HP kita, sebaiknya kita memiliki sarana konektivitas 
dengan PC. Dengan sarana konektivitas ini, kita bisa melakukan banyak hal dari mulai 
mengganti ringtone sampai melakukan koneksi Internet (tergantung software di PC dan 
kemampuan hp yang kita miliki). 
 
Saat ini setidaknya ada 3 metode untuk mengkoneksikan HP dengan PC (saya tidak akan 
membahas Wifi). Pertama dengan kabel data, kedua dengan infrared (IR), dan ketiga dengan 
bluetooth (BT). Saya akan membahas secara singkat kelebihan dan kekurangan dari ketiga 
cara ini, berikut saran saya untuk Anda yang ingin memakai salah satu metode konektivitas 
ini. 
 
KABEL DATA 
 
Plus: 
• Bisa digunakan di ponsel lama, yang tidak punya IR dan BT 
• Tidak perlu hardware tambahan untuk PC biasa 
• Bisa dipakai untuk mengupdate firmware ponsel (tergantung tipe hp, mungkin Anda butuh   
   kabel yang berbeda untuk koneksi data dan flash firmware) 
 
Minus: 
• Kebanyakan kabel data hanya bisa bekerja untuk ponsel model tertentu, ganti ponsel, ganti  
   pula kabel datanya (kadang-kadang ada juga sih kabel data yang kompatibel dengan banyak   
   seri, misalnya kabel data untuk SL45 yang kompatibel juga dengan S45, ME45, 
   bahkan C35, S35 dan M35) 
• Tidak bisa terlalu jauh dari PC (tergantung panjang kabel) 
 
Saran: 
Jika Anda sudah terlanjur punya HP yang tidak punya koneksi IR/BT, 
gunakan kabel data. Anda juga perlu kabel data untuk update firmware, 
atau jika PC Anda tidak punya konektivitas IR dan BT. 
 
INFRA RED 
 
Plus: 
• Kompatibel dengan semua hp yang memakai IR 



 26

• IR sudah ada di kebanyakan laptop (sudah menjadi standar di laptop) 
 
Minus: 
• Mobilitas terbatas: Jika Anda memakainya sebagai Modem dan ada SMS masuk, Anda akan  
   kerepotan membaca SMS tanpa memindahkan HP (hp harus tetap sejajar dengan IR     
   Receiver di komputer) 
• Anda harus membeli adapter Serial-IRDA atau USB-IrDA bila PC Anda belum punya port  
  IR 
 
Saran: 
Jika Anda sudah memiliki laptop, carilah HP yang punya IR. Sebaliknya, jika Anda punya HP 
yang punya IR, belilah Dongle USB-IrDA atau Serial-IrDA, jika Anda berganti HP maka 
dongle ini masih bisa Anda pakai. 
 
BLUETOOTH (BT) 
 
Plus : 
• Kompatibel dengan semua hp yang memakai BT 
• Anda bebas memakai HP ketika terhubung dengan PC (wireless dengan jarak sekitar 10  
   meter) 
 
Minus: 
• Belum menjadi standar umum, Anda mungkin harus membeli Serial-BT atau USB-BT   
  (berkisar antara 140-300 ribu) 
• HP yang punya konektivitas BT umumnya mahal 
 
Saran: 
Jika Anda memakai HP kelas atas (misalnya Nokia 6600, P900), sebaiknya Anda memakai 
BT. Catatan: Sony Ericson T610 & T630 sudah berisi Bluetooth secara internal. 
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ANDA DISINI AKAN MENEMUKAN SEBUAH CARA BAGAIMANA BISA 
MELAKUKAN AKSES INTERNET MENGGUNAKAN DIAL UP ATAU LINE 

TELEPON BIASA DENGAN BIAYA YANG MURAH HANYA 
Rp5300/JAM NET SUDAH TERMASUK BIAYA ONLINE DAN PULSA 
TELEPON RUMAH TANPA BERLANGGANAN DENGAN KECEPATAN 

YANG MENGAGUMKAN 
 

Bukan menjadi suatu rahasia bahwa jika kita mengakses internet dengan menggunakan dial-
up/sambungan telepon biasa/telepon kabel akan memerlukan biaya yang besar. Katakanlah 
jika anda menggunakan Telkomnet Instan, Indonet, Centrin, CBN dll berapa yang harus anda 
bayarkan untuk 1 jam aksesnya ? Untuk Telkomnet Instan berkisar antara Rp.9600,- begitu 
juga dengan Indonet yang lebih murah berkisar sampai Rp. 8000 dan inipun anda harus 
berlangganan.  
 
Artinya anda harus membayar sejumlah uang untuk 1 bulan dan jika anda tidak menggunakan 
akses internet ataupun hanya menggunakan beberapa jam saja maka uang langganan anda 
akan hilang, tetapi jika lebih dari jam akses maka anda akan menambah biaya aksesnya.  
Misal : anda berlangganan di Indonet dengan biaya Rp.100.000 dan bisa digunakan hanya 
untuk 12 jam. Tetapi ternyata pemakaian anda lebih maka kelebihannya itu anda harus tetap 
menambah sejumlah uang kepada indonet.  
 
Wah....bisa repot dong kalo gitu lagian kita kan kalo main internet tidak akan bisa 
mengontrol waktunya ? BETUL sekali, menurut pengalaman, orang kalau sudah main 
internet maka akan lupa waktu. Makanya kenapa orang lebih senang main internet di warnet, 
karena selain murah dia juga bisa mengontrol pengeluarannya. Begitu juga dengan jika anda 
telepon menggunakan HP ataupun telepon rumah. Jika orang tersebut perduli dengan 
keuangan saya yakin akan lebih memilih telepon ke wartel walaupun harganya lebih mahal 
sedikit. Mengapa ? karena dia akan bisa mengontrol pengeluarannya.  
Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah mengapa kalau di warnet biaya aksesnya 
bisa murah berkisar antara Rp.4000,- s/d Rp. 5000,- ? bahkan di tempat saya ada yang 
menawarkan Rp. 6000,- / jam padahal aksesnya tidak begitu cepat dibandingkan dengan akses 
Telkomnet Instan.  

Mari kita cermati bersama kenapa di warnet bisa murah. Sekarang setiap warnet pasti 
memiliki beberapa komputer dan sebenarnya line yang digunakan untuk sambungan internet 
hanyalah satu line saja dan line ini terhubung dengan server induk dan dari server induk ini 
akhirnya dipecah-pecah untuk digunakan bersama-sama dengan komputer yang ada di warnet 
tersebut atau mirip dibuat suatu jaringan. Terang saja bisa murah. Biasanya tiap warnet 
berlangganan untuk aksesnya dan biayanya berkisar 1.5 juta keatas dengan online 24 jam. 
Sekarang kalau warnet itu memiliki 10 komputer saja dan kita asumsikan jika setiap komputer 
digunakan oleh pengunjung selama 5 jam online setiap harinya dengan biaya Rp. 4000,- / jam 
maka berapa yang diperoleh :  10 komputer x 5 jam x Rp.4000,- x 30 hari = Rp. 6.000.000 
 
Dari perhitungan ini anda bisa lihat sendiri berapa keuntungan bersih dari pemilik warnet ini 
setelah dikurangi biaya operasional! Ini baru 10 komputer saja, padahal setiap warnet biasanya 
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memiliki sampai 15 lebih. Karena prinsip warnet adalah semakin banyak komputer maka 
jatuhnya akan semakin murah. Makanya warnet bisa memberikan harga murah untuk setiap 
jam aksesnya. Tetapi bagaimana dengan kita ? Jangan kuatir......ada suatu cara untuk 
menghemat akses internet dengan menggunakan dial-up yang murah bahkan bisa dikatakan 
seperti anda bagaikan bermain di warnet karena per jamnya anda hanya akan ditarik tarif 
Rp.5300,-san/jam NET dengan kecepatan yang setara dengan Telkomnet Instan (antara 46 
Kbps s/d 52 Kbps tergantung modem yang Anda gunakan!) Wah....bagaimana itu caranya ? 
Santai dulu.....sabar ya....  

Kini saatnya anda harus mengetahui rahasia ini !  

Rahasia akses tarif warnet itu adalah :  

PREPAID TELKOMSave  

PERDANA LING LING CARD 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ya....mungkin anda sudah tahu mengenai TelkomSave ini yang merupakan produk dari 
Telkom dan dapat digunakan untuk menelepon SLJJ, SLI dan HP dengan biaya murah. 
Tapi tunggu dulu.........!  
 
Sekarang sudah hadir produk baru dari TELKOM yang merupakan penyempurnaan 
TelkomSave. Kini anda bisa menggunakan kartu prabayar ini untuk bermain internet 
menggunakan sambungan dial up/telepon biasa/telepon kabel dengan biaya murah HANYA 
Rp. 5300,- / jam Net! Sudah termasuk biaya akses dan telepon!.  

 
KETENTUAN PENGGUNAAN :  

 

DARI JAM 08.00 WIB S/D 20.00 WIB atau DARI JAM 09.00 WITA S/D 21.00 WITA 
ANDA AKAN DIKENAKAN TARIF Rp. 248/MENIT 

 
DARI JAM 20.01 WIB S/D 07.59 WIB atau DARI JAM 21.01 WITA S/D 08.59 WITA 

ANDA AKAN DIKENAKAN TARIF Rp. 88 / menit/5300/jam 
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Bukan itu saja, anda akan mendapatkan banyak keuntungan dengan menggunakan kartu ini 
antara lain :  

1. Bisa anda gunakan akses internet dengan tarif Rp. 5300 / jamnya untuk jam 20.00 WIB 
s/d jam 08.00 WIB (Sebaiknya Anda mulai berinternetnya jam 20.10 atau lebih lagi, 
karena settingan jam di tempat Anda dengan provider mungkin berbeda. Hal ini untuk 
amannya agar kita benar-benar dicharge yang Rp.88/menit)  

2. Bisa anda gunakan untuk telpon SLJJ, SLI, HP dengan biaya Rp. 1450 / menit.  
3. Tidak perlu install program apapun cukup anda setting koneksi komputer anda. (akan 

saya beritahukan cara mensettingnya nanti)  
4. Bisa anda gunakan untuk jangka waktu lama, masa berlaku sampai 6 bulan. 
5. Bisa anda gunakan dimanapun juga selama ada komputer dan telepon kabel / telepon 

biasa / telepon rumah bahkan di desa sekalipun yang penting ada telepon rumah yang 
dari kabel yang bisa digunakan untuk dial up ke no. telkom save. ciri-ciri jika telpon 
anda bisa digunakan adalah jika anda dial ke no. 080981111 dari pesawat telpon rumah 
Anda maka akan ada suara seperti mesin fax yang bunyinya 
tut..tut...tit..tit…ngunggggg......jadi jika ada suara ini maka jaringan telepon anda bisa 
digunakan untuk akses menggunakan kartu ini.  

6. Tidak kuatir sinyal sering blank krn memang menggunakan dial up/telepon kabel 
bukan menggunakan satelit yang sering tidak stabil karena pengaruh cuaca.  

7. Akses yang lebih cepat setara dengan Telkomnet Instan dan masih banyak lainnya 
 
Apakah aksesnya benar-benar cepat ? bagaimana dengan yang lainnya ?  
Setelah saya bergonta-ganti dengan produk yang ada terutama yang menggunakan akses dial 
up hanya untuk mencari akses murah tapi mempunyai kecepatan yang bagus akhirnya saya 
menemukan produk ini yang paling berguna buat saya. Tanpa menggunakan 
fasilitas/tambahan alat apa-apa seperti software untuk mempercepat kinerja modem ataupun 
yang lainnya (HP, kabel data dll) aksesnya sudah hampir menyamai Telkomnet Instan bahkan 
cenderung lebih cepat. Dengan demikian anda tidak perlu menunggu lama-lama kalau browing 
ataupun yang lainnya. Bahkan dengan LingLing Card ini bisa Anda share ke beberapa 
komputer sehingga biaya yang dibebankan hanya 1 account saja. Sudah ada yang 
membuktikannya di share 5 computer dan kecepatannya masih OK.  
 
Sebagai gambaran saya sudah menggunakan Indonet baik yang dial up lokal ataupun 
menggunakan prepaid IM2, Centrin prepaid dll dan ternyata produk Telkom Save ini masih 
lebih unggul. Belum lagi harga tarif per jamnya yang jauh lebih murah ! Selain itu anda juga 
bisa mengecek account anda langsung. Berapa sisa pemakainnya sehingga anda bisa 
memanage keuangan anda untuk masalah akses internet secara maksimal.  
 
Dengan menggunakan produk ini anda akan lebih leluasa menentukan waktu kapan anda akan 
bermain internet baik itu pagi, siang ataupun malam dan juga tidak ada biaya bulanan / 
langganan yang harus anda tanggung. Jika anda tidak menggunakan maka jumlah kredit 
didalam kartu anda tidak akan habis/hangus sampai masa berlakunya habis yaitu 6 bulan! 
Berbeda jika anda harus berlangganan, dimana anda gunakan ataupun tidak anda akan tetap 
harus membayar sejumlah uang tertentu dalam 1 bulan.  
 
Kendalanya jika anda berlangganan adalah terutama bagi orang-orang yang bekerja seharian. 
Bagaiamana dengan orang-orang yang bekerja di kota-kota besar yang biasa jam kerjanya dari 
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pagi hingga petang, apakah waktu anda akan terbuang sia-sia hanya untuk bermain internet 
agar tidak rugi setelah membayar biaya bulanan yang mungkin notabene kalau di hitung 
perjamnya lebih murah dengan catatan akses 24 jam ataupun akses dengan mengorbankan 
waktu anda yang seharusnya anda gunakan untuk istirahat ataupun bercengkrama dengan 
keluarga ataupun orang-orang yang anda kasihi? Semua ini merupakan pilihan untuk anda ! 
 
Step By Step Mensetting Komputer anda sehingga bisa digunakan untuk mengakses 
Ling Ling Card TelkomSave.  
 
Saat ini saya menggunakan :  
* Pentium III 550 Mhz  
* Ram 64 Mb  
* Modem Internal Rockwell 56 Kbps V.92  
* Windows 98  
 
1. Sebelum anda mensetting komputer anda sebaiknya anda pergi ke kantor telkom ataupun 
agen-agen atau dealer-dealer terdekat di kota anda yang menyediakan produk-produk telkom 
atau bisa anda tanyakan ke Customer Service telkomsave dengan menghubungi 0807-10-
17017 untuk menanyakan dimana saja produk ini bisa anda peroleh di kota anda. Tanyakan 
produk prepaid TelkomSave "Perdana Ling Ling Card" yang bisa digunakan untuk 
internet dengan nominal Rp. 100.000,-. Jangan yang lain! Karena saat ini ada 2 jenis 
kartu prepaid telkomsave, yang satu yang biasa dan yang satu Ling Ling Card ini. 
Kalau yang biasa tarifnya tidak bisa murah seperti Ling Ling Card. Jadi jangan salah 
pilih. Ingat yang PERDANA bukan yang isi ulangnya! Karena memang ada isi ulangnya 
yang bisa anda gunakan untuk mengisi kartu perdana ini. Nominal isi ulang saat ini yang 
tersedia adalah Rp.100.000,- untuk masa berlaku sampai 6 bulan. 
 
Pada waktu saya membeli prepaid perdana Telkom Save untuk internet ini di tempat saya 
dengan nominal Rp.100.000,- dengan nama Perdana Ling Ling Card.  
 
2. Setelah anda mendapatkan produknya silahkan mulai mensetting komputer anda sehingga 
bisa digunakan. Caranya hampir sama jika anda mensetting menggunakan telkomnet instan. 
Hanya saja no. dial up-nya yang berbeda. Jika telkomnet instan : 080989999 tapi kalau ini 
080981111. Sebelumnya pastikan dulu menu dial-up networking sudah terpasang di 
komputer anda. Biasanya ini otomatis jika anda menginstal window. Untuk mengeceknya 
silahkan klik di icon my computer lihat apakah menu dial-up networking sudah ada ? jika 
belum maka langkah-langkah yang anda harus lakukan adalah :  
a.  Klik pada menu Start  
b.  Arahkan ke bagian Settings lalu tekan Control Panel  
c.  Klik icon Add/Remove Programs  
d.  Klik Tab Windows Setup lalu klik dibagian label Communications dan lanjutkan 

mengklik tombol Details  
e. Aktifkan Dial-Up Networking dengan memberi tanda check box di depan icon Dial-Up 

Networking dan lanjutkan dengan menekan OK.  
f. Klik OK lagi pada tampilan Add/Remove Programs maka sesaat Dial-Up Networking 
sedang diinstal secara otomatis.  
g. Restart komputer anda.  



 32

 
3. Setelah langkah ke-2 selesai selanjutnya klik bagian icon My Computer  
 
4. klik icon Dial-up Networking  
 
5. klik Make New Connection  
6. Isi di bagian Type a name for the computer you are dialing dengan nama yang ingin anda 
kehendaki seperti Koneksi Ling Ling Card ataupun yang lainnya yang memudahkan anda.  
 
7. Di bagian Select Device tidak perlu diganti karena sudah plug and play dari program 
windows. lalu tekan Next  
 
8. Di bagian Area Code tidak perlu diisi. Yang diisi di bagian telephone number dengan 
080981111 setelah itu tekan Next   
 
9. Kini anda sudah mempunyai sarana koneksi baru. Untuk memulai koneksi ke internet 
pastikan komputer anda sudah terhubung dengan telepon yang ada dirumah anda. Setelah itu 
persiapkan kartu anda dan gosok di bagian belakang kartu Ling Ling Card anda.  
 
10. Di kartu Ling Ling Card anda akan ada nomor dimana isinya adalah ID anda untuk akses 
internet dan telpon SLI,SLJJ, maupun HP serta paswordnya. Gosoklah dibagian yang saya beri 
tanda merah !  
 

 
 
11. Setelah siap semua. Klik icon My Computer dan disitu akan ada icon dengan tulisan 
Koneksi Ling Ling Card klik di bagian ini. Jika anda ingin lebih mudah dan icon ini tampil 
di depan maka klik kanan mouse anda pada icon ini terus tekan Create Shortcut.  
 
12. Tampilan akan seperti ini :  
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masukkan ID anda, dan biasanya dalam bentuk angka terus diakhiri dengan tambahan 
@instansave, masukkan 4 digit pasword dan beri tanda check box pada Save pasword agar 
nanti kalau anda mau menggunakan lagi tidak perlu memasukkan ID dan pasword kembali. 
Setelah itu tekan Connect.  
 
13. Tunggu sesaat......dan SELAMAT anda sudah terhubung internet dengan biaya murah dan 
kecepatan akses yang mengagumkan tanpa bantuan alat apapun.  
 
Eiiit.......Tunggu dulu !!   
 
Bukan itu saja, seperti yang sudah saya jelaskan bahwa kartu ini tidak hanya bisa digunakan 
untuk melakukan akses internet saja melainkan bisa anda gunakan untuk melakukan panggilan 
telepon baik dalam negeri ataupun luar negeri dengan tarif murah. Selain itu kartu ini bisa 
anda bawa-bawa tidak perlu tambahan perangkat keras lainnya jika ingin mengakses di tempat 
lain. Atau mungkin malah anda ingin menggunakannya di tempat teman anda yang memiliki 
komputer, kantor, ataupun di daerah sekalipun asal ada line telepon maka kartu ini bisa anda 
gunakan. Anda cukup mensetting komputer seperti yang sudah saya jelaskan.  
 
Saya yakin dengan adanya kartu ini maka biaya akses internet anda bisa terpantau. 
Untuk melihat pemakaian tekan 17017 / 17071 (bebas pulsa) lalu ikuti petunjuknya. 
(Bagi Anda yang berada di daerah tertentu ataupun luar jawa kemungkinan fasilitas 
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17017/17071 tidak bisa. Untuk itu gunakan software Billing Meter untuk memantau 
pengeluaran anda secara otomatis) Anda tidak perlu takut nilai nominal yang ada di kartu 
hangus dalam waktu 1 bulan jika tidak digunakan selama 1 bulan karena memang batas 
pemakaiannya 6 bulan semenjak dari pertama kali anda menggunakannya.  
Untuk masalah akses, saya sendiri telah mencobanya dan membandingkan dengan akses Dial 
Up yang ada dan saya merasakan betul kalau yang ditawarkan TelkomSave ini sangat luar 
biasa, dengan biaya murah bisa mengakses internet dengan kecepatan menyamai TelkomNet 
Instan yang sudah terkenal kecepatannya bahkan cenderung lebih cepat. Mengapa ? karena 
TelkomSave Ling Ling Card merupakan produk dari Telkom.   
   

MENGOPTIMALKAN KINERJA MODEM DAN AKSES INTERNET ANDA  
 
Sebenarnya dengan kecepatan akses internet yang diberikan oleh Ling Ling Card sudah cukup 
untuk kita melakukan surfing ataupun kegiatan lainnya. Tetapi jika anda masih belum puas, 
anda bisa mengoptimalkan kinerja modem dan akses internet anda. Ada bebarapa cara yang 
bisa dilakukan antara lain :  
 
1. Pertama-tama check kembali kabel yang anda gunakan untuk sambungan telepon dan 
komputer anda. Kadang kala walaupun kondisinya masih bagus tetapi ada kebocoran seperti 
ada kabel yang mengelupas ataupun yang lainnya. Sebaiknya untuk mempercepat transfer data 
dari central telepon jarak kabel antara saluran telepon dan komputer tidak lebih dari 1 meter 
karena ini juga akan mempengaruhi kecepatan transfer data ke komputer anda. Semakin 
pendek jarak komputer dan saluran telepon semakin baik.  
 
2. Jika ada lampu yang dekat dengan komputer ataupun dekat dengan telepon sebaiknya anda 
jauhkan karena pengaruh fluor dari lampu bisa mempengaruhi kecepatan akses internet.  
 
3. Anda bisa menggunakan software untuk meningkatkan kinerja modem serta windows anda 
saat terkoneksi dengan internet. Ada 2 software yang biasa saya pakai untuk meningkatkan 
akses interne yaitu :   

a.  Internet Turbo : dengan software ini koneksi anda akan lebih cepat 2 s.d 3 x. Anda bisa 
mengunjungi websitenya untuk mendapatkan informasi mengenai software ini silahkan 
di download di bagian bonus di member area bagian download.  

b.  Modem Booster : software ini bisa meningkatkan kinerja modem anda agar lebih 
optimal. Silahkan kunjungi websitenya di http://www.inklineglobal.com untuk 
mengetahui lebih lanjut mengenai software ini.  

         Dulu kami mendapatkan software modem booster dengan menjadi member di situs  
         www.serba-serbi.com  
 
4. Anda juga bisa menggunakan fasilitas TelkomNet@premium dengan membeli kartu i-Vas 
Card yang bisa digunakan untuk mempercepat akses dial up anda sampai 10x ! Bayangkan 
TelkomNet saja terhitung sudah cepat bagaimana jika menggunakan fasilitas ini ? Hanya saja 
anda akan dikenaicharge setiap menitnya sebesar Rp.135 belum termasuk PPN yang diambil 
dari nominal kartu anda dan anda bisa mengatur penggunaannya. Anda bisa membeli produk 
ini di telkom ataupun dealer dan agen yang ditunjuk untuk memasarkan produk dari telkom.  
 
5. Terakhir anda bisa juga menggunakan fasilitas ini. Anda bisa berlangganan dengan 
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membayar Rp. 50.000 per bulan atau Rp. 500.000,- per tahun. Anda bisa meningkatkan akses 
dial up anda 2 s.d 6 x. Silahkan kunjungi http://www.superdialup.com dan anda akan 
mendapatkan informasi ini dengan lengkap.   
 
Silahkan anda ingin menggunakan yang mana. Jika anda tidak ingin mengeluarkan uang lagi, 
anda bisa memilih untuk menggunakan software yang saya gunakan. Untuk software sudah 
saya coba dan memang mempunyai perbedaan kecepatan aksesnya setelah saya install dan 
gunakan.  
 
 
 

Selamat mencoba akses internet dengan biaya tarif warnet 


