
Xperia™ X10 mini
Cara membuat cadangan dan mengembalikan
data

Ketuk Browser di layar ponsel
Anda.

Tekan tombol kiri di bawah layar
ponsel untuk membuka bilah
menu. Ketuk ikon www.
Masukkan alamat web ini:
m.sonyericsson.com/backup

Pengunduhan Backup and
Restore versi terbaru akan
dimulai secara otomatis.

Setelah pengunduhan selesai,
ketuk nama file Backup-
and-restore untuk memulai
penginstalan. Catatan! Jangan
mengetuk tombol Clear list.

Pesan keamanan akan
ditampilkan. Ketuk Settings.

Centang kotak Unknown
Sources. Catatan: Kotak ini
dapat dikosongi dari
Settings>Applications setelah
penginstalan Backup and
Restore selesai.

Ketuk OK untuk mengonfirmasi. Sekarang layar ponsel Anda
akan terlihat seperti ini.
Kembalilah ke penginstalan
dengan menekan tombol
kembali (tombol kanan) di
ponsel Anda.

Ketuk nama file Backup-
and-restore untuk memulai
penginstalan.

Ketuk OK.

Pastikan ponsel Anda tidak tersambung
ke PC sebelum memulai!

Perlu membuat cadangan data?
Saat Anda memutakhirkan ponsel, data pribadi - seperti pesan, pengaturan, kontak, dan
aplikasi yang telah diunduh - akan hilang.

Kecuali jika Anda membuat cadangannya.

Ikuti langkah-langkah sederhana berikut dan Anda tidak akan kehilangan data penting
apa pun.

Data cadangan akan disimpan di kartu memori.

Jika tidak ada data yang perlu disimpan, Anda dapat langsung menutup situs ini dan
kembali ke PC Companion.

Ingin melanjutkan? Mulailah dengan melepas kabel yang menghubungkan ponsel dan
PC Anda.

Anda dapat membuat cadangan untuk data berikut:

Aplikasi Market (di-back up sebagai tautan ke Market; perlu
diunduh. Biaya data mungkin berlaku.)

Aplikasi PlayNow™

Bookmarks

Log panggilan

Kontak (untuk menghindari duplikat, kontak yang sudah sinkron
tidak di-back up. Gunakan layanan sinkronisasi untuk
mengembalikannya)

Pesan SMS dan MMS

Pengaturan sistem

Gambar, musik, video dan file lainnya akan disimpan di kartu SD
ponsel. Data ini tidak akan hilang - juga tidak terpengaruh oleh
pemutakhiran dan karenanya tidak dibuatkan cadangannya.

Perhatikan bahwa gambar di layar berikut dihasilkan oleh komputer dan
mungkin sedikit berbeda pada ponsel sesungguhnya.

Pindai kode QR ATAU masukkan alamat berikut ke
browser web ponsel:
m.sonyericsson.com/backup

1. Mengunduh aplikasi Backup and
Restore

Untuk mengunduh dan menginstal aplikasi Backup and Restore di ponsel,
cukup ikuti langkah-langkah di sebelah kanan.

Kami menganjurkan agar Anda menginstal ulang aplikasi ini jika sudah
pernah menginstalnya. Langkah ini akan menjamin kinerja yang optimal.
Dan ingat bahwa pada versi baru yang terakhir dirilis, aplikasi juga di-back
up.

Setelah terinstal, aplikasi Backup and Restore akan dapat diakses dari
layar awal ponsel dan dari Settings>Applications.

Harap diperhatikan bahwa biaya transmisi data mungkin berlaku. Hubungi
operator jaringan Anda untuk informasi lebih lanjut.

Sony Ericsson | Backup & Restore http://www.sonyericsson.com/update/backupandrestore/xperiaX10mini...

1 of 3 18/01/2011 20:10



Ketuk Install untuk
menyelesaikan penginstalan.

Bilah kemajuan akan
ditampilkan.

Ketuk Open untuk membuka
aplikasi ini. PENTING! Jangan
mengetuk Done karena langkah
ini akan membawa Anda
kembali ke dialog Security
settings.

Aplikasi akan dimuat. Lanjutkan ke "2. Membuat
cadangan data" di bawah ini.

Ketuk Back up. Ketuk Add new. Ketuk kolom teks dan masukkan
nama untuk file cadangan Anda.
Kemudian ketuk Continue.

Tandai kategori data yang ingin
Anda buatkan cadangan.

Pastikan Anda menggulir hingga
ke dasar daftar. Kemudian ketuk
Continue.

Proses pembuatan cadangan
akan dimulai.

Hasil back up sekarang
disimpan di kartu memori. Ketuk
Continue kemudian keluarlah
dari aplikasi Backup and
Restore dengan menekan
tombol kembali (tombol kanan)
di ponsel Anda.

2. Membuat cadangan data

Layar awal Backup and Restore sekarang muncul. Pilih Back up dan ikuti
petunjuk yang ada di layar.

Data cadangan akan disimpan di kartu memori.

Catatan: JANGAN melepas baterai selagi ponsel sedang berjalan karena
dapat merusak proses (sekalipun pembuatan cadangan telah selesai). Jika
Anda ingin mematikan ponsel, gunakan tombol Daya.

3. Memutakhirkan telepon Anda

Kembalilah ke PC Companion untuk menyelesaikan pemutakhiran:

1. Sambungkan lagi kabel USB ke ponsel.
2. Layar ponsel Anda akan memunculkan menu (jika tidak, lihat di bawah
ini). Pilih "Connect your phone".
3. Ikuti petunjuk di PC Companion.

Jika menu ini tidak muncul di layar ponsel Anda:

1. Seret bilah status ke bawah.
2. Ketuk USB connected.
3. Ketuk Mount.
4. Klik Next pada PC Companion.
5. Ikuti petunjuk di PC Companion.
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Temukan dan ketuk ikon
Backup and Restore di layar
awal.

Ketuk Restore. (Pesan berikut
mungkin muncul: "No backup
files found". Jika ya, abaikan
saja dan ketuk Restore.)

Pilih file cadangan Anda. Tandai kategori data yang ingin
Anda kembalikan.

Pastikan Anda menggulir hingga
ke dasar daftar. Ketuk Continue,
kemudian Restore data.

Proses pengembalian data akan
dimulai.

Setelah selesai, ketuk Continue.

4. Mengembalikan data

Anda menggunakan aplikasi dari Android Market? Agar aplikasi tetap
berjalan lancar, masuklah ke akun Google sebelum melanjutkan.

Sebelum mengembalikan data, pastikan proses pemutakhiran sudah
selesai.

Kemudian jalankan aplikasi Backup and Restore di ponsel Anda. Pilih
Restore dan ikuti petunjuk di layar.

Untuk menghindari duplikat, kontak yang sudah sinkron tidak di-back up.
Gunakan layanan sinkronisasi untuk mengembalikannya.
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