
ASUS berdedikasi untuk menciptakan produk/kemasan 
yang ramah lingkungan agar kesehatan pelanggan tetap 
terjaga sekaligus meminimalkan dampak pada lingkungan. 
Pengurangan jumlah halaman pada panduan pengguna 
adalah sebagai wujud nyata pengurangan emisi karbon.
Untuk panduan pengguna dan informasi rinci terkait, lihat 
panduan pengguna yang disertakan bersama perangkat atau 
kunjungi Situs Dukungan ASUS di http://support.asus.com/ 
atau situs Web Eee Pad di http://eee.asus.com/eeepad untuk 
informasi terkini.
Mengisi Daya Baterai
Jika Anda ingin menggunakan daya baterai, pastikan untuk mengisi penuh 
daya unit baterai sebelum bepergian jauh. Perhatikan bahwa adaptor daya akan 
mengisi daya unit baterai selama tersambung ke komputer dan stopkontak. Jika 
Eee Pad digunakan, pengisian daya pada unit baterai akan berlangsung lebih 
lama.

Untuk memperpanjang masa pakai baterai, jangan lupa mengisi penuh daya 
baterai (8 jam atau lebih) sebelum menggunakan PC untuk pertama kalinya 
dan jika daya baterai telah benar-benar habis. Baterai akan mencapai kapasitas 
maksimal setelah daya baterai diiisi dan dikosongkan beberapa kali.

Tindakan Pengamanan di Pesawat Udara
Untuk menggunakan Eee Pad di pesawat udara, hubungi maskapai 
penerbangan Anda. Sebagian besar maskapai penerbangan membatasi 
penggunaan perangkat elektronik. Sebagian besar maskapai penerbangan 
mengizinkan penggunaan perangkat elektronik hanya di antara (bukan selama) 
waktu lepas landas dan mendarat.

Di bandara, terdapat tiga jenis perangkat keamanan: Mesin X-ray 
(digunakan pada benda yang diletakkan di atas sabuk berjalan), detektor 
magnet (digunakan pada orang yang berjalan di tempat pemeriksaan 
keamanan), dan tongkat magnet (perangkat genggam yang digunakan 
pada orang atau benda tertentu). Eee Pad dapat dipindai di mesin X-rayEee Pad dapat dipindai di mesin X-ray 
bandara. Namun jangan pindai Eee Pad di detektor magnet bandara atau 
meletakkannya di lokasi bermedan magnet.

Panduan Pengguna Eee PadEee Pad
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Isi Kemasan

• Jika salah satu item tersebut rusak atau tidak ada, hubungi peritel.
•  Konektor daya yang diberikan bersama Eee Pad dapat berbeda 

menurut wilayah agar sesuai dengan stopkontak.

Eee Pad Pengisi Daya USB

Konektor Daya�� Konektor sambungan ke kabel USB

User Manual

Panduan Pengguna Kartu Jaminan
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1 Slot Kartu Micro SD
Masukkan kartu Micro SD ke slot ini.

2 Tombol Reset
Jika sistem tidak merespons, tekan tombol reset untuk 
menghidupkan ulang Eee Pad secara paksa.

Menonaktifkan sistem secara paksa dapat mengakibatkan 
hilangnya data. Periksa data untuk memastikan tidak ada 
data yang hilang. Sebaiknya data penting dicadangkan secara 
berkala.

3 Tombol Volume
Tekan tombol ini untuk memperbesar atau memperkecil volume 
suara sistem.

4 Tombol daya
Tombol daya berfungsi untuk menghidupkan/mematikan Eee Pad. 
Untuk menghidupkan Eee Pad, tekan terus tombol daya selama � 
detik, lalu lepas tombol. Saat Eee Pad dihidupkan, tekan tombol daya 
untuk mengalihkan Eee Pad ke mode tidur atau mengaktifkannya 
dari mode tidur. Tahan tombol daya selama 0,5 detik untuk 
menampilkan kotak dialog mematikan perangkat.

5 Mikrofon (Internal)
Mikrofon mono internal dapat digunakan untuk konferensi video, 
narasi suara, atau perekaman audio sederhana.

6 Kamera depan internal
Gunakan kamera internal untuk mengambil gambar, merekam video, 
melakukan konferensi video, dan aplikasi interaktif lainnya.

7 Panel Layar Sentuh
Panel layar sentuh memungkinkan Anda mengoperasikan Eee Pad 
menggunakan multisentuh hingga sepuluh jari.

8 Port HDMI mini
Pasang kabel HDMI mini ke port ini untuk menyambung ke 
perangkat HDMI (high-definition multimedia interface).
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9 Konektor Sambungan
• Pasang konektor docking untuk kabel USB ke pengisi daya 

USB, lalu masukkan kabel ke port ini untuk mengalirkan daya 
ke Eee Pad dan mengisi daya unit baterai internal. Agar Eee 
Pad dan baterai tidak rusak, gunakan selalu adaptor daya yang 
disertakan.

• Sambungkan Eee Pad ke dudukan portabel Eee Pad untuk 
mendapatkan fungsi tambahan, termasuk keyboard, bidang 
sentuh, dan interface USB.

10 Kamera belakang internal
Gunakan kamera internal untuk mengambil gambar, merekam video, 
melakukan konferensi video, dan aplikasi interaktif lainnya.

11 Keyboard
Keyboard memiliki tombol yang nyaman digunakan saat di 
perjalanan (kedalaman tombol saat ditekan) dan tempat untuk 
meletakkan kedua tangan.

Tampilan keyboard berbeda di setiap kawasan.

12 Soket Kombo Output Headphone/Input Mikrofon
Soket kombo stereo (�,5 mm) ini digunakan untuk menyambungkan 
sinyal output audio Eee Pad ke speaker atau headphone 
dengan amplifier. Menggunakan soket ini akan secara otomatis 
menonaktifkan speaker internal.

Untuk fungsi input mikrofon, soket HANYA mendukung mikrofon 
headset.

13 Port USB (2.0)
Port USB (Universal Serial Bus) ini kompatibel dengan perangkat 
dengan USB �.0 atau USB 1.1 seperti keyboard, mouse, flash disk 
drive atau hard disk eksternal.

Mengisi daya melalui USB: Jika Anda menyambungkan Eee Pad 
ke port USB di komputer, daya Eee Pad hanya akan terisi saat 
berada dalam mode tidur (layar tidak aktif ) atau dimatikan.
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Mengisi Daya Eee Pad

•  Gunakan hanya adaptor daya yang diberikan bersama perangkat ini. 
Menggunakan adaptor daya lain dapat merusak perangkat.

•  Cara terbaik untuk mengisi daya Eee Pad adalah menggunakan 
adaptor daya dan kabel USB yang diberikan untuk menyambungkan 
Eee Pad ke stopkontak.

•  Kisaran tegangan masuk antara stopkontak dan adaptor ini adalah 
100V–��0V AC, dan tegangan keluar adaptor ini adalah 15V, 1,�A.

•  Untuk memperpanjang masa pakai baterai, isi daya baterai hinggaUntuk memperpanjang masa pakai baterai, isi daya baterai hingga 
penuh selama 8 jam saat menggunakan Eee Pad untuk pertama 
kalinya dan setiap kali daya baterai benar-benar habis.

•  Daya SL101 dapat diisi melalui port USB di komputer hanya bila 
berada dalam mode tidur (layar tidak aktif ) atau dimatikan.

•  Pengisian daya melalui port USB mungkin memerlukan waktu yang 
lebih lama.

•  Jika komputer tidak memiliki cukup daya untuk mengisi daya Eee 
Pad, gunakan stopkontak.

HDMI

4 1

2

3
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Menggunakan keyboard Eee Pad
Ikuti petunjuk di bawah ini untuk membuka keyboard.

Informasi tentang cara membawa  
Eee Pad
Magnet digunakan untuk 
menyempurnakan stabilitas 
sewaktu menutup Eee Pad. Saat 
membawa Eee Pad di dalam 
tas, jangan letakkan kartu 
bergaris magnet seperti kartu 
kredit atau kartu telepon di 
dekat area yang ditandai pada 
gambar untuk mencegah 
demagnetisasi.

Ikuti petunjuk di bawah ini untuk menutup keyboard.

2

1

2

1

2
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Menggunakan Manajer File
 Penyimpanan internal
 Buka Manajer File untuk 

menampilkan lokasi 
penyimpanan internal  
(/sdcard/).

 Perangkat penyimpanan yang dapat dilepas
 Dalam Direktori Akar, cari 

dan buka folder Dapat 
Dilepas. Anda mungkin 
akan melihat folder 
perangkat penyimpanan 
yang tersambung ke Eee 
Pad (misalnya MicroSD 
atau USBdisk1).

 Melepas perangkat penyimpanan internal
 Klik ikon kartu SD atau 

perangkat USB di sudut 
kanan bawah, lalu klik 
tombol lepas untuk 
melepas perangkat 
penyimpanan eksternal 
yang tersambung.
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Informasi dan Pernyataan Keselamatan
Pernyataan FCC (Federal Communications Commission)
Perangkat ini telah mematuhi Peraturan FCC Pasal 15. Pengoperasian harus mengalami 
dua kondisi berikut: (1) Perangkat ini tidak menimbulkan interferensi berbahaya (1) Perangkat ini tidak menimbulkan interferensi berbahaya 
dan (�) Perangkat ini akan menerima semua interferensi yang ditangkap, termasuk 
interferensi yang dapat mengakibatkan pengoperasian yang tidak diinginkan.

Peralatan ini telah diuji coba dan dinyatakan sesuai dengan standar perangkat digital kelas 
B, berdasarkan Peraturan FCC (Federal Communications Commission) Pasal 15. Batasan 
tersebut dirancang untuk memberikan perlindungan memadai terhadap interferensi 
berbahaya pada pemasangan di rumah. Peralatan ini menghasilkan, menggunakan, dan 
dapat memancarkan radiasi energi frekuensi radio. Jika tidak dipasang dan digunakan 
berdasarkan petunjuknya, dapat menimbulkan interferensi berbahaya pada komunikasi 
radio. Namun, tidak ada jaminan bahwa interferensi tersebut tidak akan terjadi pada 
pemasangan tertentu. Jika peralatan ini mengakibatkan interferensi berbahaya pada 
penerimaan gelombang radio dan televisi (yang dapat diketahui dengan cara mematikan 
dan menghidupkan peralatan), pengguna disarankan untuk mencoba mengatasi 
interferensi tersebut melalui satu atau beberapa cara sebagai berikut.

• Ubah arah atau posisi antena penerima.
• Tambah jarak antara peralatan dan unit penerima.
• Sambungkan peralatan ke stopkontak di sirkuit berbeda dari yang digunakan unit 

penerima. 
• Untuk mendapatkan bantuan, hubungi dealer atau teknisi radio/TV yang 

berpengalaman.

Segala bentuk perubahan atau modifikasi yang tidak disetujui secara tersurat oleh 
pihak yang bertanggung jawab atas kepatuhan dapat membatalkan kewenangan 
pengguna untuk mengoperasikan peralatan ini.

Antena yang digunakan untuk pemancar ini tidak boleh dipasang bersama atau 
dioperasikan dalam kaitannya dengan antena atau pemancar lain.

Informasi Pemaparan RF (SAR)
Perangkat ini telah memenuhi persyaratan pemerintah tentang pemaparan terhadap 
gelombang radio. Perangkat ini dirancang dan diproduksi agar tidak melampaui batas 
emisi pemaparan terhadap energi frekuensi radio (RF) yang ditetapkan oleh Federal 
Communications Commission Pemerintah Amerika Serikat.

Standar pemaparan yang diterapkan untuk unit pengukuran ini dikenal sebagai SAR 
(Tingkat Penyerapan Spesifik). Batasan SAR yang ditetapkan oleh FCC adalah 1,6W/kg. 
Pengujian SAR dilakukan menggunakan posisi pengoperasian standar yang disetujui 
FCC dengan pemancaran EUT pada tingkat daya tertentu di berbagai saluran.

Nilai SAR tertinggi untuk perangkat ini sebagaimana dilaporkan ke FCC adalah 1,5� 
W/kg bila diletakkan di dekat badan.
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FCC telah memberikan Pengesahan Peralatan untuk perangkat ini dengan 
semua laporan tingkat SAR yang dievaluasi berdasarkan panduan pemaparan 
RF FCC. Informasi tentang SAR untuk perangkat ini telah diarsipkan di FCC 
dan dapat ditemukan pada bagian Display Grant di www.fcc.gov/oet/ea/fccid 
setelah mencari ID FCC: MS�SL101.MS�SL101..

Perangkat ini telah memenuhi standar SAR untuk masyarakat umum/batasan 
pemaparan tak terkendali yang tedapat dalam ANSI/IEEE C�5.1-1��� dan 
telah diuji berdasarkan metode dan prosedur pengukuran yang ditetapkan 
dalam OET Bulletin 65 Lampiran C.

Peraturan IC
Perangkat ini telah memenuhi lisensi pengecualian standar RSS Industry 
Canada. Pengoperasian harus mengalami dua kondisi berikut: (1) perangkat 
ini tidak dapat menimbulkan interferensi dan (�) perangkat ini harus 
menerima semua interferensi apapun, termasuk interferensi yang dapat 
mengakibatkan pengoperasian yang tidak diinginkan.

Perangkat digital Kelas B ini telah memenuhi Canadian ICES-00�.

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-00� du 
Canada.

Perangkat komunikasi radio Kategori II ini telah memenuhi Industry Canada 
Standard RSS-�10.

Ce dispositif de radiocommunication de catégorie II respecte la norme 
CNR-�10 d’Industrie Canada.

Pernyataan Pemaparan Radiasi IC
EUT ini telah memenuhi standar SAR untuk masyarakat umum/batasan 
pemaparan tak terkendali yang terdapat dalam IC RSS-10� dan telah diuji 
berdasarkan metode dan prosedur pengukuran yang ditetapkan dalam IEEE 
15�8. Peralatan ini harus dipasang dan dioperasikan dengan jarak minimum 
0cm antara radiator dan badan Anda.

Perangkat ini beserta antenanya tidak boleh dipasang bersama atau 
dioperasikan dalam kaitannya dengan antena atau pemancar lain

Fitur Pilihan Kode Negara harus dinonaktifkan untuk produk yang dipasarkan 
di AS/Kanada.

Untuk produk yang tersedia di pasar AS/Kanada, hanya saluran 1~11 yang 
dapat dioperasikan. Pilihan saluran lain tidak dapat digunakan.
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Layanan Daur Ulang/Pengembalian ASUS
Program daur ulang dan pengembalian dari ASUS merupakan wujud 
komitmen kami terhadap standar pelestarian lingkungan tertinggi. Kami 
akan memberikan solusi kepada Anda agar dapat bertanggung jawab 
untuk mendaur ulang produk, baterai, atau komponen lainnya, serta materi 
pengemasan. Untuk informasi rinci tentang daur ulang di berbagai wilayah, 
kunjungi http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.

Peringatan Tanda CE

Penandaan CE untuk perangkat tanpa LAN nirkabel/Bluetooth
Versi perangkat yang dikirim ini telah sesuai dengan persyaratan Petunjuk 
EEC �00�/108/EC tentang “Kompatibilitas elektromagnet” dan �006/�5/EC 
“Petunjuk tentang tegangan rendah”.

  
Penandaan CE untuk perangkat dengan LAN nirkabel/
Bluetooth
Peralatan ini telah sesuai dengan persyaratan Petunjuk 1���/5/EC Parlemen 
dan Komisi Eropa sejak tanggal � Maret 1���, yang mengatur tentang 
Peralatan Radio dan Telekomunikasi serta pengenalan bersama terhadap 
kesesuaian.

Persyaratan Keamanan Daya
Produk dengan tingkat arus listrik hingga 6A dan berat lebih dari � kgharus 
menggunakan kabel daya yang disetujui, yakni lebih besar atausama seperti: 
H05VV-F, �G, 0,�5mm� atau H05VV-F, �G, 0,�5mm�.

JANGAN buang baterai ke dalam sampah umum. Simbol tempat 
sampah disilang menunjukkan bahwa baterai ini tidak boleh dibuang 
di tempat sampah umum.

Risiko Meledak jika Baterai Diganti dengan Jenis yang Salah. Buang 
Baterai Bekas Sesuai Petunjuk.

SUHU YANG AMAN: Eee Pad ini hanya boleh digunakan di lingkungan 
dengan suhu ruang antara 0°C (��°F) hingga �5°C (�5°F).

JANGAN buang Eee Pad ini ke dalam sampah umum. Produk ini dirancang 
agar komponennya dapat digunakan kembali dengan layak dan didaur 
ulang. Simbol tempat sampah disilang menunjukkan bahwa produk ini 
(listrik, peralatan listrik, dan baterai sel koin yang mengandung merkuri) 
tidak boleh dibuang di tempat sampah umum. Untuk membuang produk 
elektronik, patuhi peraturan yang berlaku di kota Anda.
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Informasi Hak Cipta
Dilarang memperbanyak, mengirim, merekam, menyimpan sebagian atau 
keseluruhan panduan ini, termasuk produk dan perangkat lunak yang 
dijelaskan di dalamnya dalam sistem pengambilan, atau menerjemahkannya 
ke dalam bahasa apapun dalam bentuk dan cara apapun, tanpa izin tertulis 
ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”), kecuali dokumentasi yang disimpan oleh 
pembeli untuk tujuan pengarsipan.

ASUS dan logo Eee Pad adalah merek dagang dari ASUSTek Computer 
Inc. Informasi di dalam dokumen ini dapat berubah tanpa pemberitahuan 
sebelumnya.

Hak Cipta © 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Semua Hak Dilindungi 
Undang-Undang.

Batasan Kewajiban
Kondisi yang dapat terjadi karena kecacatan komponen atau kewajiban ASUS 
lainnya, Anda berhak meminta ganti rugi dari ASUS. Pada setiap kondisi 
tersebut, tanpa mengabaikan dasar hak Anda untuk mengklaim kerugian dari 
ASUS, maka tanggung jawab ASUS tidak lebih dari kerugian untuk cedera 
diri (termasuk kematian) dan kerugian terhadap properti pribadi berwujud 
maupun tidak berwujud; atau kerugian aktual dan langsung lainnya akibat 
dari kelalaian maupun kegagalan menjalankankewajiban hukum berdasarkan 
Pernyataan Jaminan ini, hingga sebesar harga kontrak yang tercantum untuk 
setiap produk.

ASUS hanya akan bertanggung jawab atas maupun mengganti kerugian, 
kerusakan, atau klaim Anda atas dasar kontrak, wanprestasi, atau pelanggaran 
yang sesuai dengan Pernyataan Jaminan ini.

Pembatasan ini juga berlaku untuk penyedia beserta peritel ASUS. Ini 
adalah tanggung jawab bersama yang maksimum bagi ASUS, penyedia, dan 
peritelnya.

DALAM KONDISI APAPUN, ASUS TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS: (1) 
KLAIM PIHAK KETIGA TERHADAP ANDA ATAS KERUSAKAN; (�) KERUGIAN, 
ATAU KERUSAKAN, ARSIP MAUPUN DATA; ATAU (�) KERUSAKAN KHUSUS, 
INSIDENTAL, MAUPUN TIDAK LANGSUNG, ATAU ATAS KERUSAKAN YANG 
BERDAMPAK PADA KEUANGAN (TERMASUK HILANGNYA LABA ATAU 
TABUNGAN), MESKIPUN ASUS, PENYEDIANYA MAUPUN PERITEL ANDA TELAH 
DIBERITAHUKAN TENTANG KEMUNGKINAN TERSEBUT.

Produsen ASUSTek COMPUTER INC.
Alamat, Kota No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 11�, TAIWAN R.O.C
Negara TAIWAN
Perwakilan Resmi di
Eropa

ASUS COMPUTER GmbH

Alamat, Kota HARKORT STR. �1-��, �0880 RATINGEN
Negara GERMANY
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