SpeedUp Studio
Temukan pengalaman yang belum pernah ada
di Tablet PC lain

Musik • Majalah • Aplikasi • Games

Quick Guide

Buku Manual

Welcome,
SpeedUp Studio merupakan inovasi software yang ditanamkan khusus untuk
perangkat SpeedUp Pad kamu. Temukan pengalaman mendengarkan musik,
membaca majalah, menggunakan aplikasi serta bermain games, yang belum
pernah ada di tablet PC lain. SpeedUp Studio didesain agar mudah
digunakan dengan tampilan interface yang elegan.

Selamat datang di SpeedUp Studio,
Untuk menggunakan SpeedUp Studio, kamu
dapat memilih untuk login menggunakan akun
SpeedUp Studio kamu (sehingga kamu dapat
men-download semua konten yang pernah kamu
beli secara gratis) atau dengan mendaftarkan
akun baru.
Note :
Dengan mengaktifkan akun SpeedUp Studio, kamu
sudah mengaktifkan garansi resmi perangkat SpeedUp.

* Pastikan perangkat SpeedUp Pad kamu terhubung dengan Internet untuk menikmati fasilitas SpeedUp Studio
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Home Overview
Pada menu home, kamu dapat mengakses informasi pribadi, melihat gambar
cover musik-musik terbaru & terpopuler, gambar cover majalah terbaru, aplikasi
terpopuler serta games paling seru yang dinilai berdasarkan respon para
pengguna SpeedUp Studio.

Kamu dapat mengubah detil informasi pengguna
dengan meng-klik nama akun yang tertera serta
memasukkan password yang tepat.

Di SpeedUp Studio tersedia
lebih dari 850 ribu lagu
dengan berbagai genre baik
lokal maupun internasional
(korea, barat, mandarin,
jepang, dsb). Klik tombol
Music untuk mulai menikmati
musik dari SpeedUp Studio.

Di SpeedUp Studio tersedia
ribuan judul majalah dengan
berbagai segment (female,
male, sport, soccer, kids,
dsb).
Klik tombol Magazine untuk
mulai menikmati majalah dari
SpeedUp Studio
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Di SpeedUp Studio tersedia ratusan
aplikasi dan permainan yang
dikembangkan khusus untuk pengguna
tablet di Indonesia dengan
menggunakan perangkat SpeedUp Pad.
Klik tombol application atau games untuk
mulai menikmati aplikasi serta permainan
seru dari SpeedUp Studio.

Store Overview
Setelah memilih music, magazine, application, atau games dari Home, kamu dapat
mulai memilih lebih dari 850 ribu konten untuk dinikmati. Katalog daftar konten
dibagi dalam 2 bagian berdasarkan konten baru & populer. Kamu dapat dengan
mudah memilih, mendownload dan menikmati konten favorit kamu. Berikut
merupakan salah satu contoh katalog musik :

Dengan menggunakan
tombol menu, kamu
dapat bernavigasi
berpindah ke menu
konten lainnya seperti
Magazine, Application
& Games.

MusikKu merupakan playlist
dan music player dari
lagu-lagu yang sudah kamu
download dan dapat kamu
nikmati secara offline tanpa
memerlukan koneksi internet.
Angka notifikasi yang tertera
merepresentasikan jumlah
lagu yang terdapat di dalam
MusikKu

Kamu dapat dengan
mudah mencari lagu
favorit kamu
berdasarkan judul lagu
atau nama artis.

Baris Pertama
Merepresentasikan
album-album
terbaru
Baris Kedua
Merepresentasikan
lagu-lagu terpopuler
berdasarkan respon
para pengguna
SpeedUp Studio

Kamu dapat mencari lagu berdasarkan
pemilihan genre favorit kamu, mulai
dari POP, ROCK, R&B, Korea, Barat,
Jepang, Mandarin, Dangdut,
Sountrack, dan masih banyak lagi.

Jumlah konten dalam library kamu

Note : Pilih salah satu cover konten yang kamu inginkan untuk mulai menikmati konten.
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Detil Informasi Konten
Setelah memilih konten yg kamu inginkan, kamu selangkah lagi untuk mendownload
dan menikmati konten favorit kamu. Klik tombol beli dan masukkan password yang
kamu gunakan pada saat pendaftaran, dan kamu siap untuk mendownload.
Note : pembayaran menggunakan pulsa Telkomsel kamu. Pastikan pulsa Telkomsel
kamu tersedia dan cukup pada saat melakukan proses pembelian.

Detil informasi konten
seperti genre, publisher
(penerbit konten), serta
deskripsi penjelasan
konten.

Tekan tombol Beli untuk membeli konten.
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Setelah melakukan pembelian, tombol
beli akan berubah menjadi tombol
download ketika kamu hendak
mendownload konten untuk kedua
kalinya dan tidak dikenakan biaya lagi.

Judul konten serta harga
konten.

Tombol ‘Coba’ untuk
mencoba konten.
(Tidak dikenakan biaya pada
saat mencoba konten)

Music
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MusikKu
MusikKu merupakan library seluruh lagu yang pernah kamu download dari
SpeedUp Studio, dilengkapi dengan Music Player yang didesain dengan sudut
pandang yang berbeda dari kebanyakan music player lain, dengan tampilan
elegan & simple, sehingga dapat dengan mudah digunakan.
Didukung juga dengan kemampuan “multitasking”, kamu dapat menikmati lagu
favorit kamu sambil melakukan kegiatan lain pada saat yang bersamaan seperti :
browsing, bermain games, dsb.

Music Control

Dari Kiri ke Kanan :
Previous
Play / Pause
Next
Seek Bar
Shuffle
Store Button

Playlist
Cover Lagu
Judul Lagu
Artis
Judul Album

Music Taskbar
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Untuk kembali ke music
player ketika berada dalam
mode multitasking

MajalahKu, AplikasiKu & GamesKu
Merupakan library semua konten yang pernah kamu download. Pilih salah
satu majalah yang hendak kamu baca untuk mulai menikmati majalah. Pilih
dan tahan selama + 2 detik untuk menghapus majalah yang tidak kamu
inginkan.
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Magazine
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Studio Reader
Merupakan aplikasi untuk membaca majalah yang sudah kamu download.
Pilih majalah yang hendak kamu baca di MajalahKu. Pilih dan tahan selama
+ 2 detik untuk menghapus majalah yang tidak kamu inginkan.

Tombol Toko dapat kamu
gunakan untuk bernavigasi
dan kembali ke katalog
majalah-majalah

Tombol MajalahKu dapat kamu
gunakan untuk bernavigasi dan
kembali ke library MajalahKu

Tombol “Fit to Screen”
dapat kamu gunakan
untuk men-set ukuran
majalah agar memenuhi
tampilan layar tablet
kamu, sehingga
membuat kamu lebih
nyaman dalam
membaca majalah favorit
kamu.
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Bernavigasi dari SpeedUp Studio
ke Operating System Android

Pilihan Default

Warning

Dengan mencentang tombol default, kamu
akan menonaktifkan salah satu HOME
(SpeedUp Studio atau Android).
Perangkat kamu akan menggunakan satu
HOME yang kamu pilih sebagai default

Tombol Home
Kamu dapat bernavigasi dan berpindah tampilan utama dengan menekan
tombol “HOME” kapanpun kamu inginkan, dan kamu akan diminta memilih
(SpeedUp Studio atau Android Home)
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Solusi / FAQ
a

Bagaimana jika ingin meng-uninstall / menghapus konten?
Untuk meng-uninstall / menghapus konten, Anda cukup menekan agak lama konten yang
ingin dihapus di halaman MusikKu, MajalahKu, AplikasiKu, atau GamesKu. Setelah
beberapa detik, maka SpeedUp Studio akan menanyakan apakah Anda yakin ingin
menghapus konten tersebut.

b

Apakah kegunaan dari “Permainan Antix”?
Permainan Antix diperlukan dalam perangkat SpeedUp Anda untuk memainkan games
dari SpeedUp Studio. Tanpa Permainan Antix, Anda tidak akan bisa memainkan games
dari SpeedUp Studio.

c

Apakah bisa uninstall / menghapus games dari “Permainan Antix”?
Ya, Anda bisa menghapus games dari Permainan Antix. Namun, sangat disarankan untuk
tidak melakukan hal tersebut karena dapat menimbulkan perbedaan informasi antara
SpeedUp Studio dan Permainan Antix. Untuk menghapus games, harap dilakukan
melalui SpeedUp Studio.

d

Bagaimana jika instalasi / download gagal?
Apabila proses instalasi / download gagal, maka kemungkinan besar konten akan tidak
muncul / tidak dapat dijalankan dengan benar. Untuk memperbaiki kondisi ini, Anda
dapat mengunduh atau memasang ulang konten yang bermasalah. Apabila konten
sudah muncul di halaman MusikKu, Majalahku, AplikasiKu, atau GamesKu; Anda dapat
menghapus kontennya terlebih dahulu sebelum mengunduh atau memasang ulang.

e

Mengapa konten tidak bisa dibeli?
Ada beberapa kemungkinan mengapa konten tidak bisa dibeli:
1. Pulsa Anda tidak mencukupi.
2. Khusus untuk pengguna SpeedUp Slim, pastikan SpeedUp Modem Slim
Anda aktif dan opsi wi-fi dinonaktifkan.

f

Mengapa konten tidak bisa dibuka?
Ada beberapa kemungkinan mengapa konten tidak bisa dibuka:
1. Proses pengunduhan / pemasangan tidak berhasil. Untuk memperbaiki
kondisi ini, silahkan hapus konten yang bermasalah terlebih dahulu.
Setelah itu, coba unduh / pasang ulang.
2. Komponen SpeedUp Studio tidak lengkap. Pastikan komponen-kom
ponen berikut ini ada di perangkat SpeedUp Studio Anda: SpeedUp
Studio, Adobe Air, Permainan Antix, dan Studio Reader. Apabila Anda
secara tidak sengaja menghapus / mengubah komponen tersebut, Anda
dapat mengembalikan perangkat SpeedUp Anda ke setelan pabrik.
Perhatian: mengembalikan ke setelan pabrik akan menghapus data
Anda.

g

Bagaimana apabila SpeedUp Studio atau Rumah Android digunakan secara bawaan?
Apabila Anda secara sengaja atau tidak sengaja mengaktifkan opsi “Gunakan secara
bawaan untuk tindakan ini.” Atau “ Selalu “ baik untuk Rumah Android (atau Android
Home) atau SpeedUp Studio, harap ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk
menonaktifkan opsi tersebut.
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Solusi / FAQ
Penjelasan: efek dari diaktifkannya opsi ini adalah apabila Anda memilih salah satu opsi
(contoh: Rumah Android), maka setiap kali Anda menekan tombol Beranda (
) Anda
akan langsung ke Rumah Android tanpa diberi pilihan seperti di atas lagi.
Masuk ke Setelan, lalu ke Apl. Kemudian pilih Kelola apl atau langsung ke bagian
Semua/All.
Apabila Anda mengatur SpeedUp Studio sebagai bawaan, maka carilah aplikasi
SpeedUp Studio di daftar semua apl. Apabila Rumah Android (atau Android Home),
maka carilah aplikasi Rumah Android.
Setelah itu, tekanlah tombol “Hapus bawaan” atau “Hapus default” . Maka, Anda akan
dapat memilih antara SpeedUp Studio dan Rumah Android (atau Android Home) lagi
ketika Anda menekan tombol Beranda (
).
h

Mengapa SpeedUp Studio berhenti mendadak?
Dalam kondisi tertentu, SpeedUp Studio bisa berhenti mendadak (Unfortunatedly,
SpeedUp Studio has stopped). Beberapa kondisi yang memungkinkan hal ini terjadi:
1. Koneksi internet terputus atau terlalu lambat.
2. Server sedang down atau maintenance.
3. Koneksi antara device SpeedUp dengan server sedang ada gangguan.
Solusi untuk kondisi ini, antara lain:
1. Coba ulangi beberapa saat lagi.
2. Sambung ulang koneksi internet.
3. Pastikan koneksi internet Anda terhubung dan stabil.
4. Kembalikan ke setelan pabrik. Perhatian: mengembalikan ke setelan pabrik akan
menghapus data Anda.
Catatan: untuk performa terbaik, disarankan untuk selalu menggunakan SpeedUp Studio
dengan orientasi landscape.

i
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Ilustrasi penggunaan SpeedUp Studio pada SpeedUp Pad Slim dengan menggunakan
SpeedUp Modem Slim.

