[ Tips & Trik ] Riview
Blackberry Ori ( Resmi ),
Rekondisi dan BM

Blackberry BM dan rekondisi
Semaraknya bursa handphone selular blackberry yang semakin
seperti kacang di negara kita ini, tidak sedikit dari
distributor / penyedia hendphone blackberry melakukan
rekondisi / BM ( blackberry bekas dari luar yang masih ok
punya). Dengan adanya peremajaan hardware ini maka kita harus
berhati2 dalam memilih blackberry, jangan sampai kita
mendapatkan blackberry rekondisi / BM yang tidak bagus. Banyak
tips dan trik untuk memilih blackberry, tetapi sebelum masuk
ke tips dan trik kita harus mengetahui beberapa perbedaan dari
blackberry dengan handphone biasa. Pengunaan blackberry
utamanya memiliki fiture online sepanjang hari dengan
mengunakan apn dari operator sebagai pusat media server data.
Untuk fiture2 ini biasanya dibatasi oleh operator sesuai
dengan paket data yang kita pilih, dan setingan data tersebut

di push ke handled ( balackberry ). Fungsi yang membuat
handled blackberry menjadi peringkat no 1 di negara kita ini
ada fiture Blackberry Messenger yang sangat memudahkan semua
orang yang terhubung dalam menyalurkan data, chating, dan
bahkan tidak sedikit yang mengunakan sebagai permainan ( BBM
caro ).
Tips dalam memilih blackberry khususnya
blackberry yang 2nd / rekondisi / BM.

untuk

handled

1. Data dan Voice
Jangan tertipu dengan data dan voice pada blackberry yang
tertera adalah 0. Saat ini banyak handled blackberry yang
rekondisi tetapi voice data 0 karena itu bisa saja di reset to
factory. Untuk melihatnya hal yang pertama dilakuakan adalah
mengcek data dan voice dengan cara :
option -> pilih status -> kemudian ketik BUYR ( untuk storm
tekan menu bb kemudian show keyboard ).

blackberry data & voice usage
2. Pin dan imei
Ini sangat penting karena pin blackberry resmi dapat digunakan
selama seumur hidup, tetapi blackberry yang telah diperbaharui
dari suspen / lock / telah di regenerate sewaktu2 bisa suspend
/ lock, lalu bagaimana cara check pin dan imei ? caranya cukup
mudah biasanya blackberry yang resmi mudah dalam proses
registrasi package, jika sudah terregistrasi maka koneksi pada
hendled blackberry bertuliskan huruf capital 3G, EDGE, GPRS,
dan GSM. Setelah terregristasi paket blackberry internet
service buka ulr / site operator.blackberry.com contoh :
buka

indosat.blackberry.com

/

telkomsel.blackberry.com

/

xl.blackberry.com, tergantung pada operator yang anda gunakan
saat ini. Kemudian buat account anda di disite tersebut dan
saat membuat account anda akan diminta memasukan imei dan pin
jika berhasil maka pin dan imei anda tidak dalam masa suspend
/ lock operator / dan handled yang anda gunakan aman. Akan ada
popup Your device has not yet been registered with the network
maka pin dan imei anda masih fresh belum ada yang mengunakan
sebelumnya tapi jika tidak ada atau popup The Blackberry is
registered with another provider/carrier kemungkin ada yang
sudah mengunakan sebelumnya ( kemungkin handled adalah 2nd /
bekas ). Dan yang terakhir adalah lock operator, Your Account
is already registered atau Your Account is SUSPENDED BY
Telkomsel maka berhati2 saja untuk membeli handled yang
mungkin bisa atau bahkan tidak bisa dipakai lg. Cara
untuk memastikan jika pin dan imei ke lock oleh operator maka
ikuti langkah kick pin dan imei blackberry. Dan untuk imei ada
cara lain biasanya mengunakan numberingplans.com silahkan
check langsung di websitenya, jika tidak terdaftar jangan
takut karena tidak semua blackberry device terdaftar imeinya
disana. Yang penting di operator anda sudah bisa di release
pin dan imeinya.
3. Segel
Segel ini adalah salah satu patern dalam membeli handled
blackberry baru. Usahakan anda benar-benar teliti dalam
melihat segel pada saat diberikan dus dan handled blackberry
oleh toko yang ditunjuk distributor. Jika segel rusak atau
tidak baik segera komplain dan minta handled yang lain, atau
pinda dari toko tersebut ke toko yang lain. Perhatikan segel
pada dus, jika tidak ada masalah perhatikan segel pada handled
benar pada tempatnya atau tidak, dalam keadaan baik / rusak.
Jika sudah semua cocokan imei dan pin pada software, handled,
dan dus jika cocok semua anda bisa check ke no 2 diatas.
Setelah itu coba dulu 1 – 2 jam handled di sana agar saat
terjadi apa ( kesalahan pabrik ) anda bisa segera meminta
tukar dengan yang baru.

4. Port charger, Usb storage dan memory reader.
Check port charger dengan mencoba mengecas dan mencoba
mengkoneksikan ke pc / laptop, beberapa handled suka restart
saat dicolokan ke pc / laptop. Dari pada setelah kita bawa
pulang ternyata bermasalah maka check semua secara mendetail
agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan mendatang..

Berhati2 itu penting, celi dalam memilih itu modal untuk anda
bisa mengunakan handled dalam jangka waktu lama.

Kick pin dan imei blackberry
yang terlock operator
Cara tendang PIN:
Misal ada PIN yang nyangkut di bb X, dan bb Y working well.
Syarat sinyal bb X dan bb Y sudah GPRS besar, dan standby
sekitar 5′-10′.
Langkah-langkah :
1. Login ke bb webclient (www.operator. blackberry. com)
dengan username bb Y di PC or opera mini.
2. Pilih change device (menu di samping kiri), masukkan PIN
dan IMEI bb X dan save.
3. SSB (send service book), sampai successfull, standby 1′-2′.
4. Pilih change device lagi, masukkan PIN dan IMEI bb Y dan
save.
5. SSB lagi, sampai successfull, standby 1′-2′.
6. Wipe handheld bb X.
7. Bb X sudah bisa digunakan untuk create username lagi.

kalo mau cek PIN ada udah release apa belum setelah ditendang,
coba aja buka ke
http://operator.blackberry.com/
Trus Klik Create New Account
Trus Klik I Agree
Trus masukin Device PIN sama Device IMEI
Kalo PIN nya udah release, tulisannya biasanya
– Sorry your browser didnt support HTML,
registration on your BB Browser

you

can

do

Kalo PIN nya blom release, tulisannya biasanya
– Cannot create account:
An account already exists for this BlackBerry® device. Please
log in or contact your bla bla

Selamat mencoba..

Polip – Review mengobati
polip secara alami ( tanpa
Operasi ) part 1 ( 1 minggu
terapi )
Saya salah satu penderita polip sudah menjalani selama 1.5
tahun, dan saya ingin mencoba beberapa terapi / pengobatan
herbal. Setelah mencari berbagai macam obat2an herbal dan
kimia untuk mengobati tanpa operasi, dari obat dan cara yang
saya dapatkan adalah : tetes mata dan hidung ( THM ), obat

herbal polip, obat semprot ( avyms, nasonex, Beconase ), jamu
/ minuman herbal, akupuntur, serta cara terapi uap. Sebelum
saya ingin meriview, saya ingin memberika sedikit pengertian
tentang polip hidung. Polip hidung adalah adanya pertumbuhan
pada selaput lendir, dan penyebab terjadi tidak diketahui
kebanyakan hanya dibilang karena adanya infeksi pada salaluran
pernapasan. Polip biasanya tumbuh didaerah selaput yang
bengkak akibat penimbunan cairan, polip hidung menyebabkan
penyumbatan pada hidung bahkan bisa mengurangi / mengalami
penurunan dari fungsi penciuman.
Terapi uap daun sirih
Saat ini saya mencoba terapi uap dengan mengunakan daun sirih,
untuk mengurangi infeksi dari gejala polip dan sirih yang
digunakan sebagai antibiotik. bagaimana kasiat terapi uap? di
daerah saya tinggal ada beberapa orang yang terkena polip dan
beberapa orang diantaranya sudah dapat bernafas dengan lega
dengan taat dan menjauhi larangan / pantangan. beberapa sebab
polip yang dikarenakan oleh infeksi radang ( bisa karena
amandel / gusi berlubang (abses gigi), alergi udara, dan hal
lain. Bagaimana cara terapi uap ? caranya cukup mudah pertama
siapkan :
1. Daun Sirih 10-15 lebar.
2

Garam secukupnya.

3. 5 – 10 cengkeh
4. air 1 – 2 liter
Langkah2nya :
masak (rebus) semuanya hingga mendidih,
setelah mendidih
angkat taruh di bawah dan posisi muka / kepala anda tepat
diatas panci tempat rebus/masak kemudian tutup rapat dengan
mungunakan slimut / kain seluruh tubuh anda dan paci tersebut
hingga tidak ada lubang/celah yang terlihat. Setelah itu buka

perlahan hingga anda merasakan uap tersebut ( usahakan
bernafas mengunakan hidung jika tidak bisa gunakan mulut dan
keluarkan lewat hidung) hal ini dilakukan kurang lebih 15-30
menit setiap pagi dan sore hari.
Nb : jangan dibuang airnya gunakan kembali untuk penguapan
selanjutnya.

Pengunaan Obat semprot
Pengunaan obat semprot harus dengan pengawasan dokter, kalau
saya mengunakan obat semprot yang mengandung corticosteroid (
nasal
route
)
biasanya
ada
pada
obat
yang
terkandung Mometasone furoate. Untuk pengunaan terapi uap,
obat cukup semprot digunakan pada saat pagi setelah mandi dan
saat mau tidur. Nb untuk pengunaan obat semprot avamys
digunakan 2 semprotan pada malam hari 1 kali saja.

Pengunaan obat minum / herbal
obat herbal berbagai macam ada yang sudah siap minum atau yang
harus kita olah, untuk pengolahan obat herbal antara lain :
1.
2.
3.
4.
5.

10 – 15 butir cengkeh.
10 lembar daun sirih.
6 heiai daun serai,
Jahe secukupnya, dan
Air perasan jeruk nipis.

masak jadi satu semua bahan diatas dalam 200cc air kemudian
biarkan mendidih sampai air hingga 100 – 150cc, kemudian
setelah itu saring air tersebut kemudian minum dalam keadaan
hangat ( bisa ditambahkan madu jika ingin lebih manis ).
Untuk obat herbal yang sudah siap saji ( kemasan )

Diskripsi Produk :
1. Biotic caps obat herbal, komposisi : Andrographis
paniculata, Curcuma zedoaria, Hedyotis corymbusa, Elephantopus
scabere, Meremmia mammosa.
2. Inflama obat herbal, komposisi : Curcuma xanthorriza,
Hedyotis corymbusa, Elephantopus scaber, Andrographis
paniculata, Amomum cardomomum.
3. Neuro obat herbal, komposisi : Centella Asiatica, Persea
americana Anti racun, anti infeksi, Revitalisasi syaraf otak
& Pembuluh darah.
obat herbal polip kemasan ini sudah banyak yang jual dan
berkisar pada harga Rp 150.000,- jika anda berniat mencoba
obat ini bisa pesan langsung kepada penyedia. Saya tidak
menjual / mendistribusikan produk ini.

Akupuntur / Pengobatan tradisional
Medote akupuntur saat ini saya belum mencobanya. mungkin bisa
langsung ke websitenya

Hasil percobaan obat herbal..
Saat ini saya sedang menjalani terapi uap, jamu rebus diatas
dan obat semprot, hasil dalam 1 minggu polip hidung mengecil
30% dan saya bisa bernafas walau masih sedikit tersumbat.
Nb: Saya mengunakan daun sirih saat malam menjelang tidur /
santai dengan cara ambil 1 daun sirih dari yang tadi kita
rebus untuk uap lalu lipat dan gulung, kemudian masukan
kedalam lubang hidung diamkan hingga 30 menit. Setelah 30
berlalu semprot hidung dengan nasal spay..

Selamat mencoba..

Code Unlock Tiphone T89
Kode untuk unlock T89 tanpa Upgrade
masukan *#201002# untuk unlock slot GSM
masukan *#201020# untuk unlock slot CDMA
Membalikan kembali
Untuk mengembalikan Lock GSM *#201001#
Untuk mengembalikan Lock CDMA *#201010#

