This page was exported from - ITCFB | IT Center for the Blind
Export date: Mon Jan 22 22:24:01 2018 / +0000 GMT

Cara Menghapus Akun BBM (BlackBerry ID) Secara Permanen
Sobat IT, tak bisa dipungkiri bahwa BlackBerry pernah merajai pangsa pasar smartphone di Indonesia. BBM (BlackBerry
Messenger) menjadi salah satu fitur yang menjadi andalan dari produk asal Kanada ini. BBM yang tadinya eksklusif untuk
smartphone BlackBerry pada akhirnya dirilis secara luas untuk berbagai OS (Android, iOS, dan Windows Phone).

Meskipun masih banyak orang yang menggunakan BBM, tetapi ada juga yang sudah bosan dan pada akhirnya meninggalkan BBM
karena berbagai alasan (terlalu banyak iklan, terlalu boros baterai dan memori, terlalu banyak akun media sosial, dan sebagainya).
Mungkin ada kalanya kita ingin menghapus akun BBM (yang selanjutnya kita sebut BlackBerry ID) secara permanen. Jika itu yang
sobat inginkan, sobat datang ke tempat yang tepat. Dalam tulisan kali ini penulis akan menjelaskan bagaimana cara menghapus
BlackBerry ID secara permanen.

Sebelum menghapus BlackBerry ID, sobat harus menerima segala konsekuensi yang ada. Akun BBM beserta kontak, chat, dan
semua item yang pernah dibeli dengan akun tersebut (custom pin, sticker, dan sebagainya) akan hilang tak bersisa. Jika sobat sudah
yakin untuk menghapus BlackBerry ID, silahkan ikuti langkah-langkah berikut.

Cara 1:
- Buka email hasil pendaftaran BlackBerry ID yang ada pada email sobat. Sobat bisa mencarinya dengan mengetik ?
donotreply@blackberry.com? pada kotak search yang ada di email sobat.]
- Setelah email tersebut dibuka, cari tulisan ?Delete This BlackBerry ID? yang ada di dalam isi (body) email.
- Selanjutnya, klik tombol Continue untuk menyetujui proses penghapusan.

Cara 2 (apabila email pendaftaran BlackBerry ID sudah tidak ada):
- Buka situs http://id.blackberry.com/bbid.html, kemudian klik menu ?Reset your Password?.]
- Masukkan alamat email yang digunakan untuk mendaftarkan BlackBerry ID beserta kode keamanan yang muncul di layar,
kemudian klik Submit.
- Setelah itu, klik Delete BlackBerry ID Account, lalu klik Send.
- Sobat akan mendapatkan email dari BlackBerry. Buka email tersebut, kemudian klik Delete BlackBerry ID Account.
- Selanjutnya, klik tombol Continue untuk menyetujui proses penghapusan.

Setelah melakukan langkah-langkah di atas, BlackBerry ID sobat sudah terhapus secara permanen. Silahkan uninstall aplikasi BBM
yang ada pada smartphone sobat.

Semoga bermanfaat.
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