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Jūsų telefonas

"Philips" nuolat siekia tobulinti savo produktus. Dėl programinės 
įrangos atnaujinimų tam tikras šios instrukcijos turinys gali skirtis nuo 
produkto. "Philips" pasilieka teisę keisti šią naudojimosi instrukciją arba 
ją atšaukti bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo. Manykite, kad Jūsų 
produktas yra standartinis.
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Pradžios ekranas
Telefono pradžios ekraną sudaro:

Mygtukai

Informacija apie pagrindinius mygtukus.
Piktogramos Aprašymas Funkcija( Rinkti numerį Skambinti arba atsiliepti.

, Patvirtinimo 
ir naršymo 
mygtukas

Pasirinkimo ar patvirtinimo 
parinktis.

) Baigti pokalbį/
Išeiti/
Maitinimas

Pabaigti pokalbį; 
Grįžti į pradžios ekraną;
Palaikykite, norėdami įjungti/
išjungti telefoną.

L Kairysis funkcinis 
mygtukas

Pasirinkite parinktis ekrane.

R Dešinysis funkcinis 
mygtukas

Pasirinkite parinktis ekrane.

* Užrakinti/atrakinti Palaikykite nuspaudę *, kad 
atrakintumėte mygtukus pradžios 
ekrane;

Paspauskite L, o tada *, kad 
atrakintumėte mygtukus.

Būsenos juosta

Nuoroda

Laikrodžio rodymas
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Piktogramos ir simboliai

Sužinokite daugiau apie piktogramas ir simbolius ekrane. 

Piktogramos Aprašymas Funkcija

Tik vibravimas Jūsų telefonas vibruos, kai gausite 
skambutį. 

Tylus Jūsų telefonas neskambės, kai 
gausite skambutį.

Baterija Juostose rodo baterijos įkrovimo 
lygį. 

SMS Jūs gavote naują žinutę.

Praleistas 
skambutis 

Jūs praleidote skambutį.

Peradresavimas Visi įeinantys balso skambučiai yra 
persiunčiami į nurodytą numerį.

Ausinės Ausinės prijungtos prie telefono.

Žadintuvas Žadintuvas įjungtas.

GSM tinklas  Jūsų telefonas prijungtas prie 
GSM tinklo. Kuo daugiau rodoma 
juostų, tuo geresnis priėmimas.
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Naudojimosi pradžia
Įdėkite SIM kortelę ir įkraukite bateriją
Sužinokite apie SIM kortelės įdiegimą ir baterijos įkrovimą pirmą kartą.

SIM kortelės įdėjimas
1 Nuimkite galinį dangtelį. 2 Išimkite bateriją.

3 Įdėkite SIM kortelę. 

Prietaisas leidžia veikti dviejų SIM 
kortelių režimui parengties 
būsenoje, tačiau vienu metu 
veikia tik viena SIM kortelė.

4 Įdėkite bateriją.

5 Uždėkite galinį dangtelį. 
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Įkraukite bateriją 
Nauja baterija yra iš dalies įkrauta. Baterijos piktograma viršutiniame
dešiniajame kampe rodo baterijos įkrovimo būklę.

Įdėkite mikro SD kortelę (atminties kortelę:iki 16 GB)

Patarimai:
 • Galite naudoti telefoną, kol jis kraunamas.
 • Jei laikysite įkroviklį pajungę prie 

telefono su įkrauta baterija, baterijos tai 
nesugadins. Vienintelis būdas išjungti 
įkroviklį yra jį ištraukti, todėl patartina 
naudoti lengvai pasiekiamą elektros 
lizdą. 

 • Jei telefonu ketinate nesinaudoti kelias 
dienas, išimkite bateriją.

 • Jei pilnai pakrautą bateriją paliksite 
nenaudojamą, ji po truputį išsikraus.

 • Jei baterija įkraudinėjama pirmą karta 
arba jei ji nebuvo naudojama ilgesnį laiką, 
įkrovimas užtruks kiek ilgiau.

Naudodami mikro SD kortelę galite 
gerokai padidinti telefono atmintį. 

1 Pastumkite kortelės laikiklį žemyn 
ir jį pakelkite. Sulygiuokite mikro 
SD kortelę su anga. Įstatykite ją į 
vietą.

2 Paspauskite kortelių laikiklį 
žemyn ir traukite, kol užsifiksuos.
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Telefono tinkimas
Tinkinkite telefoną pagal savo pageidavimus.

Laikrodžio nustatymas 
1 Pradžios ekrane eikite į Meniu > Nustatymai > Telefono nustatymai > 

Laikas ir data.
2 Pasirinkite Nustatyti laiką/datą: naudokite skaitinį mygtuką, kad 

įvestumėte skaičius.

SIM kortelės nustatymai

1 Įsitikinkite, kad telefonas yra įjungtas. Jei reikia, įveskite PIN kodą.
2 Eikite į Meniu > Nustatymai > Dvi SIM kortelės Nustatymai, kad 

aktyvintumėte dviejų ar vienos kortelės režimą.

Pastaba:
 • PIN kodą iš anksto sukonfigūruoja ir pateikia tinklo operatorius arba pardavėjas.
 • Jei įvesite PIN kodą neteisingai tris kartus iš eilės, SIM kortelė bus užblokuota. Kad jį 

atblokuotumėte, kreipkitės į savo paslaugų tiekėją, kuris pateiks PUK kodą.
 • Neteisingai įvedus PUK kodą dešimt kartų iš eilės, SIM kortelė bus užblokuota visam 

laikui. Tokiu atveju, kreipkitės į tinklo operatorių ar pardavėją.

Telefono naudojimas
Pagrindinės skambučio funkcijos
Skambinimas
1 Įveskite telefono numerį.
2 Paspauskite (, kad surinktumėte numerį.
3 Paspauskite ), kad pabaigtumėte pokalbį.

Patarimai:
 • Tarptautiniams pokalbiams spauskite 0, norėdami įvesti ženklą "+" kaip tarptautinį 

prefiksą.

Atsiliepimas ir pokalbio baigimas 
1 Paspauskite (, kad atsilieptumėte.
2 Paspauskite R, kad pasirinktumėte laisvųjų rankų režimą.
3 Paspauskite), kad baigtumėte pokalbį.



7

Spartusis rinkimas
Galite skambinti numeriu palaikę nuspaudę skaitinį mygtuką pradžios 
ekrane.

Norėdami priskirti kontaktą prie sparčiojo rinkimo mygtuko:

1 Pasirinkite Telefonų knyga > Parinktys > Telefonų knygos 
nustatymai > Spartusis rinkimas, kad įjungtumėte funkciją.

2 Paspauskite Nustatyti numerius, norėdami pasirinkti skaitinį 
mygtuką, kad pridėtumėte numerį.

Skambučiai pagalbos tarnyboms
Jei SIM kortelės nėra telefone, galite spausti skaitinius mygtukus, kad 
paskambintumėte pagalbos tarnyboms. Europoje pagalbos tarnybos 
bendrasis telefonas yra 112; D. Britanijoje 999.

Žinučių gavimas ir siuntimas
Norėdami siųsti žinutes, naudokite Žinučių siuntimo meniu.

Nauja SMS 
1 Pasirinkite Žinučių siuntimas > Rašyti žinutę.
2 Parašykite žinutę.
3 Paspauskite , kad išsiųstumėte žinutę.

Teksto įvedimas
Jūsų mobilusis telefonas palaiko kelis teksto įvedimo būdus bei 
angliškų raidžių, skaitmenų ir simbolių įvestis.

Mygtukai:

Mygtukai Funkcija

* Įveskite simbolius ir skyrybos ženklus.
R Pašalinkite ankstesnį simbolį.
L Pasirinkite simbolį ekrane.
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Pastaba:
 • Atsižvelgiant į tai, kokią kalbą pasirinkote telefone, palaikomi įvesties būdai gali skirtis.

Telefonų knygos tvarkymas
Sužinokite daugiau apie pagrindinę telefonų knygos funkciją.

Naujo kontakto pridėjimas
1 Eikite į Telefonų knygą, pasirinkite Pridėti naują kontaktą.
2 Pasirinkite vietą. ( SIM1/ SIM2/Telefone).
3 Išsaugokite numerį ir, jei pageidaujate, pridėkite papildomos 

informacijos.
4 Paspauskite L> Išsaugoti, kad išsaugotumėte įrašą.

Kontakto paieška
1 Eikite į Telefonų knygą.
2 Įveskite pirmąsias kelias vardo raides paieškos juostoje. 
3 Pasirinkite kontaktą sąraše.

Kontaktų tvarkymas
Galite kopijuoti ar perkelti kontaktus iš SIM kortelės į telefoną ir 
atvirkščiai arba pašalinti kontaktus. Eikite į Telefonų knygą > Parinktys > 
Telefonų knygos nustatymai, paspauskite + arba -, kad 
pasirinktumėte norimą parinktį.

Multimedija
Medijos įrašų leistuvas
Išsaugokite MP3 muzikos failus aplanke Muzika atminties kortelėje. 

Paleisti muziką
1 Eikite į Multimedija > Garso įrašų leistuvas, kadpasirinktumėte 

norimą dainą aplanke.

, Pasirinkite ar patvirtinkite simbolį.

< > Naršykite norimus simbolius ankstesniajame ar kitame 
puslapyje.
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2 Paspauskite Parinktys > Nustatymai > Pakartoti,kad įjungtumėte 
pakartotinį įrašo grojimą.

3 Grojimą valdykite šiais mygtukais:

Pastaba:
 • Klausydamiesi muzikos, nustatykite vidutinį garso stiprumą. Dėl dažno klausymosi 

dideliu garsu galite pakenkti klausai. 

Vaizdo kamera
Galite filmuoti vaizdo įrašus telefonu.

1 Eikite į Multimedija > Vaizdo kamera.
2 Spustelėkite , kad pradėtumėte kurti vaizdo įrašą.
3 Paspauskite R Sustabdyti, kad sustabdytumėte įrašymą, ir failas 

bus automatiškai išsaugotas telefone.

Patarimai:
 • Įrašas išsaugomas tik AVI formatu.

Vaizdo įrašų leistuvas
1 Eikite į Multimedija > Vaizdo įrašų leistuvas.
2 Paspauskite , kad paleistumėte pasirinktus vaizdo įrašus.

Patarimai:
 • Telefone galima leisti tik mažos gebos 3GP vaizdo įrašus, suderinamus su telefono 

ekrano dydžiu (1,77 colių, 128x160 pikselių).

Fotoaparatas
Sužinokite daugiau apie fotoaparato funkciją. Darykite norimas 
nuotraukas telefonu.

Funkcija Aprašymas

, Pristabdyti ir atnaujinti grojimą.

< arba > Paspauskite naršymo mygtuką, kad pasirinktumėte 
ankstesnį ar kitą garso takelį.

+ arba - Paspauskite naršymo mygtuką + arba -, kad 
sureguliuotumėte garsą.

R Grįžkite į ankstesnįjį meniu.
) Grįžkite į pradžios ekraną.
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Fotografuokite
1 Programų sąraše pasirinkite            .
2 Paliesti +/-, kad priartintumėte ir nutolintumėte.
3 Paliesti , kad padarytumėte nuotrauką, kurią telefonas 

automatiškai išsaugos.

FM radijas
Radijo stoties klausymasis
1 Prijunkite pridėtas ausines prie telefono.
2 Eikite į Multimedija > FM radijas > Parinktys > Automatinė 

paieška. Prasidės automatinis nuskaitymas ir bus išsaugoti galimi 
kanalai.

3 Paspauskite naršymo kanalą < arba>, kad pasirinktumėte kanalą.
4 Paspauskite naršymo mygtuką + arba -, kad sureguliuotumėte 

garsą.
5 Paspauskite >, kad išjungtumėte FM radiją.

Įrankiai
Žadintuvas 
Sužinokite, kaip nustatyti ir naudoti žadintuvą. Galima nustatyti iki 
penkių žadintuvus.

Žadintuvo nustatymas 
1 Eikite į Užrašinė > Žadintuvas.
2 Pasirinkite žadintuvą, paspauskite , kad galėtumėte redaguoti 

žadintuvą.
3 Paspauskite kairįjį funkcinį mygtuką L, kad išsaugotumėte jį.

Žadintuvo išjungimas
1 Eikite į Užrašinė > Žadintuvas.
2 Pasirinkite žadintuvą, kurį norite išjungti, ir paspauskite L 

Sustabdyti.
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Žadintuvo sustabdymas

Suskambėjus žadintuvui,

• pasirinkite Išjungti: Žadintuvas išsijungs.
• Pasirinkite Snausti: Žadintuvas vėl suskambės nustačius Snausti 

(nustatydami žadintuvą, galite pasirinkti snaudimo laiką) intervalą.
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Nustatymai
Dviguba-SIM ir Profiliai
Žiūrėti "Telefono tinkimas" 6 puslapyje.

Skambučio nustatymai
Funkcija Aprašymas 
SIM 1/2 
skambučio 
nustatymai
Skambučio 
laukimas

Būsite informuoti apie įeinantį skambutį, 
kalbėdami telefonu (priklauso nuo tinklo).

Peradresavimas Peradresuokite įeinančius skambučius į savo balso 
paštą ar kitą telefono numerį.

Skambučių 
uždraudimas

Apriboja įeinančius ir išeinančius skambučius.

Linijų 
perjungimas

Pereikite nuo 1 linijos iki 2 ir atvirkščiai.

Pažangūs 
nustatymai
Juodasis 
sąrašas

Įjunkite/išjunkite juodąjį sąrašą ir nustatykite 
atmetamus numerius.

Automatinis 
pakartotinis 
rinkimas

Nepavykus prisiskambinti, pakartotinai renka 
numerį.

Skambučio 
laiko 
priminimas

Nustatykite priminimą skambučio laikui pasiekus 
nustatytą laiką.

Atsiliepimo 
režimas

Nustatykite atsakymo režimą (bet kuris mygtukas 
ar automatinis atsiliepimas telefonui veikiant 
ausinių režimu).
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Telefono nustatymai 
Funkcija Aprašymas 
Laikas ir data Nustatykite telefono laikrodį.
Tvarkaraščio 
įjungimas/
išjungimas

Nustatykite laiką, kada telefonas įsijungs/išsijungs 
automatiškai. 

Kalba Pasirinkite telefono kalbą.
Pageid. 
įvesties būdas

Pasirinkite pageidaujamą įvesties būdą.

Ekranas 
Ekrano 
užsklanda

Pasirinkite paveikslėlį kaip telefono ekrano užsklandą.

Automatinis 
ekrano 
užraktas

Įjunkite automatinį ekrano užraktą ir nustatykite 
trukmę.

Rodyti datą ir 
laiką 

Pasirinkite rodyti arba nerodyti datos ir laiko ekrane.

Nuorodos Pasirinkite naršymo mygtuką kaip tiesioginę prieigą 
prie meniu.

Paskirtieji 
mygtukai

Nustatykite paskirtuosius mygtukus.

Skrydžio 
režimas

Įjungti/išjungti lėktuvo režimą.

Įvairūs 
nustatymai
LCD ekrano 
apšvietimas

Nustatykite ekrano apšvietimo ryškumą ir trukmę.

Mygtuko 
apšvietimas

Įjunkite mygtuko apšvietimą ir nustatykite trukmę. 
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Kiti nustatymai
Funkcija Aprašymas 
Saugos 
nustatymai

Šis meniu punktas leidžia naudoti slaptažodžius ar 
PIN kodą, kad apsaugotumėte savo telefoną.

Tinklo 
nustatymai

Pasirinkite telefono tinklą (priklauso nuo paslaugos 
tiekėjo abonento). Rekomenduojama naudoti 
automatinį paieškos režimą.

Nustatymų 
atkūrimas

Atkurkite telefono nustatymus į numatytuosius. 
Turite įvesti telefono užrakto slaptažodį (1122 pagal 
numatytuosius parametrus).



15

Sauga ir atsargumo priemonės
Atsargumo priemonės
Saugokite telefoną nuo vaikų

Laikykite telefoną ir jo priedus vaikams nepasiekiamoje vietoje. Vaikai gali užspringti ir rimtai 
susižaloti mažomis telefono dalimis, jas prarijus.

Radijo bangos
Šis telefonas siunčia/priima radijo GSM bangas.

Pasitikslinkite su transporto priemonės gamintoju, ar elektroninė įranga, naudojama jūsų 
automobilyje, negali būti paveikta radijo energijos.

Išjunkite telefoną...
Skrisdami lėktuvu, išjunkite telefoną. Naudojimasis mobiliuoju telefonu lėktuve gali būti 
pavojingas, nes jis gali sutrikdyti lėktuvo radijo įrangos veikimą ir dėl to tai gali užtraukti 

atsakomybę.
Ligoninėse, klinikose, kitose sveikatos apsaugos įstaigose ir ten, kur galite būti netoli 
medicininės įrangos.
Vietose, kuriose yra potencialiai sprogi atmosfera (pvz., benzino kolonėlėse ir vietose, kur ore 
yra dulkių dalelių, tokių, kaip metalo milteliai).Transporto priemonėje, kuri transportuoja 

degius produktus arba transporto priemonėje, kuri transportuoja automobilines dujas (LPG). 
Karjeruose ar kitokiose vietose, kur atliekami sprogdinimo darbai.
Jūsų mobilusis telefonas ir automobilis

Venkite naudotis telefonu vairuodami ir laikykitės visų taisyklių bei reikalavimų, kurie susiję su 
naudojimusi mobiliaisiais telefonais vairuojant. Naudokite laisvų rankų įrangą norėdami kiek 

įmanoma padidinti saugumą. Užtikrinkite, kad Jūsų automobilinis telefono komplektas 
neužblokuoja automobilio oro pagalvių ar kitos įrangos.
Naudokitės telefonu atsakingai ir saugiai

Tam, kad telefonas veiktų optimaliai ir patenkinamai, rekomenduojame telefoną naudoti 
įprastoje darbinėje jo padėtyje.

• Nelaikykite telefono ekstremaliose temperatūrose.
• Nemerkite telefono į jokį skystį; jei telefonas sudrėktų, išjunkite jį, išimkite bateriją ir palikite 

džiūti 24 valandoms prieš vėl naudojantis.
• Telefoną valykite minkštu skudurėliu.
• karštame ore arba ilgai telefoną palaikius saulėje (ant palangės, ant mašinos lango), jo korpuso 

temperatūra gali padidėti. Tokiais atvejais būkite labai atsargūs naudodamiesi telefonu, ypač, 
kada naudojimosi aplinkos temperatūra yra aukščiau 40°C arba žemiau -10°C.

Apsaugokite baterijas nuo apgadinimo
Naudokite tik originalius gamintojo priedus, nes kitų priedų naudojimas gali pakenkti 
telefonui ir panaikinti jūsų "Phillips“ telefono garantiją. Neoriginalios baterijos naudojimas 

gali sukelti sprogimą.
Užtikrinkite, kad apgadintas dalis nedelsiant pakeistų kvalifikuotas technikas ir kad jos būtų 
keičiamos tik originaliomis gamintojo dalimis.
• Jūsų telefonas maitinamas įkraunama baterija.
• Naudokite tik nurodyto tipo įkroviklį.
• Nedeginkite baterijų.
• Neardykite baterijų.
• Saugokite, kad smulkūs metaliniai daiktai (tokie, kaip raktai Jūsų kišenėje) neužtrumpintų 

baterijos kontaktų.
• Nelaikykite prietaiso ir jo baterijos ekstremaliose temperatūrose (žemiau -20°C arba aukščiau 

60°C), drėgmėje arba kaustinėje aplinkoje.
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Rūpinimasis aplinka
Laikykitės visų vietinių su aplinkos apsauga ir atliekų bei pakuočių, atitarnavusių baterijų ir 
telefono išmetimo bei perdirbimo reikalavimų. Gamintojas pažymėjo bateriją ir pakuotę 

standartiniais simboliais, kurie skirti informuoti apie tinkamą perdirbimą ir tinkamą atitarnavusios 
įrangos išmetimą.

: Atitinkamai pažymėta pakuotės medžiaga yra perdirbama.
: Buvo padarytas finansinis indėlis į asocijuotą nacionalinę pakuočių surinkimo ir perdirbimo 

sistemą.
: Plastikinė medžiaga yra perdirbama (taip pat identifikuoja plastiko tipą).

Klausos apsauga
Klausydamiesi muzikos, nustatykite vidutinį garso stiprumą. 
Jei ilgai klausysitės dideliu garsu, galite pakenkti klausai. Patartina laikyti atokiau nuo kūno 
ir galvos, mažiausiai 15 mm atstumu veikimo metu.

WEEE ženklas ir DFU: "Informacija vartotojui"

Atitarnavusio produkto išmetimas
Jūsų produktas sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagų ir dalių, kurias galima 
perdirbti ir naudoti pakartotinai. 

Jei matote perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais simbolį, pritvirtintą prie produkto, tai 
reiškia, kad produktui galioja Europos Sąjungos direktyva 2002/96/EB
Susipažinkite su vietos taisyklių reikalavimais dėl atitarnavusių elektros ir elektronikos 
įrenginių surinkimo sistemų.

Laikykitės vietinių taisyklių ir neišmeskite atitarnavusių gaminių su įprastomis buitinėmis atliekomis. 
Tinkamas senų produktų išmetimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
Šiame prietaise gali būti dalių, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi JAV 
ir kitų šalių eksporto įstatymai bei reglamentai. Jų nesilaikymas neleistinas.

Patarimai
Širdies stimuliatorius
Jei turite širdies stimuliatorių:
• Visuomet laikykite telefoną 15 cm ir toliau nuo širdies stimuliatoriaus tada, kai telefonas 

įjungtas tam, kad telefonas nepaveiktų stimuliatoriaus.
• Nenešiokite telefono marškinių priekinėje kišenėje.
• Naudokite stimuliatoriui priešingą ausį, norėdami "sumažinti galimus".
• Išjunkite telefoną, jei manote, kad jis kelia trikdžius stimuliatoriui.

Klausos aparatai
Jei naudojatės klausos aparatu, pasikonsultuokite su gydytoju arba klausos aparato gamintoju apie 
tai, kaip šis aparatas turi būti naudojamas su mobiliuoju telefonu.
Kaip pailginti telefono baterijos veikimo laiką 
Tam, kad Jūsų mobilusis telefonas veiktų tinkamai, būtinas tinkamas jo maitinimas iš baterijos. 
Tam, kad taupytumėte baterijos energiją, rekomenduojame:
• Išjungti "Bluetooth" funkciją telefone tada, kai ji nenaudojama. 
• Telefono ekrano apšvietimą sumažinti iki mažiausio lygmens. 
• Išjungti automatinio ekrano užrakinimo funkciją, išjungti klaviatūros garsus, vibraciją, įspėjimus 

su vibracijos funkcija. 
• Nustatyti GPRS ryšį tik tada, kai jo reikia. Priešingu atveju Jūsų telefonas nuolatos ieškos GPRS 

tinklo, dėl ko bereikalingai naudosis baterija. 
• Išjunkite telefoną jei esate ne ryšio zonoje. Priešingu atveju telefonas nuolat ieško tinklo ir 

eikvos bateriją. 
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Trikčių diagnostika
Telefonas neįsijungia
Išimkite ir vėl įdėkite bateriją. Įkraukite telefono bateriją, kol įkrovimo piktograma nustos mirksėti. 
Išjunkite įkroviklį ir bandykite įjungti telefoną.
Ekrane rodomas užrašas "BLOCKED" ("užblokuota") įjungus telefoną
Kažkas bandė naudotis telefonu, tačiau neįvedė PIN kodo arba PUK kodo. Susisiekite su ryšio 
paslaugos teikėju.
Ekrane rodomas užrašas "IMSI failure" ("IMSI triktis")
Ši problema yra susijusi su jūsų abonemento planu. Kreipkitės į savo operatorių.
Telefonas nepersijungia į laisvo veikimo režimą
Paspauskite kiek ilgiau palaikykite skambučio atmetimo funkcijos mygtuką, patikrinkite SIM 
kortelę ir ar teisingai įdėta baterija; tada bandykite įjungti dar kartą.
Nerodomas tinklo simbolis
Nėra ryšio su tinklu. Gali būti, kad esate ryšio blokavimo zonoje (tunelyje, tarp aukštų pastatų), arba 
ne ryšio zonoje. Pabandykite nustatyti ryšį iš kitos vietos, iš naujo pasijungti prie tinklo (ypač tada, 
jei esate užsienyje), patikrinkite, ar prietaiso antena savo vietoje (jei telefonas turi išorinę anteną), 
arba susisiekite su savo ryšio operatoriumi dėl pagalbos/informacijos.
Ekranas nereaguoja (arba reaguoja lėtai) į klavišų paspaudimus
Žemoje aplinkos temperatūroje telefono ekranas gali reaguoti lėčiau. Tai normalu ir nereiškia 
telefono gedimo. Perneškite telefoną į šiltesnę vietą ir bandykite dar kartą. Jei problema išlieka, 
susisiekite su telefono pardavėju.
Kaista telefono baterija
Baterijai įkrauti naudojate netinkamų techninių parametrų įkroviklį. Įsitikinkite, kad visada 
naudojate originalius, gamintojo rekomenduojamus priedus, kurie yra pridėti kartu su telefonu.
Telefonas nerodo įeinančių skambučių numerių
Ši funkcija priklauso nuo konkretaus tinklo ir plano. Jei tinklas nerodo įeinančio skambučio telefono 
numerio, vietoje jo bus rodomas užrašas "Call 1" ("skambutis 1") arba "Withheld" ("užlaikyta"). 
Kreipkitės į savo operatorių dėl išsamesnės informacijos šiuo klausimu.
Nepavyksta išsiųsti tekstinių pranešimų
Tam tikrų tinklų operatoriai neleidžia siųsti tekstinių pranešimų. Taip pat patikrinkite, ar teisingai 
įvedėte SMS pranešimų centro numerį, arba susisiekite su savo operatoriumi dėl išsamesnės 
informacijos.
Negaunate ir/arba negalite išsaugoti JPEG paveikslėlių
Jei paveikslėlio failas labai didelis arba jei labai ilgas jo pavadinimas, neteisingas formatas, jo 
telefonas gali nepriimti.
Manote, kad praleidote tam tikrus skambučius
Pasitikrinkite telefono skambučių nukreipimo nustatymus.
Baterijos įkrovimo metu piktograma nerodo brūkšnelių, jos fonas mirksi
Bateriją įkraudinėkite tik tokioje aplinkoje, kurios temperatūra nėra žemiau 0°C (32°F) arba aukščiau 
50°C (113°F).
Jei problema išlieka, susisiekite su telefono pardavėju.
Ekrane rodoma "SIM failure" ("SIM triktis")
Patikrinkite, ar SIM kortelė tinkamai įdėta. Jei problema neišnyksta, jūsų SIM kortelė gali būti 
sugadinta. Kreipkitės į savo operatorių.
Bandant naudotis funkcija iš meniu, rodomas užrašas "NOT ALLOWED" ("neleidžiama")
Kai kurios funkcijos priklauso nuo tinklo. Jos prieinamos tik tada, kai Jūsų abonento sąlygos tai 
leidžia. Kreipkitės į savo operatorių dėl išsamesnės informacijos šiuo klausimu.
Ekrane rodomas užrašas "INSERT YOUR SIM CARD" ("įdėkite savo SIM kortelę")
Patikrinkite, ar SIM kortelė tinkamai įdėta. Jei problema neišnyksta, jūsų SIM kortelė gali būti 
sugadinta. Kreipkitės į savo operatorių.
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Jūsų telefono autonomija atrodo žemesnė, nei nurodoma naudojimosi instrukcijoje
Autonomija susijusi su Jūsų nustatymais (t.y. skambučio garsumu, ekrano fono apšvietimu) ir 
naudojamomis funkcijomis. Norint padidinti autonomiją, kai tik įmanoma, išjunkite visas 
nenaudojamas funkcijas.
Telefonas tinkamai neveikia automobilyje
Automobilyje yra daug metalinių detalių, kurios sugeria elektromagnetines bangas ir tai gali turėti 
įtakos telefono veikimui. Šiam telefonui galite įsigyti automobilinį komplektą su išorine antena, 
kuri pagerina signalo priėmimą ir siuntimą.

Pastaba:
 • Pasitikslinkite vietos valdžios institucijų pateiktose taisyklėse, ar leidžiama naudotis telefonu 

vairuojant.

Neįsikrauna telefono baterija
Jei baterija visiškai išsikrovusi, gali prireikti kelių minučių (dažniausia iki 5 minučių) norint iš 
kraunamos baterijos paleisti telefono ekraną arba matyti baterijos piktogramą ekrane.
Telefono fotoaparatu padaryta nuotrauka neryški
Patikrinkite, ar fotoaparato optika iš abiejų pusių yra švari.

Specifinės sugerties spartos informacija
Tarptautiniai standartai
ŠIS MOBILUSIS TELEFONAS ATITINKA VISUS GALIOJANČIUS TARPTAUTINIUS STANDARTUS DĖL 
RADIJO BANGŲ POVEIKIO
Jūsų mobilusis telefonas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas ir pagamintas taip, kad nebūtų 
viršijamos radijo dažnių (RD) poveikio ribos, kurios nustatytos pagal tarptautinius standartus. Šias 
rekomendacijas nustatė Tarptautinė nejonizuojančiojo spinduliavimo apsaugos komisija (ICNIRP) 
ir Elektros bei elektronikos inžinierių institutas (IEEE), kuris nustato esminius asmenų saugos 
standartus nepriklausomai nuo jų amžiaus ir sveikatos būklės.
Mobiliojo telefono bangų poveikis ir susijusios rekomendacijos vertinamos pagal specifinį 
absorbcijos lygį (SAR). ICNIRP rekomenduoja SAR metodiką mobiliesiems telefonams, skirtiems 
bendrajam naudojimui matuojant 2,0 W/kg vidurkį dešimčiai gramų audinio ir 1,6 W/kg vidurkį 
vienam gramui audinio pagal IEEE standartą 1528 vienam asmeniui.
SAR bandymai atliekami naudojant rekomenduojamas naudojimo padėtis su mobiliuoju telefonu, 
kuris spinduliuoja didžiausią lygį pagal testuojamus dažnius. Nors SAR bandymai atliekami 
naudojant didžiausią bangų galią, faktiniai SAR lygmenys naudojantis mobiliuoju telefonu 
dažniausiai būna žymiai mažesni už maksimalią SAR reikšmę. Taip yra dėl to, kad telefonas sukurtas 
veikti įvairiais galios lygmenimis ir kad naudotų tik tiek energijos, kiek reikia pasiekti tinklą. Kalbant 
apibendrintai - kuo arčiau esate stoties antenos, tuo mažesnė galia naudojama telefonui. 
Nor skirtingų telefonų SAR lygiai gali skirtis skirtingose padėtyse, jie visi atitinka tarptautinius 
apsaugos nuo radijo bangų poveikio standartus. 
Didžiausia SAR reikšmė, kuri nustatyta Philips E103 modelio telefonui testavimo metu ties 
ausimi buvo 1,32 W/kg, o tinkamai dėvint ant kūno buvo 1,07 W/kg, pagal ICNIRP rekomendaciją. 
SAR reikšmė matuojama ties galva ir kada prietaisas yra 15 mm nuo kūno transliuojant didžiausią 
leistiną galią pagal mobiliojo telefono dažnio juostas.
Norint apribot radijo bangų poveikį, rekomenduojame sumažinti pokalbių mobiliuoju telefonu 
laiką arba naudoti laisvų rankų įrangą. Šių apsaugos priemonių tikslas - kad mobilusis telefonas 
būtų kuo toliau nuo galvos ir nuo kūno.
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Atitikties deklaracija
Mes, 
Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057
Kinija

pareiškiame, kad išskirtinai atsakome už šį produktą
Philips E103
Philips GSM
TAC numeris: 8656 5602 

ir patvirtiname, kad šis produktas pagamintas laikantis bei atitinka šių standartų reikalavimus:
SAUGA: EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010+A12:2011+A2:2013
SVEIKATA: EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010

EN 50566:2013; EN 62479:2010 
EN 50360:2001/A1:2012

EMS: EN 301 489-1 v1.9.2; EN 301 489-3 v1.6.1
EN 301 489-7 v1.3.1; EN 55013:2013 
EN 55020:2007/A11:2011 
EN 55022:2010; EN 55024:2010

RD: EN 301 511 v9.0.2

Pareiškiame, kad (visi būtini radijo bandymai buvo atlikti) aukščiau nurodyta įranga atitinka visus 
pagrindinius 1999/5/EB direktyvos reikalavimus.
Žymėjimo ženklas: CE2200
2015 m. gruodžio 1 d. 
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