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Jūsų telefonas

"Philips" nuolat siekia gerinti 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.

Liečiamasis ekranas

Grįžties mygtukas

Šoninis garsumo 
mygtukas

Maitinimo mygtukas/
Užrakinimo mygtukas

Pagrindinis mygtukas
Pasirinkties mygtukas

Ausinių lizdas

Įkroviklis/Micro
USB lizdo jungtis
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Telefono įjungimas ir išjungimas
1 Paspauskite ir palaikykite maitinimo mygtuką, kad įjungtumėte 

telefoną.
2 Norint išjungti telefoną, paspauskite ir laikykite paspaudą 

maitinimo mygtuką, tada pasirinkite Išjungiamas maitinimas.

Pastaba:
 • Jei telefoną naudojate pirmą kartą, sekite ir atlikite jo ekrane rodomas instrukcijas.

Liečiamojo ekrano užrakinimas/atrakinimas
Galite užrakinti liečiamąjį telefono ekraną tam, kad apsaugotumėte 
telefoną nuo nepageidaujamo veikimo.

1 Norėdami užrakinti - spauskite maitinimo klavišą.
2 Slinkite piktogramą aukštyn norėdami atrakinti.

Klavišai
Informacija apie pagrindinius klavišus.
Klavišas Aprašymas Funkcija

Maitinimas - Paspauskite ir laikykite norėdami įjungti/išjungti.
- Spauskite, norėdami įjungti/išjungti ekraną.

- Laikykite paspaudę norėdami prieiti prie 
Telefono pasirinkčių, pasirinkite Išjungiamas 
maitinimas, Lėktuvo režimas arba Paleisti iš 
naujo.

M Pagrindinis 
mygtukas

- Grįžti į pagrindinį ekraną.

- Paspauskite ir laikykite norėdami įjungti/išjungti.
O Parinkties 

klavišas
- A tidarykite pasirinkčių sąrašą esamame ekrane.

- Pagrindiniame ekrane atidarykite naujausių 
programėlių sąrašą.

B Grįžties 
mygtukas

- Grįžti į ankstesnį ekraną arba išeiti.
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Naudojimasis liečiamuoju ekranu
Sužinokite apie pagrindinius veiksmus dėl naudojimosi liečiamuoju 
ekranu.

Pagrindinio ekrano priderinimas asmeniškai
Galite priderinti asmeniškai pagrindinį ekraną pagal savo pasirinktis.

Šoninis 
garsumo 
mygtukas

- Skirtas nustatyti skambėjimo garsumą 
parengties režime arba nustatyti balso 
garsumą pokalbio metu.
- Įeinančio skambučio metu spustelėkite 
mygtuką norėdami išjungti skambučio garsą.

Funkcija Veiksmas
Palieskite Palieskite vieną kartą norėdami paleisti meniu, pasirinktį 

arba programėlę.
Paliesti 
ir laikyti

Paliesti punktą ir laikyti virš 2 sekundžių.

Vilkti Paliesti punktą ir perkelti į naują vietą.
Paliesti 
du kartus

Paliesti punktą greitai du kartus.

Brūkštelėti Greitai slinkti aukštyn arba žemyn, kairėn arba dešinėn 
sąrašus arba ekranus.

Imti pirštais Padėkite pirštus toli vienas nuo kito, tada suspauskite 
juos tarsi imdami. Tam tikrose programėlėse, kaip tinklo 
naršyklėje, galite suimti dviem pirštais (pavyzdžiui, 
nykščiu ir rodomuoju pirštu) norėdami pritraukti arba 
sumažinti paveikslėlį arba naršyklės lango vaizdą.

Funkcija Veiksmas
Perkelti 
elementus

Palieskite ir laikykite elementą, tada vilkite jį į naują vietą.

Pasirinkite Pagrindiniame ekrane paspauskite Nustatymai > Ekranas >
Ekrano fonas, pasirinkite vaizdą iš pasirinkčių. 
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Pagrindinis ekranas
Pagrindiniame ekrane galite peržiūrėti įrenginio būsena ir taikomąsias 
programas.

Pagrindiniame ekrane yra keli skydeliai. Slinkite į kairę arba į dešinę 
jei norite peržiūrėti skydelius pagrindiniame ekrane. Palieskite M 
norėdami grįžti į pagrindinio ekrano centrą.

Jūsų telefonas pagrindiniame ekrane susideda iš šių sričių:

Pranešimų skydelis
Kai gaunate naują pranešimą, galite atidaryti Pranešimų skydelį ir 
pasižiūrėti, apie kokį įvykį tai pranešimas arba kokią gavote naują 
informaciją. 

- Norėdami atidaryti Pranešimų skydelį, spauskite ir laikykite būklės 
juostą, tada slinkite vienu pirštu žemyn. Jei turite keletą pranešimų, 
galite slinkti ekranu žemyn, kad juos visus. 

- Norėdami paslėpti skydelį, vilkite apatinį skydelį aukštyn.
Iš pranešimų skydelio galite peržiūrėti ir dabartinę telefono būseną 
bei naudotis visomis pasirinktimis.

- Atidarykite pranešimų skydelį ir tada palieskite  norėdami 
atidaryti telefono būklės skydelį.

- Uždėkite du pirštus ant būsenos juosta, tada slinkite pirštais žemyn.

Būsenos juosta
P aieškos ivestis
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Piktogramos ir simboliai
Sužinokite daugiau apie piktogramas ir simbolius ekrane.

Piktogramos Funkcija

Jūsų telefonas neskambės kai gausite skambutį. 

Jūsų telefonas vibruos kai gausite skambutį.

Juostose rodo baterijos įkrovimo lygį.

(Mėlynos juostos) įprastas įkrovimas.

(Mėlynos juostos) įprastas įkrovimas kai telefonas 
išjungtas.

WLAN įjungtas.

Jūsų telefonas prijungtas prie GSM tinklo. Kuo rodoma 
daugiau juostų, tuo geresnis priėmimas.

Jūsų telefonas prijungtas prie tinklo.

Atsisiunčiami duomenys.

Įkeliami duomenys.

Skambinama.

Turite praleistų skambučių.

Naujas SMS.

Pajungta prie PC kompiuterio.

USB patikra pajungta.

"Bluetooth" funkcija aktyvuota.

Ausinės prijungtos prie telefono.

Žadintuvas aktyvuotas.
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Naudojimosi pradžia
Sveikiname jus įsigijus mūsų gaminį, ir sveiki atvykę į "Philips"!

Norėdami pasinaudoti savo gaminį ir mėgautis visomis "Philips" 
turi pasiūlyti, užregistruokite savo produktą adresu:
www.philips.com/mobilephones

Dėl išsamesnės informacijos apie produktą, eikite adresu:
www.philips.com/support

Pastaba:
 • Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu perskaitykite instrukcijas “Sauga ir atsargumas” 

šiame skyrelyje. 

Surinkimas ir įkrovimas
Sužinokite apie USIM arba SIM kortelės įdiegimą ir baterijos įkrovimą 
pirmą kartą.

Įdėkite SIM kortelę
Vadovaukitės žemiau nurodytomis instrukcijomis ir įdėkite USIM 
arba SIM kortelę. Nepamirškite išjungti savo mobiliojo telefono prieš 
nuimdami dangtelį. 

1 Nuimkite galinį dangtelį. 

FM radijas įjungtas fone.

Muzika groja fone.

Įvyko klaida arba reikia elgtis rūpestingai.
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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 Vėl uždėkite dangtelį. 
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Įkraukite bateriją
Baterijos piktograma viršutiniame dešiniajame kampe rodo baterijos 
įkrovimo būklę.

Patarimai:
 • Galite naudoti telefoną, kol jis kraunamas.
 • Jei laikysite įkroviklį pajungę prie telefono su įkrauta baterija, baterijos tai nesugadins. 
 • 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. 

Įdėkite mikro SD kortelę (atminties kortelę)
Įdėkite atminties kortelę
Naudodami mikro SD kortelę galite gerokai padidinti telefono atmintį 
ir jame išsaugoti gerokai daugiau multimedia failų. 

Šiam prietaisui galite naudoti atminties korteles iki 32 GB.

1 Atrakinkite atminties kortelės gaubta.
2 Sulygiuokite mikro SD kortelę su anga. Įstatykite ją į vietą.
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Išimkite atminties kortelę
Užtikrinkite, kad telefonas tuo metu nenaudoja atminties kortelės. 
Prieš išimdami duomenų kortelę, pirmiausia atlikite reikiamus 
nustatymus jos saugiam išėmimui.

1 Laisvame ekrane pasirinkite Nustatymai > Atmintine > Išimti SD kortele.
2 Atsargiai stumkite atminties kortelę tol, kol ji išsitrauks iš telefono.
3 Išimkite atminties kortelę. 

Pastaba:
 • Neišiminėkite atminties kortelės kol prietaisas perduoda arba prieina prie 

informacijos tam, kad neapgadintumėte atminties kortelėje esančių failų.

Atminties kortelės formatavimas
Atminties kortelės suformatavimas PC kompiuteriu gali padaryti 
kortelę nesuderinamą su kitais prietaisais. Formatuokite atminties 
kortelę tik šiuo prietaisu.

Tuščiame ekrane pasirinkite Nustatymai > Atmintine > Ištrinti SD kortele.

Pastaba:
 • Prieš suformatuojant atminties kortelę pasidarykite rezervines visų svarbių kortelės 

duomenų kopijas. 

Suasmeninkite telefoną

Laikas ir data
Tuščiame ekrane palieskite Nustatymai > Data ir laikas norėdami 
nustatyti laiką ir datą bei rodymo formatą ekrane.
• Automatinė data ir laikas: Nustatykite norėdami gauti laiko 

informaciją iš tinklo ir norėdami atnaujinti laiką ir datą automatiškai.
• Automatinė laiko zona: Nustatykite laiko zonos informaciją iš tinklo 

norėdami judėti laiko zonose.
• Nustatykite datą: Nustatykite esamą datą rankiniu būdu.
• Nustatykite laiką: Nustatykite dabartinį laiką rankiniu būdu.
• Pasirinkite laiko zoną: Pasirinkite laiko zoną.
• Naudokite 24 val. formatą: Nustatykite rodomą laiką 24 arba 

12 valandų formatu.
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• Pasirinkite datos formatą: Nustatykite datos formatą (mėnuo/
diena/metai, diena/mėnuo/metai, metai/mėnuo/diena).

Patarimai:
 • Jei baterija visiškai išsikraus, laiko ir datos nustatymai bus anuliuoti.

Nustatykite ekrano užraktą
Galite užrakinti ekraną aktyvuodami ekrano užrakto funkciją.　

Tuščiame ekrane palieskite Nustatymai > Sauga > Ekrano užraktas.

• None: Išjungti ekrano užraktą.
• Swipe: Pasirinkite brūkštelėjimą norėdami atrakinti ekraną.
• Piešinys: Nubraižykite piešinį norėdami atrakinti ekraną.
• PIN: Atrakinkite ekraną įvesdami PIN kodą.
• Slaptažodis: Sukurkite savo privatų slaptažodį ekrano atrakinimui.

Užrakinkite savo SIM kortelę
Galite užrakinti savo telefoną naudodami PIN kodą, kuris pridedamas 
prie Jūsų SIM kortelės.

1 Tuščiame ekrane palieskite Nustatymai > Sauga > Nustatyti SIM 
korteles užrakta > Užrakinti SIM kortele.

2 Pasirinkite SIM kortelę, įveskite PIN kodą ir pasirinkite GERAI.

Pastaba:
 • Jei įvesite PIN kodą neteisingai per daug kartų, Jūsų SIM bus užblokuota. Reikės įvesti 

PIN kodą ir atrakinimo (PUK) kodą norint atblokuoti SIM kortelę.
 • Jei užblokuosite SIM kortelę neteisinga įvesdami PUK kodą, pristatykite SIM kortelę 

savo paslaugos tiekėjui, kad jis ją atrakintų.

Prieiga prie programų
• Eikite kairėn arba dešinėn į kitą ekraną, tada pasirinkite programą.
• Spauskite B norėdami grįžti į ankstesnį ekraną, tada spauskite 

Mnorėdami grįžti į pagrindinį ekraną.
• Prieikite prie neseniai naudotų programų: Spauskite ir laikykite 

M norėdami peržiūrėti programas, kuriomis neseniai naudojotės. 
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Patarimai:
 • Jei prietaisas turi integruotą judėjimo sensorių, jis nustatys savo orientaciją. Jei suksite 

prietaisą naudodami　tam tikras funkcijas, sąsaja automatiškai persijungs į horizontalų 
foną. Norint nustatyti sąsaką, kad ji išlaikytų orientaciją tada, kai sukate prietaisą, 
pasirinkite Nustatymai > Ekranas > Kai irenginys pasukamas > Pasaukti ekrano turini.

Tvarkyti programas
Sužinokite apie tai, kaip peržiūrėti paleistas programas:

• Tuščiame ekrane palieskite Nustatymai > Programos.
• Palieskite Vykdoma norėdami matyti paleistas programas, 

palieskite tam, kad įeitumėte arba palieskite Sustabdyti norėdami 
pasirinkti sustabdyti veikimą.

• Palieskite Atsisiusta ir galėsite matyti visas atsisiųstas programas, 
palieskite programą norėdami į ją įeiti, tada patikrinkite šios 
programos išsamią informaciją, tada palieskite Pašalinti norėdami 
ją ištrinti.

Pagrindinė funkcija 
Skambučiai
Skambinti 
1 Programėlių sąraše palieskite .
2 Surinkite numerį tiesiogiai arba pasirinkite numerį, kuris nurodytas 

filtruojamųjų sąraše ir turi atitinkamus skaičius.
3 Palieskite  norėdami baigti skambutį.

Patarimai:
 • Telefono išmaniojo rinkimo funkcijos dėka galėsite greitai ir lengvai skambinti. Tiesiog 

įveskite telefono numerį arba kelias pirmąsias raides, asmens vardą, kuriam norite 
skambinti. Išmanusis rinkimas automatiškai ieško ir filtruoja Jūsų išsaugotus kontaktus 
ir telefono numerius iš skambučių istorijos.

Pastaba:
 • Tarptautinių pokalbių, spauskite 0 norėdami įvesti ženklą "+" kaip tarptautinį prefiksą.
 • Daugelyje vietovių pokalbių įrašymas be leidimo gali būti neteisėtas. Visada 

paprašykite kitos šalies leidimo prieš įrašinėdami pokalbį.
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Atsakyti/Atmesti skambutį
1 Įeinančio skambučio metu spauskite ir laikykite  ir tada vilkite 

savo pirštą dešinėn  norėdami atsakyti į skambutį, vilkite kairėn 
 norėdami atmesti skambutį.(spauskite šoninį garsumo 

reguliavimo mygtuką norėdami nustatyti garsumą).
2 Palieskite  norėdami baigti pokalbį.

Kaip pradėti konferencinį pokalbį
Jei tinklas leidžia, galite atlikti du ar daugiau skambučių arba 
konferencinį pokalbį.

1 Pokalbio metu palieskite  telefono numerio rinkimą ir tada 
palieskite  norėdami rinkti numerį. Bus renkamas antrasis 
numeris.

2 Pirmasis skambutis bus užlaikytas.
3 Palieskite telefono numerį ekrane norėdami perjungti telefoną, 

palieskite  norėdami pradėti konferencinį pokalbį.
4 Norėdami baigti pokalbį, palieskite  telefono ragelį.

Skambučiai pagalbos tarnyboms
Be SIM kortelės telefone galite paskambinti pagalbos tarnyboms. 

Europoje pagalbos tarnybos bendrasis telefonas yra 112; D. 
Britanijoje 999.

Patarimai:
 • Jei nustatėte, tačiau pamiršote užrakinimo slaptažodį arba piešinį, galėsite skambinti 

pagalbos tarnyboms paliesdami pagalbos telefonus ekrane.
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Pranešimai
Siųsti pranešimą
1 Programų sąraše palieskite .
2 Palieskite Naujas pranešimas .
3 Įveskite numerį arba palieskite  tam, kad pasirinktumėte 

numerį iš telefonų knygos.
4 Pasirinkite teksto laukelį ir įveskite pranešimo tekstą.
5 Spauskite  jei norite pridėti temą arba prikabinti failą 

(paveikslėlį, video, audio arba skaidrių peržiūrą)prie pranešimo.
6 Palieskite norėdami išsiųsti pranešimą.

Pastaba:
 • Autorių teisėmis saugumo vaizdo ir garso turinio MMS žinute neišsiųsite.

El. paštas
Nustatykite el. pašto paskyrą
1 Pagrindiniame ekrane palieskite .
2 Įveskite savo el. pašto adresą.
3 Pasirinkite NEAUT. NEUSTAT. ir pasirinkite POP3/IMAP/Exchange, 

įveskite slaptažodį ir tada palieskite Kitas.
4 Jei paskyros tipas, kurį norite nustatyti, nėra telefono duomenų 

bazė, Jūsų bus paprašyta įvesti daugiau duomenų.
5 Laikykitės ekrane pateikiamų nurodymų.

Pastaba:
 • Kai baigiate nustatyti el. pašto paskyrą, el. pašto pranešimai bus atsiunčiami į prietaisą.
 • Pasirinkite paskyros pavadinimą ekrano viršuje, tada pasirinkite priskyrą, iš kurios 

norite gauti pranešimus.
 • Pasikonsultuokite su savo pašto paslaugų teikėju dėl el. pašto serverio konfigūravimo.
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Tvarkykite savo adresų knygą
Pridėti naują kontaktą

1 Palieskite  norėdami įeiti į Kontaktai.
2 Palieskite  ir pasirinkite atminties vietą.
3 Pridėkite telefono numerį ir reikiamą informaciją.
4 Palieskite  norėdami baigti saugojimą.

Patarimai:
 • Galite prieiti prie kontaktų iš rinkimo ekrano pasirinkdami Prideti kontaktas.
 • Dėl kontaktų išmaniajame telefone, galite pridėti išsamią informaciją, tokią, 

kaip namų telefono numeris, biuro telefono numeris, kontaktiniai paveikslėliai 
ir skambučio tonai.

Sukurkite savo vardo kortelę
1 Programų sąraše pasirinkite > Visi kontaktai > Redaguoti mano 

profilis.
2 Įveskite savo asmeninius duomenis.
3 Palieskite  norėdami išsaugoti. 
Tada galite siųsti savo varto kortelę kitiems arba pasidalinti paspaudžiant 

 ir pasirenkant Bendrinti.

Sukurti kontaktų grupę
Kurdami kontaktų grupes galite valdyti kelias kontaktus vienu metu 
ir siųsti pranešimos visai grupei.

1 Būdami programų sąraše palieskite  >  > Grupes.
2 Palieskite  ir pasirinkite atminties vietą.
3 Įveskite pavadinimą ir atlikite grupės nustatymus.
4 Pridėkite narius į grupę.
5 Palieskite Padaryta.

MultiMedia
Muzika
Paleisti muziką
1 Palieskite  norėdami atidaryti muzikos ekraną.
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2 Pasirinkite muzikos kategoriją.
3 Naudodami šiuos mygtukus valdykite grojimą.

Muzikos nustatymai
Spauskite    norėdami įeiti į nustatymus:

• Biblioteka: Grįžti į muzikos kategoriją.
• Vakarėlio rinkinys: Paleisti visus aplanke esančius failus atsitiktine 

tvarka.
• Įtraukti į grojaraštį: Pridėti naujos muzikos į grojaraštį. 
• Ištrinti: Ištrinkite muziką iš grojaraščio.
• Garso efektai: Pasirinkite garso efektą.
• Naudoti kaip skambučio signalą: Naudokite dainą kaip 

skambučio signalą.
• Baigti: Norint išeiti.

Pastaba:
 • Kai klausotės muzikos, nustatykite garsumą iki vidutinio lygio. Dėl dažno klausymosi 

dideliu garsu galite pakenkti klausai.

Funkcija Aprašymas
Groti ir atnaujinti grojimą.
Sustabdyti grojimą.
Pasirinkti ankstesnį takelį.
Pasirinkti sekantį takelį.
Pasirinkite grojimo režimą:
• Kartoti failą (groti esamą failą kartojant)
• Kartoti viską (groti visus failus aplanke 

kartojant)
Aktyvuoti maišymo režimą, groti esamą failą 
atsitiktinai.
Pasirinkite įvesti į grojaraštį.
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Fotoaparatas
Fotografavimas/filmavimas
1 Programų sąraše pasirinkite .
2 Palieskite  norėdami perjungti į video filmavimą.
3 Nustatykite kameros objektyvą link objekto ir atlikite reikiamus 

koregavimus.
4 Norėdami padidinti, uždėkite du pirštus ant ekrano ir lėtai juos 

praskėskite. Norėdami sumažinti, suspauskite juos kartu.
5 Pasirinkite /  fotografavimą/filmavimą. Nuotrauka/vaizdo 

klipas bus išsaugoti automatiškai.

Fotoaparato spartieji klavišai

Fotoaparato nustatymai (Slinkite ekraną į dešinę norėdami įeiti 
į nustatymus.)

Piktograma Pasirinktis Funkcija
Jungiklis Perjunkite į priekinę kamerą norėdami 

nufotografuoti save.
Blykstės 
nustatymas

Galite įjungti ar išjungti blykstę rankiniu 
būdu arba nustatyti fotoaparatą naudoti 
blykstę tada, kai to reikia.

Savaiminis 
laikmatis

Nustatykite delsos trukmę iki tol, kol 
fotoaparatas padarys nuotrauką.

HDR Padarykite tris skirtingų ekspozicijų 
nuotraukas, o tada jas suderinkite, kad 
gautumėte geresnį kontrasto santykį.

Nustatymai Fotoaparato nustatymai.

Pasirinktis Funkcija
Rezoliucija 
ir kokybė

Nustatykite pikselių skaičių priekinei ir galinei 
kamerai bei video rezoliuciją.

Išsaugojimo 
takelis

Pasirinkite kur išsaugoti nuotraukas ir vaizdo įrašus, 
išorinėje arba vidinėje atmintyje.
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Peržiūrėti nuotraukas
Po fotografavimo pasirinkite vaizdo peržiūros piktogramą norėdami 
pamatyti padarytas nuotraukas arba palieskite  norėdami peržiūrėti 
nuotraukas.

• Norėdami peržiūrėti daugiau nuotraukų, slinkite į kairę arba į dešinę.
• Norėdami priartinti ar nutolinti, uždėkite du pirštus ant ekrano ir 

lėtai skėskite arba suspauskite. Norėdami grįžti į pradinį dydį, du 
kartus palieskite ekraną.

• Norėdami siųsti nuotrauką kitiems, palieskite .
• Paspauskite    norėdami prieiti prie šių pasirinkčių:

- Ištrinti: ištrinti nuotrauką.
- Skaidrių peržiūra: Norėdami paleisti skaidrių peržiūrą.
- Redaguoti: Norėdami redaguoti nuotrauką vaizdo redagavimo 

programa. 

Nuotraukų 
kokybė

Nustatykite nuotraukų (Itin aukšta/aukšta/įprasta).

Matavimas Nustatykite matavimo režimą (rėmelių skaičius/
centras-svoris/taškas-matavimas).

Baltos spalvos 
balansas

Baltos spalvos balansas suteikia galimybę užfiksuoti 
fotoaparato spalvas tiksliau ir priderinti prie esamų 
apšvietimo sąlygų.

Fokusavimo 
režimas

Nustatykite savo fokusavimo režimą (automatinis/
makro/nuolatinis).

Apsauga nuo 
trikdžių

Nustatykite apsaugos nuo trikdžių dažnį (50 Hz arba 
60 Hz).

Sprogimas Nustatykite laiką nepertraukiamam fotografavimui.
Aptikimas Įjunkite veidų nustatymą arba šypsenų užuolaidos 

funkciją.
ISO Sureguliuokite vaizdo sensoriaus jautrumą.
Atkurti 
numatytuosius 
nustatymus

Atkurti numatytuosius nustatymus.
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- Sukti į dešinę: Norėdami pasukti nuotrauką pagal laikrodžio 
rodyklę.

- Sukti į kairę: Pasukti nuotrauką prieš laikrodžio rodyklę. 
- Su mažinti: Pridėti nuotrauką į iškarpinę.
- Nustatyti nuotrauką kaip: Norėdami nustatyti nuotrauką kaip 

ekrano foną arba kontaktinį vaizdą.
- Aprašas: Norėdami peržiūrėti išsamią informaciją apie šią 

nuotrauką.

Garso įrašymo įrenginys
Sužinokite, kaip veikia jūsų įrenginio balso įrašymo įrenginys.

Įrašyti balso komentarą
1 Atidarykite taikomųjų programų sąrašą ir palieskite .
2 Palieskite  norėdami pradėti įrašinėti.
3 Palieskite  norėdami baigt įrašinėti ir pasirinkti išsaugoti/ištrinti 

įrašą. 
4 Palieskite  norėdami peržiūrėti įrašytų failų sąrašą. 

Paleisti balso komentarą
1 Palieskite  > Grojarašciai > Mano irašai norėdami prieiti prie 

balso komentarų sąrašo.
2 Pasirinkite balso komentarą, kurį norite klausytis.

FM radijas
Norint klausytis FM radijo pirmiausia reikia pasijungti ausines, kurios 
veikia kaip antena.

Klausykitės FM radijo
1 Prijunkite ausines prie telefono.
2 Palieskite  norėdami įeiti į FM radiją.
3 FM automatiškai skenuos esamas radijo stotis, galėsite pasirinkti, 

ar jas išsaugoti. 
4 Palieskite   norėdami uždaryti radiją.
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Radijo nustatymai
Palieskite  norėdami prieiti prie šių pasirinkčių:
• Automatinė paieška: pradėti automatinę stočių paiešką.
• Pradėti įrašymą: įrašyti FM stotį pagal pageidavimą, palieskite  > 

Paleisti irašytuva įrašymo pradžiai. Palieskite        > Irašu failu 
sarašas norėdami prieiti prie balso komentarų sąrašo.

• Ieškoti iš esamo: pradėti automatinę stočių paiešką iš esamo dažnio. 
• Radijo stočių sąrašas: peržiūrėti esamas išsaugotas radijo stotis.

Žadintuvas 
Nustatyti žadintuvą 
1 Programų sąraše palieskite .
2 Palieskite , ir nustatykite žadintuvo nustatymus, arba įjunkite 

esamą žadintuvą.

Žadintuvo išjungimas
Kai žadintuvas veikia,

• Pasirinkite : Žadintuvas išsijungs.
• Pasirinkite : Aliarmas vėl pasigirs po 10 minučių.

Chronometro naudojimas
Palieskite  >  norėdami pradėti naudotis chronometru. Kai baigsite, 
palieskite .

Atgalinės atskaitos laikmačio naudojimas
1 Palieskite .
2 Nustatykite atgalinės atskaitos laiko tarpą.
3 Palieskite norėdami pradėti atgalinę atskaitą.
4 Kai laikas baigsis, palieskite  norėdami išjungti aliarmą. 

Palieskite  norėdami ištrinti  laikmačio atmintį (duomenys).
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Skaičiuotuvas
Išmokite atlikti skaičiavimus naudodamiesi telefonu.

• Naudokite ekrane esančius klavišus norėdami atlikti pagrindinius 
skaičiavimus. (Slinkite iki ekrano peržiūros moksliniam 
skaičiuotuvui).

• Palieskite CLR norėdami ištrinti skaičiavimo istoriją.

"Bluetooth"
Jūsų telefonas gali prisijungti prie suderinamų "Bluetooth" prietaisų 
duomenų perdavimui.

Įjungti/išjungti "Bluetooth"
1 Iš pagrindinio ekrano, palieskite  > Bluetooth.
2 Pasirinkite norėdami įjungti/išjungti "Bluetooth".

Pastaba:
 • Išjunkite "Bluetooth" funkciją, kada ja nesinaudojate, nes taip tausosite baterijos 

maitinimą, arba tokiose vietose, kur naudojimasis belaidžiais prietaisais draudžiamas, 
tokiose, kaip lėktuvai ar ligoninės.

Gaukite duomenis per "Bluetooth"
1 Pasirinkite prietaisą, įveskite suporinimo slaptažodį, tada 

pasirinkite Susieti norėdami suporinti su prietaisu.
2 Gaunančiame prietaise priimkite failą.

Pastaba:
 • Tam tikri prietaisai, ypač ausinės ir laisvų rankų įranga, gali turėti fiksuotą 

"Bluetooth" PIN, pavyzdžiui 0000. Jei kitas prietaisas turi PIN, jį reikia įvesti.

Siųsti duomenis per "Bluetooth"
1 Pasirinkite norimą siųsti failą, tokį, kaip kontaktas, kalendorinis 

renginys, priminimas ar media failas iš atitinkamos programos arba 
Failų tvarkyklės.

2 Nustatymuose pasirinkite siųsti duomenis per "Bluetooth".
3 Suraskite ir suporinkite su "Bluetooth" prietaisu. 
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Wi-Fi
Galite jungtis prie interneto arba kitų tinklo prietaisą ten, kur yra 
prieigos taškas arba belaidis ryšys.

Įjunkite Wi-Fi ir pasijunkite prie Wi-Fi 
1 Iš ekrano spauskite Nustatymai > Belaidis ryšys ir tinklai > Wi-Fi.
2 Vilkite Wi-Fi jungiklį į dešinę norėdami įjungti Wi-Fi.
3 Jūsų prietaisas ieškos esamų Wi-Fi prietaisų automatiškai.
4 Pasirinkite prietaisą.
5 Jei pasirinksite saugų tinklą, Jūsų bus paprašyta įvesti prisijungimo 

raktą ir slaptažodį.
6 Pasirinkite Prijungti.

VPN
Išmokite kurti privačius virtualius tinklus (VPN) ir prisijungti

Nustatyti VPN profilį
1 Programų sąraše palieskite  > Belaidis ryšys ir tinklai > 

Daugiau > VPN
2 Palieskite + tam, kad įvestumėte VPN serverio pavadinimą ir 

pasirinktumėte VPN tipą.
3 Pakeiskite parinktys taip, kaip reikia.
4 Kai baigsite, pasirinkite Išsaugoti.

Patarimai:
 • Esamos parinktys labai priklauso nuo VPN tipo.
 • Jūsų prietaisas jau turėtų būti sukonfigūruotas prieigai prie interneto. Jei kiltų 

problemų jungiantis prie interneto, redaguokite jungtis. Jei nesate tikri, kokią 
informaciją įvesti, susisiekite su VPN administratoriumi.

• Norėdami naudotis šia funkcija turite aktyvuoti ekrano užraktą.

Prisijungti prie VPN
1 Programų sąraše palieskite  > Belaidis ryšys ir tinklai > Daugiau > 

VPN.
2 Pasirinkite privatų tinklą.
3 Įveskite vartotojo vardą ir slaptažodį, tada pasirinkite Prijungti.
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Dalinimasis mobiliuoju tinklu
Išmokite nustatyti savo prietaisą kaip belaidį modemą arba prieigos 
tašką PC kompiuteriams ir kitiems prietaisams bei pasidalinti prietaiso 
mobiliuoju ryšiu.

Dalintis mobiliuoju tinklu per USB
1 Naudojantis USB laidu, pajunkite multifunkcinį lizdą prie savo 

prietaiso ir prie PC kompiuterio.
2 Programų sąraše pasirinkite Nustatymai > Belaidis ryšys ir tinklai > 

Daugiau > Daugiau - Susiej. ir perk. vieš. int. pr. tašk.
3 Pasirinkite USB susiejimas norėdami pasirinkti USB dalinimosi 

funkciją. Jūsų prietaisas dalinasi mobiliuoju ryšiu su Jūsų PC 
kompiuteriu.

4 Jei norite nutraukti ryšį, palieskite USB dalinimosi užrašą.

PC kompiuterių jungtys
Išmokite pajungti savo telefoną prie PC kompiuterio USB laidu arba 
USB jungties režimais.

1 Pajunkite savo telefoną prie kompiuterio naudodami USB laidą.
2 Pasirinkite norėdami pajungti kaip USB laikmeną.
3 Jūsų telefonas veikia kaip išimamas diskas. Jei įdėsite atminties 

kortelę į prietaisą, taip pat galėsite turėti prieigą prie failų 
direktorijos atminties kortelėje naudodami prietaisą kaip atminties 
kortelių skaitytuvą.

4 Nukopijuokite failus iš PC kompiuterio į atminties kortelę.
5 Kai baigsite, išjunkite USB laikmeną.
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Nustatymai
Belaidis ryšys ir tinklai
Funkcija Aprašymas
Wi-Fi Aktyvuokite Wi-Fi funkciją norėdami prisijungti prie 

Wi-Fi tinklo arba norėdami naudotis internetu kitose 
vietose kitais prietaisais.

"Bluetooth" Aktyvuokite "Bluetooth" funkciją, kad galėtumėte 
keistis informacija nedideliais atstumais.

SIM kortelės Nustatykite dvigubos SIM kortelės informaciją/
nustatykite SIM kortelės duomenis jungčiai, 
skambučiams, pranešimui.

Duomenų 
naudojimas

Stebėkite naudojamus duomenų kiekius, derinkite 
nustatymus ir apribojimus.

Lėktuvo režimas Įjunkite skrydžio režimą norėdami išjungti visas 
prietaiso belaides funkcijas. Galite naudotis tik ne 
su tinklu susijusiomis funkcijomis.

Pirminė SMS progPasirinkite pirminė SMS prog.
Dalinimasis ir 
nešiojamas 
prieigos taškas

• Nustatykite norėdami naudotis prietaisu kaip 
belaidžiu modemu sudarydami USB jungtį su 
kompiuteriu.

• Nustatykite norėdami naudoti prietaisą kaip 
belaidį prieigos tašką kitiems prietaisams.

• Aktyvuokite "Bluetooth" dalinimosi funkciją 
norėdami dalintis mobiliojo telefono tinklo per 
kompiuterius su "Bluetooth".

VPN Nustatykite ir tvarkykite virtualius privačius tinklus 
(VPN).

Koriniai tinklai • Nustatykite norėdami naudotis duomenų ryšiu 
su bet kuriuo mobiliuoju tinklu.

• Nustatykite norėdami naudotis tarptinkliniu ryšiu.
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Prietaisas

Asmeninis

Funkcija Aprašymas
Pagrindinis Pasirinkite "Launcher 3" arba "Philips Launcher".
Ekranas Keiskite nustatymus norėdami pakeisti rodmenis 

ir prietaiso fono apšvietimą.
Audio profiliai Nustatykite profilį telefonui. 
Trumpoji kreiptis 
ir pranešimai 

Nustatykite detalią informaciją apie tai, kaip gauti 
trumpąsias kreiptis ir pranešimus.

Laikymas Peržiūrėkite atminties informaciją prietaise ir 
atminties kortelės informaciją. Taip pat galite 
suformatuoti atminties kortelę.

Baterija Peržiūrėkite kiek liko baterijos įkrovimo prietaiso 
naudojimui.

Programėlės Tvarkykite veikiančias programėles, perkelkite 
programinę įrantą ir išsaugokite ją kortelėje, įdiekite 
ar ištrinkite programas.

Funkcija Aprašymas
Vieta Pasirinkite šaltinius, kuriais naudositės vietai 

nustatyti.
Saugumas Nustatykite ekrano užraktą arba tvarkykite 

kredencialų parduotuvę.
Paskyros Pridėkite savo el. pašto paskyrą.
Kalba ir įvestis Nustatykite operacinės sistemos kalbą ir regioną. Taip 

pat galite nustatyti ekrano klaviatūros pasirinktis.
Gamyklinių 
duomenų 
atsatymas

Nustatykite savo nustatymus į gamyklinius 
nustatymus ir ištrinkite visus savo duomenis.
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Sistema
Funkcija Aprašymas 
Data ir laikas • Nustatykite datą ir laiką, laiko zoną, datos ir laiko 

formatus.
• Pasirinkite laiko ir datos formatus, kurie Jums 
tinkamiausi.

Prieinamumas Naudokite nustatymus, kuruos atsisiuntėte arba 
įdiegėte į prieinamumo įrankį, tokį, kaip ekrano 
skaitytuvą, kuris teikia informaciją balsu. Galite 
įjungti arba išjungti prieinamumo funkcijas ir 
paslaugas.

Kūrėjo 
pasirinktys

Palieskite Apie telefoną > Gamyklinis numeris 
septynis kartus, galėsite naudoti Kūrėjo pasirinkti.
Aktyvuokite ir keiskite nustatymus, kurie susiję su 
programa.

Apie telefoną Peržiūrėkite skirtingą informaciją apie telefoną, 
tokią, kaip baterija, teisinė informacija, modelio 
numeris, programinės įrangos versija, pagrindinė 
prietaiso versija ir modelio numeris.
Jei tinklas yra, palieskite Sistemos irangos 
norėdami atnaujinti sistemą į naujausią versiją.
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Sauga ir atsargumas
Atsargumo priemonės
Laikykite savo telefoną vaikams nepasiekiamoje vietoje

Laikykite savo telefoną ir jo priedus mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Yra mažų 
dalių, kuriomis vaikai gali užsiryti arba rimtai susižaloti jas prariję.

Radijo bangos
Jūsų telefonas siunčia/perduoda radijo bangas GSM(B2/B3/B5/B8)/WCDMA(B1/B8)/
TDD-LTE(B38/B41)/FDD-LTE(B1/B3/B7/B8/B20).
Pasitikrinkite savo automobilio gamintojo informaciją apie elektroninę įrangą, kuri 
naudojama Jūsų prietaisui tam, kad Jūsų automobiliui radijo energija nepadarytų neigiamos 
įtakos.

Išjunkite telefoną...
Išjunkite telefoną būdami lėktuve. Telefono naudojimas lėktuve gali būti pavojingas, 
nes jis gali sutrikdyti lėktuvo įrangą, tai yra neteisėta.

Ligoninėse, klinikose, kitose sveikatos priežiūros institucijose ir kitur, kur netoliese yra 
medicinos įranga.
Vietose, kuriose yra potencialiai sprogi atmosfera (degalinėse, vietose, kur yra didelės dulkių 
sankaupos, metalo miltelių sankaupos). Transporto priemonėje, kuri veža degius produktus, 

tokius, kaip suskystintos automobilinės dujos (LPG). Karjeruose ar panašiose vietose, kur atliekami 
sprogdinimo darbai.
Jūsų mobilusis telefonas ir jūsų automobilis

Venkite naudotis telefonu vairuodami ir laikykitės visų reikalavimų, kurie susiję su mobiliojo 
telefono naudojimu 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 gerokai 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 gamintojo originalias baterijas ir kitus priedus, nes priešingu atveju galite 
apgadinti savo telefoną, nebegalios jam suteikta "Philips" garantija. 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
Kai klausotės muzikos, nustatykite garsumą iki vidutinio lygio. 
Jei ilgai klausysitės dideliu garsu, galite pakenkti klausai. Rekomenduojame laikyti atokiau 
nuo kūno ir galvos bent 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 vietiniais 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 įrenginyje gali būti dalių, technologijų ar programinės įrangos, kuriai taikomi JAV ir kitų šalių 
eksporto įstatymai ir reglamentai. Jų nesilaikymas neleistinas.
Saugos informacija ir pranešimai
Šių atsargumo priemonių nesilaikymas gali būti pavojingas arba neteisėtas. 
Niekada nebandykite išmontuoti savo įrenginio. Jūs pats esate atsakingas už tai, kaip naudojate 
savo įrenginį ir už visas to pasekmes. 
Visada išjunkite įrenginį, kur jo naudojimas yra draudžiamas. Prietaisu naudokitės laikydamiesi 
saugos reikalavimų, kurie susiję su vartotojų ir kitų asmenų bei aplinkos apsauga.
Nenaudokite įrenginio drėgnose vietose (vonioje, plaukimo baseine...). Saugokite jį nuo nuo 
skysčių ir kitokios drėgmės. 
Saugokite įrenginį nuo ekstremalių temperatūrų - žemesnių nei 0 °C ir didesnių nei + 40 °C. 
Nepalikite savo įrenginio tokiose vietose, kur jį galėtų pasiekti maži vaikai (kai kurias šio prietaiso 
dalis maži vaikai gali lengvai praryti). Atidžiai perskaitykite ir laikykitės žemiau pateiktų sąlygų:
Veikimo nuotolis
Šis prietaisas buvo testuojamas ir atitinka radijo dažnių poveikio ir sąveikos rekomendacijas, jei jis 
naudojamas:
• Prie ausies: Skambindami arba priimdami skambutį prietaisą pridėkite prie ausies taip, kaip 
naudodamiesi įprastu laidiniu telefonu.
• Kūno apranga: Perdavimo metu prietaisas turi būti tokiame priede, kuriame nėra metaliniu daiktų, 
o prietaiso padėtis turi būti minimum 1. 0cm nuo kūno. Kitų priedų naudojimas gali neužtikrinti 
radijo dažnių poveikio rekomendacijų laikymosi. Jei nedėvite ant kūno naudojamo priedo arba 
nelaikote prietaiso ties ausimi, padėkite prietaisą minimum 1,0 cm atstumu nuo kūno.
• Duomenų naudojimas: Kada naudojatės duomenų perdavimo funkcija, laikykite telefoną 
minimum 1,0 cm nuo kūno visos duomenų perdavimo operacijos trukmės metu.
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Adapteris
Adapteris turi būti montuojamas netoli prietaiso ir turi būti lengvai prieinamas.
Garso slėgio sauga
Naudodamiesi ausinėmis būkite atsargus, nes per didelis garsas iš ausinių gali pakenkti 
klausai.
Atsargiai
Sprogimo pavojus pakeitus bateriją neteisingo tipo nauja baterija. Atitarnavusias baterijas 
išmeskite pagal visas instrukcijas.
Tinkamas naudojimas
Kaip aprašyta šioje instrukcijoje, Jūsų prietaisas turi būti naudojamas tik tam tinkamose vietose. 
Jei įmanoma, nelieskite antenos vietos ant savo prietaiso.

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.
• Telefoną pokalbio metu pridėkite prie dešiniosios ausies tam, kad minimalizuotumėte galimus 

trikdžius.
• 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. 

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.
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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. Visada naudokite tik 
originalias arba gamintojo rekomenduojamas baterijas, kurios komplektuojamos su Jūsų 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")
Jei problema išlieka, susisiekite su telefono pardavėju. 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")
Jei problema išlieka, susisiekite su telefono pardavėju. Jei problema neišnyksta, jūsų SIM kortelė 
gali būti sugadinta. Kreipkitės į savo operatorių.
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:
 • Pasitikrinkite vietines valdžios institucijoje, ar galite naudotis telefonu vairuodami automobilį.
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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
THIS MOBILE PHONE MEETS THE INTERNATIONAL RECOMMENDATIONS FOR EXPOSURE TO RADIO 
WAVES
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). SAR metodiką rekomenduoja ICNIRP mobiliesiems telefonams, kurie skirti 
bendrajam naudojimui matuojant 2.0W/kg vidurkį dešimčiai gramų audinio ir 1.6W/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 S326 modelio telefonui testavimo metu ties 
ausimi buvo 0,344 W/kg, o tinkamai dėvint ant kūno buvo 1,070 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

šiuo pareiškiame, kad išskirtinai atsakome už šį produktą
Philips S326
Philips GSM/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE
TAC numeris: 8600 5003 

ir šiuo patvirtiname, kad šis produktas pagamintas pagal ir atitinka šių standartų reikalavimus:
SAUGA: EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010+A12:2011+A2:2013

EN 50332-2:2003
SVEIKATA: EN 62209-1:2006, EN 62209-2:2010

EN 50566:2013/AC:2014, EN 62479:2010
EN 50360:2001/A1:2012

EMS: EN 301 489-1 v1.9.2; EN 301 489-7 v1.3.1
EN 301 489-17 v2.2.1; EN 301 489-3 v1.6.1
EN 301 489-24 v1.5.1

RD: EN 300 328 v1.9.1
EN 301 511v9.0.2
EN 301 908-1 v7.1.1
EN 301 908-2v6.2.1
EN 301 908-13 v6.2.1
EN 300 440-1 v1.6.1
EN 300 440-2 v1.4.1

Pagal įstatymuose nustatytus atitikties reikalavimus šiuo "Shenzhen Sang Fei Consumer 
Communications Co.Ltd" pareiškia, kad šis prietaisas atitinka esminius reikalavimus ir parametrus, 
kurie nustatyti direktyvoje 1999/5/EB. Šią atitikties deklaraciją rasite adresu www.sangfei.com.
Atitikties įvertinimo procedūra aprašyta Priede III arba IV prie direktyvos 1999/5/EB ir ją atliko šios 
kompetentingos įstaigos:
PHOENIX TESTLAB GmbH, Köningswinkel 10, 32825, Blomberg, Vokietija.

Žymėjimo ženklas: 
Kovo 30 d., 2016
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