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Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары
Ескерту
• Электр желісі қауіпті деп есептеледі. 

Зарядтағышты тоқтатудың жалғыз жолы — 
электр сымын тоқ көзінен ажырату. Тоқ көзіне 
оңай әрдайым қол жеткізуге болатынына көз 
жеткізіңіз.

• Өнімді пайдаланбас бұрын қауіпсіздік ақпаратын 
қараңыз.

• Осы құжат арқылы Gibson Innovations 
компаниясы бұл өнімнің 2014/53/EU 
директивасының негізгі талаптары мен басқа да 
тиісті ережелеріне сәйкес келетінін мәлімдейді.

• Пайдаланушы нұсқауларында берілген ток көзін 
ғана пайдаланыңыз.

• Пайдаланушы нұсқауларындағы тізімде берілген 
батареяларды ғана пайдаланыңыз.

• Өнімді сұйық заттарға тигізбеңіз.
• Басқа түрдегі батареямен ауыстырылғанда, 

жарылу қаупі болады.
• Батареяларды нұсқауларға сәйкес қоқысқа 

тастаңыз.
• Тұтқа шырылдағанда немесе спикерфон 

мүмкіндігі қосылғанда, құлағыңызға зиян 
келтірмеу үшін тұтқаны құлағыңыздан алыс 
ұстаңыз.



Телефон арқылы сөйлесу кезінде
Телефон кітапшасы
Қайта теру тізіміне қол жеткізу.
Дыбыс деңгейін реттеу.
Қайта шақыру (желіге байланысты).

Қоңырауларды аяқтау.
Кідіріс енгізу (басып тұру).
Динамикті қосу/өшіру.
Микрофонды өшіру/қосу.

Күту режимі
Негізгі мәзірге кіру.
Қайта теру тізіміне қол жеткізу.
Телефон кітапшасы
Қоңыраулар журналы
Қоңырау шалу және қабылдау.

Желінің дауыстық поштасына қатынау 
(желі мен елге байланысты) (басып тұру).
Тұтқаны қосу немесе өшіру (басып тұру).
Ішкі байланыс қоңырауын шалу (басып 
тұру).
Пернетақтаны құлыптау/құлпыны ашу 
(басып тұру).
Динамик арқылы қоңырау шалу және 
қабылдау.
M355 үлгісі үшін: Автожауапбергіш 
құрылғысынан жаңа хабарды тыңдау үшін 
басыңыз. / Автожауапбергіш құрылғысы 
мәзірін ашу.

Мәзірде
Растау / Таңдау / Опциялар мәзіріне кіру.
Бас тарту / артқа
Жоғары / төмен
Мәзірден шығу.

Мәтін енгізу кезінде
Мәтінді жою.
Бос орын енгізу.
Бас/кіші әріпке ауысу (басып тұру).

Белгішелерді көрсету
Телефон тұтқасы мен базалық станция 
арасындағы байланыс күйін көрсетеді. 
Жолақтар саны көп болған сайын байланыс  
сапасы да жақсырақ болады.
Коңыраулар журналында жауап берілген 
кіріс қоңырауын көрсетеді.
Коңыраулар журналында шығыс  қоңырауын 
көрсетеді.
Жаңа жауап берілмеген қоңырау 
келгенде немесе жаңа жауап берілмеген 
қоңырауларды қарағанда ол жыпылықтайды. 
Қоңыраулар журналынан оқылып қойған 
қоңырауларды қарағанда ол өзгеріссіз 
қалады.
Ол келген қоңырауларды қабылдағанда 
жыпылықтайды. Ол телефон арқылы 
сөйлесу кезінде өзгеріссіз қалады.

Дауыс зорайтқыш қосулы.
Қоңырау дыбысы өшулі.
Дабыл іске қосылды.
M355 үлгісі үшін: Автожауапбергіш: жаңа 
хабар болған жағдайда немесе жады толы 
болғанда жыпылықтайды. Автожауапбергіш 
қызметі қосулы кезде көрсетіліп тұрады.
Дауысты хабарлар индикаторы: жаңа 
хабарлар келгенде жыпылықтайды, оқылған 
хабарлар үшін өзгермейді.
* Бұл желіге байланысты.
Тізімді жоғары/төмен қарағанда немесе 
дыбыс деңгейін арттырғанда және 
азайтқанда көрсетіледі.
Дисплейде барлық сандар көрсетілмеген.  
Қалғанын оқу үшін  түймесін басыңыз.
ECO+ режимі белсенді.

1 Шолу

Микрофон

Дауыс 
зорайтқыш

 (M355) 
 (M350)

Дауыс 
зорайтқыш 
(артқы жағында)

Тұтқаны табу /
тіркеу (асты)

Белгішелерді 
көрсету



2 Жалғау

Тек көп 
тұтқалы 
нұсқалар үшін.

1 2 3

Негізгі 
станция 
айнымалы 
ток қуатынан 
ажырату кезінде 
айнымалы қуат көзі ретінде 
аккумуляторға қосуға 
мүмкіндік береді.



3 Жұмысты бастау
Телефонның параметрлерін реттеу Телефонды зарядтау

1 Батареялар телефонда алдын ала 
орнатылады. Зарядтау алдында батарея 
есігінен батарея таспасын тартыңыз.

2 Телефонды бірінші рет пайдаланғанда, 
сәлемдесу хабарын көресіз (елге 
байланысты).

3 Нұсқау берілгенде ел мен тілді орнатыңыз.
4 Күн мен уақытты орнатыңыз.

 > 70%
 40% - 70%
 10% - 40%
 Жыпылықтау: батарея заряды аз

Жылжу: зарядталып жатыр

 8 сағат зарядтаңыз

Кез келген бағытта бекітіп, 
тұтқаны зарядтаңыз.



4 Рахаттаныңыз
Телефон кітапшасы
Жазба қосу
1  түймесін басыңыз.
2 [Телеф. книга] > [Додати новий] 

тармағын таңдаңыз.
3 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
Телефон кітапшасынан қоңырау шалу
1  түймесін басыңыз.
2 Керекті жазбаны таңдап,  түймесін 

басыңыз.
Тікелей қатынау жадынан қоңырау шалу
Күту режимінде пернелерді басып тұрыңыз. 
Тікелей қатынасатын жадтың қол жетімділігі 
елге байланысты.

Қоңыраулар журналы
Қоңыраулар журналынан қоңырау шалу
1  түймесін басыңыз.
2 Керекті жазбаны таңдап,  түймесін 

басыңыз.
Жазбаны көру

 >  > [Показать] түймесін басыңыз.

Жазбаны сақтау
1  түймесін басыңыз.
2 Жазбаны таңдап,  > [Сохр. номер] 

тармағын таңдаңыз.
3 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
Жазбаны жою
1  >  > [Удалить] түймесін басыңыз.
2 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Қайта теру тізімі
Қайта теру тізімінен қоңырау шалу
1  түймесін басыңыз.
2 Керекті жазбаны таңдап,  түймесін 

басыңыз.
Жазбаны сақтау
1  түймесін басыңыз.
2 Жазбаны таңдап,  > [Сохр. номер] 

тармағын таңдаңыз.
3 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
Жазбаны жою
1  >  > [Удалить] түймесін басыңыз.
2 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Автожауап беру құралы 
(тек M355 үшін)
Авто жауап беру аппаратын қосу немесе өшіру
1  > [Автоответчик] > [Вкл./выкл.] 

түймесін басыңыз.
2 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

• [Включить] > [Без записи] авто жауап 
беру аппараты қосулы екенін білдіреді. Тек 
қоңырауларға жауап беріледі, хабарлар 
жазылмайды.

• [Включить] > [Отв. и запись] авто 
жауап беру аппараты қосулы екенін 
білдіреді. Қоңырауларға жауап беріледі 
және хабарлар жазылады.

Кіріс хабарларды тыңдау
 > [Автоответчик] > [Воспр.] түймесін 

басыңыз.
Кіріс хабарды жою
1 Хабарды тыңдау кезінде, опциялар мәзіріне 

кіру үшін  түймесін басыңыз.
2 [Удалить] опциясын таңдап, растау үшін 

 түймесін басыңыз.

Телефонды немесе қосымша 
телефондарды тіркеңіз
Базалық станцияға қосымша тұтқалар тіркеуге 
болады.
1 Телефонда  түймесін басыңыз.
2 [Службы] > [Регистр.] опциясын таңдап, 

растау үшін  түймесін басыңыз.
3 Базалық станциядағы  түймесін 10 секунд 

басып тұрыңыз.
4 Жүйелік PIN/рұқсат кодын (0000) енгізіңіз.

5 PIN/рұқсат кодын растау үшін  түймесін 
басыңыз.
 » Тіркеу 2 минутқа жетпей аяқталады.

Есте сақтаңыз

• Әдепкі PIN коды: 0000.
• Телефон мен негізгі станция GAP 

стандартымен үйлесімді, бұл келесі 
қызметтерге кепілдік беріледі дегенді 
білдіреді: телефонды тіркеу, желіні алу, 
қоңырау шалу және қоңырау қабылдау. 
Егер оны жасалуы өзге құрылғылармен 
қолдансаңыз, қосымша мүмкіндіктер 
қолжетімді болмауы мүмкін. Телефонды 
басқа GAP стандартымен үйлесімді негізгі 
станцияға тіркеу үшін негізгі станцияның 
тіркеу процедурасын орындаңыз.

Әдепкі параметрлерді қалпына 
келтіру
Телефон параметрлерін бастапқы зауыттық 
параметрлерге қайта орнатуыңызға және 
бастапқы PIN/құпия кодты қайтаруыңызға 
болады.
1  түймесін басыңыз.
2 [Службы] > [Сброс] опциясын таңдап, 

растау үшін  түймесін басыңыз.
3 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.



Техникалық 
деректер

Батарея
• Philips:  2 x AAA NiMH 1,2 В зарядталатын 

300 мА-сағ батареясы
Тек жинақпен берілген батареяларды 
пайдаланыңыз.
Адаптер (Базалық (негізгі) станция және 
зарядтағыш құрал)

SPPS: SSY050050-EU
Кіріс: 100-240 В~, 50/60 Гц 200 мА
Шығыс: 5 В тұрақты ток 500 мА
Айнымалы қуат көзі
Аккумулятор: шығыс: 5 В тұрақты ток 500 мА 
(минимум)

50 жазбасы бар телефон кітапшасы
20 жазбасы бар қоңыраулар журналы
Сөйлесу уақыты: 10 сағат
Күту режимі: 180 сағат
РЖ шығыс қуаты: <24 дБм
Жиілік жолағы: 1880 МГц ~ 1900 МГц

Есте сақтаңыз

Сәйкестік декларациясын www.p4c.philips.com 
бетінен қарауға болады.



Жиі қойылатын сұрақтар
Телефоным [Поиск...] немесе 
[Недоступен] немесе [Незарегистр.] 
белгісін көрсетеді, не істеуім керек?
• Негізгі станцияның ток көзіне қосылып 

тұрғанына көз жеткізіңіз.
• Тұтқа байланыс аясынан тыс жерде. Оны 

базалық станцияға жақындатыңыз.
• Телефон негізбен жұпталмаған. Тұтқаны 

негізгі станцияда тіркеңіз.
Егер қосымша тұтқаларды базалық 
станциямен жұптау (тіркеу) мүмкін болмаса не 
істеу керек?
• Базалық станцияның жады толы. Удалить 

текст  > [Службы] > [Отм. регистр.] 
мәзіріне кіру арқылы Пайдаланылмайтын 
тұтқаларды ажыратып, тіркеу іс-қимылын 
қайталап көрініз.

• Егер тіркеу орындалмаса, қуат адаптерін 
негізгі станциядан ажыратып, оны қайта 
қосыңыз. 15 секунд күтіп, тіркеуді қайталаңыз.

Сәлемдесу хабары экранында қате ел 
таңдалды, не істеу қажет?
Телефон параметрлері үшін зауыттық әдепкі 
параметрлерді (‘Әдепкі параметрлерді қалпына 
келтіру’ тарауындағы бөлімді қараңыз) қалпына 
келтіріңіз.
Мен қателесіп оқи алмайтын тілді таңдадым, 
не істеймін?
1 Күту режиміне оралу үшін  түймесін 

басыңыз.
2 Негізгі мәзір экранына өту үшін  түймесін 

басыңыз.
3 Төмендегі опциялар экранда пайда болады:

[Настройки] > [Язык]
[Phone setup] > [Language]
[Налаштув. тел.] > [Moвa]
[Tel. nustat.] > [Kalba]
[Telef. seadis.] > [Keel]
[Tālr. iestat.] > [Valoda]

4 Тіл таңдау опциясына қол жеткізу үшін 
олардың біреуін таңдаңыз.

5 Өз тіліңізді таңдаңыз.

Тұтқа негізгі станциямен байланысты 
жоғалтады немесе қоңырау кезінде дыбыс 
кедергі жасайды.
• Тұтқа ауқымнан (байланыс аясынан) тыс 

орналасқан. Оны базалық станцияға 
жақындатыңыз.

• ECO («Үнемді») режимі қосылғанын 
тексеріңіз. Тұтқа ауқымын арттыру және 
оңтайлы қоңырау жағдайларын пайдалану 
үшін оны өшіріңіз.

• Тұтқаны негізгі станцияға тіркеңіз.
Батарея заряды тез аяқталады.
• Батарея толығымен зарядталмады. Тұтқаны 

зарядтау орнында кемінде 8 сағатқа немесе 
тұтқадағы батарея белгішесі жылжуын 
тоқтатып, толық жолақты көрсеткенше 
қойыңыз.

• Батареялар ескі немесе зақымдалған. 
Техникалық сипатттамаларға сай жаңа 
зарядталатын батареяларды сатып алып, 
алмастырыңыз. (байланыс аясынан) тыс 
орналасқан суреттегі нұсқауды қараңыз.

• ECO+ режимі қосылғанын тексеріңіз. Күту 
уақытын арттыру үшін оны өшіріңіз.

Нашар дыбыс (сықырлау, жаңғырық, т.б.)
• Тұтқа ауқымнан (байланыс аясынан) тыс 

орналасқан. Оны базалық станцияға 
жақындатыңыз.

• Телефонға жақын тұрған электр құрылғылары 
кедергі келтіруде. Базалық станцияны 
олардан алыс қойыңыз.

• Телефон қабырғалары қалың жерде 
орналасқан. Базаны олардан алыс қойыңыз.

• Телефон DSL (жоғарғы жылдамдық интернет 
желісі) байланысының кедергісіне тап болады. 
Шуылдың алдын алу үшін DSL сүзгісін 
орнатыңыз. DSL сүзгісі үшін қызмет көрсетуші 
провайдерге хабарласыңыз.

Тұтқа шырылдамайды.
Тұтқаның қоңырау үнінің қосылғанына көз 
жеткізіңіз.
Қоңырау шалушының идентификаторы 
көрсетілмейді.
• Қызмет іске қосылмаған. Қызмет көрсетуші 

провайдеріне хабарласыңыз.
• Қоңырау шалушы ақпараты жасырын немесе 

қол жетімді емес.



www.philips.com/support

Пайдаланушы нұсқаулығына онлайн қол 
жеткізу үшін негізгі станцияның астыңғы 
жағындағы өнім жапсырмасында жазылған үлгі 
нөмірін пайдаланыңыз.
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