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Svarbūs saugo 
nurodymai

Įspėjimas
• Elektros tinklas priskiriamas pavojingiems. 

Vienintelis būdas išjungti kroviklį – atjungti jį 
nuo elektros lizdo maitinimo. Pasirūpinkite, kad 
elektros lizdas visada būtų lengvai pasiekiamas.

• Prieš naudodami gaminį susipažinkite su saugos 
informacija.

• Šiuo dokumentu „Gibson Innovations“ pareiškia, 
kad šis gaminys atitinka būtinus reikalavimus ir 
kitas atitinkamas direktyvos 2014/53/EU nuostatas.

• Naudokite tik šiose naudotojo instrukcijose 
nurodytus maitinimo šaltinius.

• Naudokite tik šiose naudotojo instrukcijose 
nurodytas baterijas.

• Saugokite gaminį nuo skysčių.
• Jei bateriją pakeisite netinkamo tipo baterija, gali 

kilti sprogimas.
• Naudotas baterijas išmeskite laikydamiesi 

nurodymų.
• Kai ragelis skamba ar įjungiamas laisvų rankų 

režimas, nelaikykite ragelio prie ausies, kad jos 
nepažeistumėte.



Skambina

Telefonų knyga

Atidaryti perrinkimo sąrašą.

Sureguliuokite garsą.

Atšaukti. (priklauso nuo tinklo).

Baigti skambutį.

Įjungti pauzę. (paspauskite ir palaikykite).

Išjungti / įjungti garsiakalbį.

Išjungti / įjungti mikrofoną.

Budėjimo režimas

Atidaryti pagrindinį meniu.

Atidaryti perrinkimo sąrašą.

Telefonų knyga

Skamb. žurnal.

Skambinti ir priimti skambučius.

Prieiga prie tinklo balso pašto (priklauso nuo 
tinklo ir šalies). (paspauskite ir palaikykite).

Įjunkite arba išjunkite ragelį. (paspauskite ir 
palaikykite).

Skambinti per vidinį tinklą. (paspauskite ir 
palaikykite).

Užrakinti / atrakinti klaviatūrą. (paspauskite ir 
palaikykite).

Skambinti ir priimti skambučius.

Skirta M355: Paspauskite, kad būtų paleistas 
naujas pranešimas iš autoatsakiklio. / 
Atidaromas autoatsakiklio meniu.

Meniu

Patvirtinti / Pasirinkti / Įjungti parinkties 
meniu.

Atšaukti / Atgal

Aukštyn / žemyn

Išjungti meniu.

Įvesti teletekstą

Ištrinti tekstą.

Įvesti tarpą.

Perjungti didžiąsias / mažąsias raides. 
(paspauskite ir palaikykite).

Rodomos piktogramos

Rodo ragelio ir bazinės stotelės sujungimo 
būseną. Kuo daugiau juostelių, tuo geresnis 
signalas.

Rodoma nuolat, kai naršote po priimamus 
skambučius skambučių žurnale.

Rodo perrinkimo sąraše esantį siunčiamą 
skambutį.

Mirksi, kai yra naujas praleistas skambutis arba 
naršote po naujus praleistus skambučius. Dega 
nuolatos, kai skambučių žurnale naršote po 
praleistus skambučius, kurie jau yra perskaityti.

Mirksi priimant skambutį. Rodoma nuolat 
pokalbio metu.

Įjungtas garsiakalbis.

Skambutis išjungtas.

Įjungiamas žadintuvas.

Skirta M355: Autoatsakiklis: blykčioja, kai yra 
nauja žinutė arba kai atmintis pilna. Rodoma, 
kai įjungtas telefono autoatsakiklis.

Balso pranešimo indikatorius: mirksi, kai yra 
naujų pranešimų; nuolat šviečia: pranešimai 
peržiūrėti.
* Tai priklauso nuo tinklo.

Rodoma, kai slenkate aukštyn / žemyn per 
sąrašą arba didinate ar mažinate garsą.

Dešinėje pusėje daugiau skaitmenų. 
Paspauskite  ir perskaitykite.

Įjungtas „ECO+“ režimas.

1 Apžvalga

Mikrofonas

Ausinė

 (M355) 
 (M350)

Garsiakalbis 
(galinė pusė)

Find handset /
registration 
(bottom)

Rodomos 
piktogramos



2 Prijunkite

Tik versijai su 
keliais telefono 
rageliais.

1 2 3

Prie bazinės 
stotelės 
galima 
prijungti išorinį 
akumuliatorių kaip 
alternatyvųjį maitinimo šaltinį, 
kai nutraukiamas KS tiekimas.



3 Išmokti naudotis
Sukonfigūruokite telefoną Įkraukite telefoną

1 Telefono ragelyje yra įdėtos baterijos. Prieš 
kraudami ištraukite baterijų juostelę iš baterijų 
skyriaus dangtelio.

2 Kai pirmą kartą naudositės telefonu, pasirodys 
sveikinimo pranešimas (tai priklauso nuo šalies).

3 Jei liepiama, pasirinkite šalį ir kalbą.
4 Nustatykite datą ir laiką.

• Jei laiką skaičiuojate 12 valandų formatu, 
paspaudę  /  mygtuką pasirinkite [am] 
arba [pm] (priklauso nuo šalies).  > 70%

 40% - 70%

 10% - 40%

 Mirksi: senka akumuliatorius

Slenka: kraunama

 Kraukite 8 val.

Įkraukite ragelį padėję jį bet kuria 
kryptimi.



4 Naudokitės
Telefonų knyga
Įrašo pridėjimas
1 Paspauskite .
2 Pasirinkite [Tel. knyga] > [Pridėti naują].
3 Vykdykite instrukcijas ekrane.

Skambinimas iš telefonų knygos
1 Paspauskite .
2 Pasirinkite įrašą ir paspauskite .

Skambinimas naudojant tiesioginės 
prieigos atmintį
Jei įjungtas budėjimo režimas, paspauskite ir 
palaikykite šiuos mygtukus. Prieiga prie tiesioginės 
prieigos atminties priklauso nuo šalies.

Skamb. žurnal.
Skambinimas iš skambučių žurnalo
1 Paspauskite .
2 Pasirinkite įrašą ir paspauskite .

Rodyti įrašą
Paspauskite  >  > [Rodyti].

Išsaugoti įrašą
1 Paspauskite .
2 Pasirinkite įrašą ir paspauskite  > 

[Išsaug. numerį].
3 Vykdykite instrukcijas ekrane.

Įrašo ištrynimas
1 Paspauskite  >  > [Naikinti].
2 Vykdykite instrukcijas ekrane.

Perrink. sąr.
Skambinimas iš perrinkimo sąrašo
1 Paspauskite .
2 Pasirinkite įrašą ir paspauskite button. .

Išsaugoti įrašą
1 Paspauskite .
2 Pasirinkite įrašą ir paspauskite  > 

[Išsaug. numerį].
3 Vykdykite instrukcijas ekrane.

Įrašo ištrynimas
1 Paspauskite  >  > [Naikinti].
2 Vykdykite instrukcijas ekrane.

Telefono autoatsakiklis 
(skirta tik M355)
Autoatsakiklio įjungimas arba išjungimas
1 Paspauskite  > [Atsakiklis] > [Įj./išj.].
2 Vykdykite instrukcijas ekrane.

• [Įjungtas] > [Tik atsakyti] reiškia, kad 
autoatsakiklis įjungtas. Tik atsiliepiama į 
skambučius, bet pranešimai nėra įrašomi.

• [Įjungtas] > [Ats. ir įraš.] reiškia, kad 
autoatsakiklis įjungtas. Į skambučius 
atsiliepiama ir įrašomi pranešimai.

Gautų žinučių perklausa
Paspauskite  > [Atsakiklis] > [Išklausyti].

Priimtų žinučių trynimas
1 Klausydamiesi žinutės paspauskite , kad 

įjungtumėte parinkčių meniu.
2 Pasirinkite [Naikinti], tada paspauskite , 

kad patvirtintumėte.

Ragelio arba papildomų 
ragelių užregistravimas
Bazinėje stotelėje galite užregistruoti papildomų 
ragelių.
1 Ant ragelio paspauskite .
2 Pasirinkite [Paslaugos] > [Įregistruoti], tada 

paspauskite , kad patvirtintumėte.
3 Bazinėje stotelėje paspauskite ir 10 sekundes 

laikykite .
4 Įveskite sistemos PIN / prieigos kodą (0000).

5 Paspauskite , kad patvirtintumėte PIN / 
prieigos kodą.
 » Registravimas bus baigtas per mažiau nei 

2 minutes.

Pastaba

• Iš anksto nustatytas PIN yra 0000.
• Ragelis ir bazinė stotelė atitinka GAP 

reikalavimus, vadinasi, juose yra šios 
funkcijos: ragelio užregistravimas, 
prisijungimas prie linijos, skambinimas 
ir skambučio priėmimas. Išplėstinėmis 
funkcijomis negalėsite naudotis, jei juos 
naudosite su kito modelio įrenginiais. Jei 
norite priregistruoti ragelį prie kitos su GAP 
suderinamos bazinės stotelės, vadovaukitės 
tos stotelės registracijos procedūra.



Techniniai 
duomenys

Baterija
Philips: 2 x AAA NiMH 1,2 V įkraunamos 300 mAh 

baterijos
Naudokite tik pridedamas baterijas.

Adapteris (Bazinė stotelė ir įkroviklis):
įvestis: išvestis:

SPPS: 
SSY050050-EU

100-240 V~ 
50/60 Hz 200 mA

5 V 500 mA

Alternatyvusis maitinimo šaltinis
Išorinis akumuliatorius: išėjimas: 5 V NS 500 mA 
(minimaliai)

Telefonų knyga su 50 įrašų
Skambučių žurnalas su 20 įrašų
Kalbėjimo laikas: 10 val.
Budėjimo laikas: 180 val.
RD išvesties galia: < 24 dBm
Dažnio diapazonas: 1880 MHz ~ 1900 MHz

Pastaba

Atitikties deklaraciją rasite www.p4c.philips.com.



Dažniausiai užduodami klausimai
Ragelyje matau [Ieško…], [Nepasiekamas] 
arba [Išregistruotas], ką daryti?
• Įsitikinkite, kad bazinė stotelė turi maitinimo 

šaltinį.
• Ragelis yra už veikimo diapazono ribų. Perkelkite 

jį arčiau bazinės stotelės.
• Ragelis nesusietas su bazine stotele. 

Priregistruokite ragelį bazinei stotelei.

Ką daryti, jei bazinėje stotelėje nepavyksta 
susieti (užregistruoti) ragelio ar papildomų 
ragelių?
• Pilna bazinės stotelės atmintis. Pasirinkite 

 > [Paslaugos] > [Išregistruoti], kad 
išregistruotumėte nenaudojamus ragelius, ir 
bandykite dar kartą.

• Jei užregistruoti nepavyksta, atjunkite maitinimo 
adapterį nuo stotelės ir vėl prijunkite. Palaukite 
15 sekundžių, tada vėl pakartokite registravimo 
procedūrą.

Ką daryti, jei pasisveikinimo ekrane 
pasirinkau neteisingą šalį?
Atkurkite telefono nustatymų pradinius gamyklinius 
nustatymus (žr. skyrių „Numatytųjų nustatymų 
atkūrimas“).

Pasirinkau netinkamą kalbą, kurios negaliu 
perskaityti, ką daryti?
1 Paspauskite  ir grįžkite į budėjimo režimo 

ekraną.
2 Paspauskite  ir atidarykite pagrindinio meniu 

ekraną.
3 Ekrane atsiras šios parinktys:

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

4 Pasirinkite ir paspauskite kalbą.
5 Pasirinkite savo kalbą.

Ragelis praranda ryšį su pagrindu arba 
pokalbio metu trūkinėja garsas.
• Ragelis yra beveik už veikimo diapazono ribų. 

Perkelkite jį arčiau bazinės stotelės.
• Užregistruokite ragelį bazinėje stotelėje.

Baterija per greitai išsikrauna.
• Baterija neįkraunama visiškai. Palikite ragelį 

įkrovimo laikiklyje mažiausia 8 valandoms arba 
kol nustos judėti ragelio baterijos piktograma ir 
bus užpildyta visa juosta.

• Baterijos senos arba turi defektų. Įsigykite tokių 
pat specifikacijų įkraunamų baterijų ir pakeiskite 
senas baterijas. Norėdami nuimti baterijų 
dangtelį, žr. instrukcijas paveikslėlyje.

• Patikrinkite, ar neįjungtas režimas ECO+. 
Išjunkite, kad pailgintumėte budėjimo trukmę.

Blogas garsas (girdimas girgždesys, aidas ir 
pan.)
• Ragelis yra beveik už veikimo diapazono ribų. 

Perkelkite jį arčiau bazinės stotelės.
• Telefonui trukdo netoliese esantys elektros 

prietaisai. Perkelkite bazinę stotelę toliau nuo jų.
• Telefonas yra patalpoje storomis sienomis. 

Perkelkite bazinę stotelę toliau nuo jų.
• Telefonui trukdo netoliese esantis DSL 

(skaitmeninės abonento linijos) DSL ryšys. 
Jei norite išvengti triukšmo, įdiekite DSL filtrą. 
Daugiau informacijos apie DSL filtrus teiraukitės 
savo paslaugų teikėjo.

Ragelis neskamba.
Įsitikinkite, kad įjungta telefono melodija.

Nerodomas skambintojo ID.
• Paslauga neįjungta. Kreipkitės į savo paslaugų 

teikėją.
• Skambintojo informacija sulaikoma arba 

neprieinama.



www.philips.com/support

Jei norite perskaityti naudotojo vadovą internete, 
naudokite modelio numerį, kuris nurodytas 
bazinės stotelės apačioje esančioje etiketėje.
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