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Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңыз:

www.philips.com/support

Қысқаша жұмысты 
бастау нұсқаулығы



Маңызды 
қауіпсіздік 
нұсқаулары

Ескерту
• Электр желісі қауіпті деп жіктеледі. 

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

• Өнімді пайдаланбас бұрын қауіпсіздік ақпаратын 
қараңыз.

• Бұл өнім еуропалық R&TTE 1999/5/EC 
директивасына сәйкес келеді

• 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.



1 2 3

1 Жалғау

Тек көптұтқалы 
нұсқа.



2 Жұмысты бастау
Телефонның параметрлерін реттеу Телефонды зарядтау

8 сағат зарядтаңыз

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

2 Telefoni esmakordsel kasutamisel kuvatakse 
tervitussõnum (sõltuvalt riigist).

3 Сұралса, ел мен тілді орнатыңыз.
4 Күн мен уақытты орнатыңыз.

• Егер уақыт 12 сағаттық пішімде болса, /MENU 
/  түймесімен [AM] немесе [PM] пішімін 
таңдаңыз (нақты елге тәуелді).

 > 70%
 70% - 40%

 40% - 10%
 < 10%

Жыпылықтау: батарея заряды аз
Жылжу: зарядталып жатыр



3 Рақаттаныңыз
Қоңырау шалыңыз
• Қоңырау шалу үшін, /OK немесе  түймесін 

басып, телефон нөмірін теріңіз.
• Қоңырауға жауап беру үшін, телефон шырылдағанда 

/OK немесе  түймесін басыңыз.
• Қоңырауды аяқтау үшін, /  түймесін басыңыз.

Динамиктің дыбыс деңгейін реттеу
Дыбыс деңгейін жоғарылату/төмендету үшін, 
тұтқаның сол жағындағы + немесе – түймесін 
басыңыз.
Тікелей пернелерді орнату
1 Нөмірді енгізіп, M1, M2 немесе M3 түймесін 

басып тұрыңыз.
2 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
3 Тікелей пернеге алдын ала сақталған жазбадан 

жылдам қоңырау шалу үшін, /OK немесе 
 түймесін, содан кейін M1, M2 немесе M3 

түймесін басыңыз.

Телефон кітапшасына контакт қосу
1 /MENU немесе  түймесін басыңыз.
2 [ТЕЛЕФ. КНИГА] > [ДОБ. НОВЫЙ] 

тармағын таңдаңыз.
3 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.



Автожауап құралы 
(тек XL305 үлгісінде)4

Жазылған хабарламаларды тыңдау Хабарландыруды жазып алу
1 /MENU немесе  түймесін басыңыз.
2 [АВТООТВЕТЧИК] > [ПРИВЕТСТВИЕ] 

тармағын таңдаңыз.
3 Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

a

c

e

b

d

f

a Автожауап құралын 
күту режимінде қосу 
немесе өшіру үшін,  
түймесін басыңыз.

b Ағымдағы 
хабарламаны жою үшін, 

 түймесін басыңыз.
c Дыбыс деңгейін реттеу үшін,  /  түймесін 

басыңыз.
d Келесі хабарламаны ойнату үшін,  түймесін 

басыңыз.
e Алдыңғы хабарламаны ойнату/ағымдағы 

хабарламаны қайта ойнату үшін,  түймесін 
басыңыз.

f Тыңдауды бастау/тоқтату үшін,  түймесін басыңыз.

Ескертпе
• Қосымша ақпаратты пайдаланушы 

нұсқаулығындағы «Автожауап құралы» бөлімінен 
қараңыз.



www.philips.com/support

Жаңа телефоныңызбен бірге келген 
пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз немесе 
www.philips.com/support торабынан соңғы 
нұсқасын жүктеп алыңыз.
Сәйкестік декларациясын www.p4c.philips.com 
бетінен қарауға болады.



Өнімдегі бұл таңба өнімнің 2012/19/EU еуропалық 
директивасына сәйкес келетінін білдіреді.
2015 © Gibson Innovations Limited. 
Барлық құқықтары қорғалған.
Бұл өнімді Gibson Innovations Ltd. жасап шығарған 
және ол соның жауапкершілігімен сатылады. Gibson 
Innovations Ltd. осы өнімге кепілдік береді.
Philips және Philips Shield Emblem - Koninklijke Philips 
N.V. компаниясының тіркелген сауда белгілері 
болып табылады. және Koninklijke Philips N.V. 
лицензиясынасәйкес пайдаланылады.
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