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Поздравяваме ви за вашата покупка и ви приветстваме 
във Philips.

За да получите максимална полза от продукта и да се 
възползвате от всичко, което Philips предлага, 
регистрирайте продукта на:
www.philips.com/mobilephones

За по-подробна информация, прочетете цялото 
ръководство на потребителя, като си осигурите 
достъп до:
www.philips.com/support

Забележка:
 • Преди употреба прочетете инструкциите за безопасност от 

раздела "Безопасност и предпазни мерки". 

Съвети:
 • Philips непрекъснато се стреми да подобрява своите продукти. 

Поради надстройване на софтуера, част от съдържанието на 
настоящото ръководство може да се различава от вашия 
продукт. Philips запазва правото си да коригира настоящото 
ръководство на потребителя или да го изтегля по всяко време 
без предизвестие.  Приемете вашия продукт като стандарт.

Декларации за търговски марки

Забележка:
 • Настоящото ръководство е защитено по силата на закона за 

авторското право и възпроизвеждането му в цялост, или 
частично, без разрешение е забранено.

Android Android е търговска марка на Google Inc.
Bluetooth™ Bluetooth™ е търговска марка, притежавана от 

Telefonaktiebolaget L M Ericsson, Швеция и лицензирана на 
Philips.

Philips PHILIPS и защитената емблема на PHILIPS са регистрирани 
търговски марки на Koninklijke Philips N.V.,произвеждани 
от Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co.Ltd., по 
лиценз на Koninklijke Philips N.V.
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Вашият телефон

Сензорен екран

Клавиш за
връщане

назад

Страничен
клавиш за сила

на звука

Клавиш за 
захранване/
Клавиш за 
заключване

Клавиш за
начален екран

Клавиш 
"Опции"

Куплунг за
зарядно

устройство/Порт
за микро USB

конектор

Жак за 
слушалки 
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Сглобяване и зареждане
Свалете задния капак.  

Извадете батерията.  

Поставете SIM картата. 

Поставете SD картата. 
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Поставете обратно батерията. 

Поставете обратно задния капак. 

Заредете батерията.

Съвети:
 • Докато телефонът се зарежда, вие можете да го използвате.
 • Ако оставите зарядното устройство включено към мобилния 

телефон, когато батерията е заредена напълно, това няма да 
я повреди. 

 • Ако нямате намерение да използвате телефона за няколко дни, 
препоръчваме ви да извадите батерията.

 • Ако напълно заредена батерия не се използва, с времето тя ще 
загуби заряда си.

 • Ако батерия се използва за пръв път или не е била използвана 
за продължителен период от време, времето за презареждането 
й може да се удължи.
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Използване на телефона
Включване и изключване на телефона
1 За да включите телефона, натиснете и задръжте 

клавиша за захранване.
2 За да изключите телефона си, натиснете и задръжте 

клавиша за захранване, след което изберете 
Изключване.

Клавиши
Научете повече за основните клавиши.m
Клавиш Определение Функция
P Захранване За включване/изключване, 

натиснете и задръжте.
Натиснете, за да включите/
изключите дисплея.

Задръжте, за да получите 
достъп до опциите на 
телефона, изберете режим 
"Безшумен" или "Самолет".

M Клавиш за 
начален 
екран

Връщане към началния екран.

Задръжте, за да отворите 
списъка с последните 
приложения.

O Клавиш 
"Опции"

Отворете списъка с опции, 
достъпни на текущия екран.

В началния екран, отворете 
"Тапети", "Притурки" и "Системни 
настройки".
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Начален екран
От Началния екран можете да видите статуса на 
вашето устройство и да получите достъп до 
приложенията.

Началният екран има множество панели, плъзнете 
с пръст хоризонтално наляво и надясно, за да 
проверите всеки един от тях. 

Панел "Известия"
Когато получите ново известие, можете да отворите 
панела "Известия", за да видите какво известие за 
събитие или нова информация сте получили. 

- За да отворите панела "Известия", натиснете 
и задръжте лентата за състоянието, след което 
плъзнете с един пръст надолу. Ако имате няколко 
известия, можете да превъртите надолу по екрана, 
за да видите всички известия. 

B Клавиш за 
връщане 
назад

За връщане към предишния 
екран или за излизане.

Затваря изведената на 
екрана клавиатура, когато тя 
е отворена.

Страничен 
клавиш за 
сила на 
звука

Регулира силата на звука на 
позвъняване в режим на 
готовност или регулира силата 
на гласа по време на обаждане.
При приемане на входящо 
повикване, натиснете за 
кратко надолу който и да 
е клавиш за сила на звука, 
за да заглушите тона на 
позвъняване.
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- За да скриете панела, изтеглете долната част на 
панела нагоре.

Достъп до приложения
• Превъртете наляво или надясно към друг екран 

и изберете приложение.
• Натиснете B, за да се върнете към предишния 

екран, натиснете M, за да се върнете към 
Началния екран.

Управление на приложения
• В неактивния екран натиснете върху O> 

Настройки > Прилож.
• Като натиснете Изпълнявани, ще можете да 

видите всички изпълнявани приложения, за да 
влезете в дадено приложение, натиснете върху 
него, за да изберете спиране на изпълнението, 
можете да натиснете върху Спиране.

• Като натиснете върху Изтеглени, можете да 
видите всички изтеглени приложения, за да 
влезете в приложение натиснете върху него 
и можете да проверите подробната информация за 
това приложение, натиснете върху Деинсталирай, за 
да изберете деинсталирането му.

Осъществяване на повикване 
1 В списъка с приложенията, натиснете върху .
2 Наберете номера директно или изберете един 

номер от филтрирания списък, в който има 
съвпадащи цифри.

3 Осъществете гласово повикване или видео 
повикване.

4 За да завършите повикването, натиснете 
върху .
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Изпращане на съобщение
1 В списъка с приложенията, натиснете върху .
2 Натиснете върху "Ново съобщение" .
3 Въведете номера или натиснете върху , за да 

изберете номера от телефонния указател.
4 Изберете текстовото поле и въведете текста на 

съобщението.
5 Натиснете върху O> Добавяне на тема и добавете 

тема за съобщението.
6 Натиснете върху и прикачете файл. (Картини, 

Видеоклипове, Аудио или Слайдшоу)
7 Натиснете върху , за да изпратите съобщението.

Забележка:
 • С MMS не могат да бъдат изпращани защитени с авторски права 

картини или звуци.
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Безопасност и предпазни 
мерки
Предпазни мерки
Съхранявайте телефона далеч от малки деца

Съхранявайте телефона и всичките му принадлежности на недостъпни 
за малки деца места. Поглъщане на малки части може да причини 
задушаване или сериозни наранявания.

Радио вълни
Вашият телефон предава/приема радио вълни в GSM диапазона 
GSM(850/900/1800/1900MHz)/WCDMA(900/2100MHz).
Направете справка с производителя на вашето превозно средство 
дали използваното в него електронно оборудване няма да се повлияе 

от енергията на радиоизлъчването.

Изключете телефона...
Когато се качите на самолет, изключете телефона. Използването 
на мобилни телефони в самолет може да е опасно за неговата 

работа, може да прекъсне мрежата на мобилните телефони, а може да 
е и незаконно.

В болници, клиники и други центрове за здравни грижи, както 
и навсякъде, където може да сте в непосредствена близост до 

медицинско оборудване.
В зоните с потенциално експлозивна атмосфера (например на 
бензиностанции, както и на места, в които въздуха съдържа прахови 

частици, като например метален прах). В превозни средства, превозващи 
запалими продукти или в превозни средства задвижвани с втечнен нефтен 
газ (LPG). В кариери или на други места, където се извършват текущи 
взривни работи.

Мобилния телефон и автомобила
Избягвайте използване на телефона по време на движение и спазвайте 
всички разпоредби, които ограничават употребата на мобилни 

телефони по време на движение. За да подобрите безопасността си, когато 
е възможно използвайте принадлежности тип "свободни ръце". Убедете се, 
че телефонът и комплектът за автомобил не блокират никоя от въздушните 
възглавници или други предпазни средства в автомобила.

Използвайте телефона внимателно и разумно
За оптималната и удовлетворителна работа на телефона се 
препоръчва да го използвате в нормално работно положение.

• Не излагайте телефона на екстремни температури.
• Не потапяйте телефона в никакви течности; ако той е влажен, изключете 

го, извадете батерията и преди да го използвате повторно, го оставете 
да изсъхне за 24 часа.

• За да почистите телефона го избършете с мека кърпа.
• В горещо време или след продължително излагане на слънце (напр. зад 

прозорец или зад предно стъкло на автомобил), температурата на 
корпуса на телефона може да се повиши. В такива случаи бъдете много 
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внимателни, когато хващате телефона, и избягвайте да го използвате 
при външна температура над 40°.

Защита на батериите от повреди
Трябва да използвате само оригинални принадлежности от 
производителя, тъй като използването на всякакви други 

принадлежности може да доведе до повреждане на телефона  и може да 
е опасно, а освен това ще анулира всички гаранции на Philips за телефона 
и ще ги направи недействителни. Използването на неотговарящи на 
спецификацията батерии може да причини и експлозия.
Уверете се, че повредените части се заменят незабавно от квалифициран 
техник, както и че те са заменени с оригинални резервни части от 
производителя.
• Вашият телефон се захранва с акумулаторна батерия.
• Използвайте само посоченото зарядно устройство.
• Не изгаряйте батерията.
• Не деформирайте и не отваряйте батерията.
• Не допускайте метални предмети (като например ключовете в джоба) 

да окъсят контактите на батерията.
• Избягвайте излагането на батерията на прекомерна топлина (>60°C 

или140°F), влажност или разяждаща среда.
Грижа за околната среда

Не забравяйте да спазвате местните разпоредби относно 
изхвърлянето на опаковъчни материали, на изтощени батерии и на 

стари телефони, и съдействайте за тяхното рециклиране. Производителят 
е маркирал батерията и опаковката със стандартни символи, предназначени да 
насърчават рециклирането и правилното изхвърляне на евентуални 
отпадъци.

: Маркираният с етикет опаковъчен материал подлежи на рециклиране.
: Направена е финансова вноска към асоциираната национална система 

за оползотворяване и рециклиране на опаковки.
: Пластмасовият материал подлежи на рециклиране (идентифицира се 

и типа на пластмасата).

Защита на слуха
При слушане на музика регулирайте силата на звука до 
умерено ниво. 
Продължително излагане на силен звук може да увреди слуха ви.

Препоръчва се по време на използване да държите телефона на разстояние 
от тялото и главата, най-малко на 15 милиметра.

WEEE маркировка в DFU: "Информация за потребителя"

Изхвърляне на стария продукт
Вашият продукт е разработен и произведен с висококачествени материали 
и компоненти, които могат да се рециклират и да се използват повторно. 

Когато този символ на зачеркната кофа за боклук е прикрепен към 
продукта, това означава, че продуктът е включен в Европейската 
директива 2002/96/EО
Моля, информирайте се за местната система за разделно събиране 
на електрически и електронни продукти.

Действайте според местните предписания и не изхвърляйте старите 
продукти с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на 
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стария продукт ще подпомогне предотвратяването на потенциални 
негативни последствия върху околната среда и човешкото здраве.
Това устройство може да съдържа компоненти, технологии или софтуер, 
които са обект на експортното законодателство и разпоредби в САЩ 
и в други държави. Нарушаването на законите е забранено.

Съвети
Пейсмейкъри
Ако имате пейсмейкър

• Когато телефонът е включен го дръжте винаги на разстояние над 15 
сантиметра от пейсмейкъра, за да избегнете потенциални смущения.

• Не носете телефона в джоб на гърдите ви.
• Използвайте ухото, което е от противоположната на пейсмейкъра 

страна, за да сведете до минимум потенциалните смущения.
• Ако подозирате, че има такива смущения, изключете телефона.
Слухови апарати
Ако използвате слухов апарат, се консултирайте с вашия лекар 
и с производителя на слуховия апарат, за да разберете дали конкретното 
устройство е податливо на смущения от клетъчен телефон.

Как да удължите живота на батерията на телефона 
За да може телефонът да функционира изправно, важно е батерията да 
има достатъчно заряд. C цел пестене на енергия направете следното, ако 
е приложимо:
• Изключете Blootooth функцията на телефона. 
• Задайте нивото и продължителността на фоновото осветление на 

телефона на ниска стойност. 
• Включете автоматичното заключване на клавиатурата, изключете 

звуковата сигнализация за клавишите, вибрациите при натискане или 
известяването с вибрации. 

• Когато е необходимо, установете GPRS връзка. В противен случай 
телефонът ще продължава да търси GPRS връзка и ще изразходва 
заряда на батерията. 

• Ако няма покритие, изключете телефона. В противен случай телефонът 
ви ще продължава да търси мрежа и ще изразходва заряда на батерията. 

Откриване и отстраняване на неизправности
Телефонът не се включва
Извадете батерията и я сложете обратно. След това заредете телефона, 
докато иконата с батерия престане да се превърта. Изключете зарядното 
устройство и се опитайте да включите телефона.

Когато включите телефона, на дисплея се извежда БЛОКИРАН
Някой се е опитал да използва телефона, но не е знаел нито PIN кода, нито 
кода за разблокиране (PUK). Свържете се с вашия доставчика на услуги.

На дисплея се извежда IMSI неизправност
Проблемът се отнася до вашия абонамент. Свържете се с вашия мобилен 
оператор.

Телефонът не се връща в неактивен екран
Натиснете продължително клавиша за прекратяване на повикване или 
изключете телефона, проверете дали SIM картата и батерията са правилно 
поставени, след което включете телефона отново.
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На дисплея не се извежда символа за мрежа
Връзката с мрежата е изгубена. Вие се намирате в радио сянка (в тунел 
или между високи сгради) или сте извън зоната на покритие на мрежата. 
Опитайте от друго място, опитайте да се свържете с мрежата повторно 
(особено, когато сте в чужбина), проверете дали антената е на мястото 
си и дали мобилният ви телефон има външна антена, или се свържете 
с оператора на мрежата за съдействие/информация.

Дисплеят не реагира (или реагира бавно) на натискане на клавишите
При ниски температури дисплеят реагира по-бавно. Това е нормално 
и не влияе на работата на телефона. Занесете телефона на по-топло място 
и опитайте отново. В другите случаи се свържете с доставчика на телефона.

Изглежда, че батерията ви прегрява
Вероятно използвате зарядно устройство, което не е предназначено за 
употреба с вашия телефон. Уверете се, че винаги използвате оригиналните 
принадлежности на производителя, които се доставят с телефона.

На дисплея на телефона не се извеждат телефонните номера на 
входящите повиквания
Тази функция зависи от мрежата и абонамента ви. Ако мрежата не изпраща 
номерата на повикващия, вместо тях на дисплея на телефона се извежда 
"Повикване 1" или "Скрит номер". За по-подробна информация по този 
въпрос се свържете с вашия мобилен оператор.

Не можете да изпращате текстови съобщения
Някои мрежи не позволяват обмен на съобщения с други мрежи. Първо 
проверете дали сте въвели номера на вашия SMS център, или се свържете 
с вашия мобилен оператор за по-подробна информация по този въпрос.

Не можете да приемате и/или да съхранявате JPEG картини
Дадена картина може да не се приеме от мобилния ви телефон, ако е прекалено 
голяма, ако името й е прекалено дълго или ако не е в правилния файлов 
формат.

Разбирате, че сте пропуснали някои повиквания
Проверете опциите си за прехвърляне на повиквания

По време на зареждане, на иконата на батерията няма лента и 
контурът мига
Зареждайте батерията само в среда, в която температурата не пада под 0°C 
(32°F) или над 50°C (113°F).
В другите случаи се свържете с доставчика на телефона.

На дисплея се извежда SIM неизправност
Проверете дали SIM картата е поставена правилно. Ако проблемът не бъде 
отстранен, SIM картата може да е повредена. Свържете се с вашия мобилен 
оператор.

След опит за използване на функция от менюто, на дисплея се 
извежда НЕПОЗВОЛЕНО
Някои функции зависят от мрежата. Следователно, те са достъпни само ако 
мрежата или абонаментът ви ги поддържат. За по-подробна информация по 
този въпрос се свържете с вашия мобилен оператор.
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На дисплея се извежда ПОСТАВЕТЕ ВАШАТА SIM КАРТА
Проверете дали SIM картата е поставена правилно. Ако проблемът не бъде 
отстранен, SIM картата може да е повредена. Свържете се с вашия мобилен 
оператор.

Автономният режим на телефона се оказва по-малък от указания  
в ръководството на потребителя
Автономният режим  е свързан с вашите настройки (например сила на звука 
при звънене, продължителност на фоновото осветление) и с използваните 
от вас функции. За да увеличите автономния режим, и във всички възможни 
случаи, трябва да деактивирате функциите, които не използвате.

Телефонът не работи добре в автомобил
В автомобила има много метални части, които абсорбират 
електромагнитните вълни и които могат да повлияят на характеристиките 
на телефона. Предлага се комплект за автомобил, който ви осигурява 
външна антена и ви дава възможност да осъществявате и приемате 
телефонни повиквания без да работите с апарата.

Забележка:
 • Направете справка с местните власти дали е разрешено да използвате 

телефон по време на шофиране.

Телефонът не се зарежда
Ако батерията е напълно изтощена, за презареждането й ще са необходими 
няколко минути (в някои случаи - до 5 минути) преди иконата за зареждане 
да се изведе на дисплея.

Направената с камерата на телефона снимка не е ясна
Уверете, се че лещите на камерата и от двете страни са чисти.

Информация за коефициента на специфична 
абсорбция
Международни стандарти
ТОЗИ МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН ОТГОВАРЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПРЕПОРЪКИ ЗА 
ИЗЛАГАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА РАДИО ВЪЛНИ
Вашият мобилен телефон е радио предавател и приемник. Той е разработен 
и произведен така, че да не надвишава лимитите за излагане на радио 
честотната (РЧ) енергия, която е дефинирана по международните 
стандарти. Тези препоръки са установени от Международната комисия 
за защита от нейонизираща радиация (ICNIRP) и Института на инженерите 
по електротехника и електроника (IEEE), които предвиждат значителна 
граница на безопасност за осигуряване на защитата на всички хора, 
независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.
Препоръките за излагане на въздействието на мобилни телефони 
използват мерна единица известна като "Коефициент на специфична 
абсорбция" (SAR). Граничната стойност за SAR, която се препоръчва от 
ICNIRP за мобилни телефони, използвани от населението е 2,0 W/kg, 
усреднена за десет грама тъкан и 1,6 W/kg, усреднена за един грам тъкан 
по Стандарт IEEE 1528 за главата.
Тестовете за SAR са проведени с използване на препоръчваните 
работни позиции, при мобилен телефон излъчващ на най-високата си 
сертифицирана мощност във всички тествани честотни диапазони. Макар 
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че SAR се определя за най-високото ниво на сертифицирана мощност, 
действителните нива на SAR за работещия мобилен телефон са като 
цяло под максималната стойност на SAR. Това е така, защото телефонът 
е проектиран да работи на много енергийни нива, така че да използва само 
толкова мощност, колкото е необходима да достигне до мрежата. В общия 
случай колко сте по-близо до антената на базова станция, толкова по-ниска 
е изходящата мощност. 
Макар че може да има разлики между нивата на SAR  за различните 
телефони, както и при различни позиции, всички те отговарят на 
международните стандарти за защита от излагане на въздействието на 
радио вълни. 
Най-високата стойност на SAR за този модел телефон Philips S309, 
при изпитване за съответствие със стандарта, бе 0.820W/kg за 
препоръката на ICNIRP. 
За ограничаване на излагането на въздействие на радио вълни се 
препоръчва да се ограничава продължителността на разговорите по 
мобилен телефон  или да се използват слушалки. Целта на тези предпазни 
мерки е мобилният телефон да се отдалечи от главата и тялото.
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Декларация за съответствие
Ние, 
Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co. Ltd.,
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057
China

декларираме на наша собствена отговорност, че продуктът
Philips  S309
Philips GSM/WCDMA
TAC номер:  8666 3602

за който се отнася настоящата декларация, е в съответствие със следните 
стандарти:
БЕЗОПАСНОСТ: EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

IEC 60950-1:2005+Am 1:2009
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ: EN 50360:2001/A1:2012

EN 50566:2013        
EN 62209-1:2006         
EN 62209-2:2010

ЕЛЕКТРОМАГНИТНА ETSI EN 301 489-1 v1.9.2
СЪВМЕСТИМОСТ (EMC): EN 301 489-3V1.6.1

ETSI EN 301 489-7 v1.3.1
ETSI EN 301 489-17 v2.2.1
ETSI EN 301 489-24 v1.5.1

СПЕКТЪР: ETSI EN 301 511 v9.0.2
ETSI EN 301 908-1 v6.2.1
ETSI EN 301 908-2 v6.2.1
ETSI EN 300 328 v1.8.1
EN 300440-1 V1.6.1
EN 300440-2 V1.4.1

Декларираме, че всички основни радиотехнически тестове са били 
проведени и че горепосоченият продукт е в съответствие с всички основни 
изисквания на Директива 1999/5/EО.
Процедурата по оценка на съответствието, посочена в Член 10 и подробно 
описана в Приложение III или IV на Директива1999/5/EC е проведена с участието 
на следният(те) упълномощен(и) орган(и):

TÜV SÜD BABT Octagon House, Concorde Way, Segensworth North, Fareham, 
Hampshire, PO15 5RL 
Идентификационен знак: CE0168

Април 20, 2015

                                                     Мениджър по качеството
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