
право вносити зміни в даний посібник 
нулювати його у будь-який 
нього сповіщення. Philips 
ик користувача на умовах 
ідповідальності за будь-які 
ня чи розбіжності між цим 
ристроєм, який в ньому 
люченням відповідальності, 
тосовним законодавством. 
цює в мережах GSM.

 відповіді на 
к...

н
Натисніть та 
потримайте .

в Введіть телефонний 
номер та натисніть 

, щоб його 
зберегти.

Введіть телефонний 
номер за допомогою 
клавіатури та натисніть 

, щоб за ним 
зателефонувати.
Знайомство з 
телефоном

Philips постійно працює над удосконаленням 
своїх виробів. Тому Philips зберігає за собою 

користувача або а
час без поперед
надає цей посібн
"як є" і не несе в
помилки, опущен
посібником та п
описаний, за вик
передбаченої зас
Цей пристрій пра

Клавіша завершення
розмови та 
увімкнення і 
вимкнення 
телефону 

Клавіатура

Екран

Права клавіша

(1) Навігаційні клавіші представлені в посібнику 
наступними символами: вгору /  вниз.

Клавіша 
здійснення 
дзвінка та 
відповіді на 
дзвінок

Роз'єм для  
зарядного пристрою 

Навігаційні 
клавіші (1)

Ліва клавіша

Тут знайдете
запитання, я
Увімкнути та 
вимкнути телефо
Зберегти номери 
телефонній книзі

Зателефонувати
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(пропущений дзвінок, нове 
а ін.) можуть змінити вигляд екрана 
кування. Натисніть , щоб 
відне меню, або натисніть , 
сь до екрана в режимі очікування.

у клавішу та праву клавішу 
онати функції, які відображаються 
зпосередньо над ними.

рнутись 
ування 
іщення 

Натисніть .

ю Натисніть  в режимі 
очікування.

ю 
дних 

Натисніть  в режимі 
очікування.

бо 
 

Натисніть , а 
потім .

ава клавіші
Деякі події 
повідомлення т
в режимі очі
відкрити відпо
щоб повернути

Натискайте лів
, щоб вик

внизу екрана бе

Відповісти на дзвінок Натисніть , коли 
надходить виклик.

Завершити розмову Натисніть .

Відрегулювати 
гучність 
під час розмови

Натисніть  або  під 
час розмови.

Відкрити головне 
меню

Натисніть  в 
режимі очікування.

Увімкнути 
беззвучний режим

Натисніть та 
потримайте  в 
режимі очікування.

Відкрити  
контактам

Натисніть  в 
режимі очікування.

Зателефонувати 
контактам

Натисніть  або  та 
натисніть , щоб 
зателефонувати 
вибраному контактові.

Відкрити  
Список дзвінків

Натисніть  в 
режимі очікування.

Швидко пове
в режим очік
під час перем
по меню.
Відкрити мен
Ярлики
Відкрити мен
Скринька вхі
Заблокувати а
розблокувати
клавіатуру

Події

Ліва та пр
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Пoчаток роботи

-карту у її гніздо (контакти 
ь до телефону).

ятор контактами донизу та 
притул.

шку акумулятора на місце, 
ритул до корпусу. 
4

1 � Пoчаток роботи
Перед використанням телефону ознайомтесь 
із вказівками в розділі "Застереження".
Щоб могти користуватись телефоном, необхідно 
вставити дійсну SIM-карту, яку можна придбати у 
оператора Вашої мережі або у роздрібній мережі. 
SIM-карта містить інформацію про передплачені 
Вами послуги та пам'ять, у якій можна зберігати 
номери та повідомлення.

1. Впевніться, що телефон вимкнено.
2. Натисніть на задню кришку та посуньте її 

донизу, щоб її зняти.

3. Натисніть та потримайте замок, щоб вийняти 
акумулятор.

4. Помістіть SIM
карти поверніт

5. Вставте акумул
посуньте його в

6. Встановіть кри
посунувши її вп

Вставте SIM-карту
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новлення акумулятора та кришки 
 зарядний пристрій до роз'єму в 
ефону. Впевніться, що стрілка на 
ернута догори і спрямована в бік 
ставте вилку зарядного пристрою у 
ну розетку мережі змінного струму.
Пoчаток роботи

Щоб увімкнути телефон, натисніть та потримайте 
клавішу . Введіть код PIN, якщо вимагається. 
Код PIN запрограмований виробником та 
повідомляється Вам оператором або продавцем. 
Вказівки щодо зміни коду PIN див в пункті "Зміна 
паролю". Натисніть , щоб підтвердити.
Щоб вимкнути телефон, натисніть та потримайте 

, доки на екрані не з'явиться анімація 
вимкнення телефону.

Якщо ввести неправильний код PIN тричі 
поспіль, Ваша SIM-карта буде заблокована. 
Щоб розблокувати її, необхідно отримати код 
PUK у Вашого оператора мережі.

Ваш телефон отримує живлення від акумулятора, 
що перезаряджається. Новий акумулятор частково 
заряджений. Телефон періодично подаватиме 
звуковий сигнал, який сповіщає про низький рівень 
заряду акумулятора. Якщо акумулятор повністю 
розряджений, його потрібно буде заряджати 
протягом двох або трьох хвилин, доки на екрані 
з'являться індикатори заряджання акумулятора.

1. Після вста
підключіть
основі тел
роз'ємі пов
телефону. В
легкодоступ

Увімкніть/вимкніть телефон

Зарядіть акумулятор



Пoчаток роботи

2. Символ акумулятора відображає рівень и зарядний пристрій 
мобільного телефону, коли 
істю заряджений, це не 
шкодження акумулятора. 
від'єднання зарядного 

йняти його з розетки. Тому 
одоступною розеткою. 
6

заряду. Після повної зарядки акумулятора 
можна від'єднати зарядний пристрій від 
телефону та вийняти його вилку з розетки.

Щоб не допустити пошкодження мобільного 
телефону, не телефонуйте і не надсилайте 
SMS-повідомлення, коли акумулятор 
заряджається.

Якщо залишит
підключеним до 
акумулятор повн
призведе до по
Єдиний спосіб 
пристрою � це ви
користуйтесь легк
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бір з телефонної книги 

ті збережено телефонний номер 
дковим номером (наприклад, під 
имі очікування можна ввести #5. 
ться відповідний контакт, що 
IM-карті, і Ви зможете натиснути 
ефонувати йому.
вінки
оні відсутня SIM-карта, можна 
  (Екстрена допомога), щоб 
у службу екстреної допомоги. 
ні вставлена SIM-карта, номер 
ої допомоги можна ввести в 
ня та натиснути .

мер служби екстреної допомоги 
а у Великобританії � 999.

ження виклику номер абонента 
тись на екрані. Якщо цей номер 
лефонній книзі, замість номера 
ись ім'я абонента, яке закріплене 
.

на дзвінок та 
я розмови
Головні функції

2 � Головні функції

В режимі очікування натисніть . В 
залежності від вибраної телефонної книги (на 
SIM-карті або в телефоні) інформація, що 
відображається на екрані, може різнитися.
Введіть літеру (наприклад, тричі натисніть 
клавішу "9", щоб відкрити записи на літеру "Y") в 
списку телефонної книги. Перший контакт, ім'я 
якого починається з цієї літери, буде вибраний у 
списку.

1. В режимі очікування введіть номер телефону 
за допомогою клавіатури. Щоб виправити 
помилку, натисніть .

2. Натисніть , щоб зателефонувати за 
номером, та натисніть  щоб завершити 
розмову.

Щоб зателефонувати закордон, швидко двічі 
натисніть *, щоб ввести символ "+" замість 
стандартного міжнародного префікса. 

Швидкий на
SIM-карти
Якщо на SIM-кар
під певним поря
номером 5), в реж
На екрані з'яви
збережений на S

, щоб зател
Екстрені дз
Коли в телеф
натиснути 
зателефонувати 
Коли в телефо
служби екстрен
режимі очікуван

Стандартний но
в Європі � 112, 

Під час надход
може відобража
збережений в те
буде відображат
за цим номером

Відкривання та перегляд 
телефонної книги

Як зателефонувати

Відповідь 
завершенн



Головні функції

1. Щоб відповісти на дзвінок, натисніть . Інші опції під час дзвінка
ня
ок

звінка можна набрати номер 
кт у телефонній книзі) та 
Перший дзвінок буде 

 утримання, коли 
дзвінок за другим номером. 
ніть , щоб відкрити 

ки, щоб переключатись між 
.
вінок на іншу лінію, щоб 
дзвінки. Після завершення 
ків Ви будете від'єднані.
нференцію, щоб долучити 
ференц-дзвінка.
об завершити розмову по 

, щоб завершити всі дзвінки.

угий дзвінок
8

2. Щоб відхилити дзвінок, натисніть . Якщо 
Ви активізували функцію Переадресування 
дзвінків, дзвінок буде переадресовано на 
інший номер телефону або на номер Вашої 
голосової пошти.

3. Щоб завершити розмову, натисніть .

Якщо Ви вибрали Відповідь натиск. будь-якої 
клав., Ви можете відповісти на дзвінок 
натисканням будь-якої клавіші, крім ).

Під час дзвінка натисніть , щоб відкрити 
опції, які доступні під час дзвінка. Натисніть 

, щоб повернутись до екрана дзвінка.
Телефонна книга
Виберіть, щоб переглянути телефонну книгу під 
час дзвінка.
Вимк. / увімк. мікрофон
Дозволяє вимкнути або увімкнути мікрофон під 
час розмови, щоб абонент міг або не міг Вас чути. 
Натисніть , виберіть Вимкнути мікрофон
та знову натисніть . Щоб увімкнути 
мікрофон, натисніть , виберіть Вимкнути 
мікрофон та знову натисніть .

� SMS-повідомлен
� Завершити дзвін

Під час активного д
(або вибрати конта
натиснути . 
поставлено на
здійснюватиметься 
Після цього натис
наступні опції:
� Замінити дзвін

двома дзвінками
� Перевести дз

об'єднати два 
об'єднання дзвін

� Об'єднати в ко
абонента до кон

� Завершити, щ
активній лінії.

� Завершити всі

Опції під час дзвінка 

Здійснити др
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ови натискайте  або , щоб 
зменшити гучність.

ти клавіатуру, натисніть , а 
ежимі очікування.
вати клавіатуру, повторіть цю ж 
.

 беззвучний режим, натисніть та 
, доки на екрані не з'явиться 

"Беззвучний Pежим Aктив." та 

 беззвучний режим, натисніть та 
 знову, доки на екрані не 

відне повідомлення та піктограма 

ння гучності динаміка

ня та розблокування 
и 

я беззвучного режиму
Головні функції

При надходженні виклику, коли Ви розмовляєте з 
іншим абонентом, телефон подає звуковий 
сигнал, а на екрані з'являється повідомлення 
Очікування дзвінка. Після цього можна:

Щоб могти отримувати другий дзвінок, Ви 
повинні вимкнути функцію Переадресув. 
дзвінків для голосових дзвінків та увімкнути 
функцію Очікування дзвінків.

Під час розм
збільшити або 

Щоб заблокува
потім  в р
Щоб розблоку
саму процедуру

Щоб увімкнути
потримайте 
повідомлення 
піктограма .
Щоб вимкнути
потримайте 
з'явиться відпо

 не зникне.

Відповісти на другий дзвінок

Натиснути Щоб відповісти на другий вхідний 
дзвінок (перший дзвінок буде 
поставлено на утримання). Після 
цього натисніть , та виберіть:
� Замінити дзвінки, щоб 
переключатись між двома 
дзвінками.

� Об'єднати в конференцію, 
щоб долучити нового абонента 
до конференц-дзвінка.

Натисніть Щоб відхилити дзвінок.

Натисніть Щоб завершити поточну розмову 
та відповісти на вхідний дзвінок.

Регулюва

Блокуван
клавіатур

Увімкненн



Дерево меню

млень

ілю/Спільні настройки/

ільникової трансляції

я/Мови/Канали

и

 дзвінків

и/Набрані номери/
/Видалити всі

ка
нього дзвінка/Загальна 
их дзвінка/Загальна 
х дзвінка/Обнулити всі 
10

3 � Дерево меню
Наступна таблиця містить повне дерево меню (з 
першого по третій рівень) Вашого мобільного 
телефону.

Телефонна книга

Знайти запис

Додати новий запис

Видалити всі

Скопіювати всі

Номер власника

Стан пам�яті

Повідомлення

Написати повідомлення

Скринька вхідних

Скринька вихідних

Шаблон

Настройки повідо

Настройка проф
Стан пам'яті

Голосова пошта

Повідомлення ст

Режим отриманн

Історія дзвінків

Пропущені дзвінк

Набрані номери

Отримані дзвінки

Видалити журнал

Пропущені дзвінк
Отримані дзвінки

Тривалість дзвін
Тривалість остан
тривалість вихідн
тривалість вхідни
лічильники
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водські настройки

ія

истувачів

і

Дерево меню

Вартість дзвінка
Вартість останнього дзвінка/Загальна 
вартість/Скинути вартість/Максимальна 
вартість/Вартість одиниці

Настройки

Настройка телефону
Час та дата/Мова/Метод введення/
Дисплей/Контрастність/Текст вітання/
Автомат. оновлення дати і часу 

Настройка дзвінка
Номер абонента, що телефонує/
Очікування дзвінка/Переадрес. дзвінка/
Заборона дзвінків/Переключення лінії/
Нагадування про тривал. дзвінк/Автом. 
повторний набір/Закрита група абонентів

Настройка мережі
Вибір мереж/Вибір діапазону

Настройка захисту
Блок. SIM карти/Блок. телефону/Автом. 
блок. клавіш/Фіксований набір/Заборона 
набору/Змін. пароль

Відновити за

Ігри

Вибрати гру

Настройки
Аудіо/Вібрац

Профілі кор

Загальний

Збори

Надворі

В приміщенн

Органайзер

Список справ

Будильник

Калькулятор

Ярлики

Послуги



ня тексту або цифр

й метод введення тексту 
ключає об'ємний словник. Він 
текст швидше. Щоб вибрати 
етод введення, натискайте 
ані не з'явиться "=АBC" або 
 лише один раз на клавішу, на 
Вам літера: введені літери 
на екрані відображаються 
ти слів у вікні редактора. Якщо 
ка варіантів слів, натискайте  
ати з-посеред запропонованих 
го словника інтелектуального 
в. наступний приклад).
ння слова "home":
кайте клавіші 4, 6, 6, 3. 
образиться перше слово у 

щоб прокрутити список та 
.

, щоб підтвердити слово 

ний метод 
C/аbc
12 Введен

4 � Введення тексту 
або цифр

Можна вибрати різні методи введення літер, слів, 
символів та цифр. Піктограми на екрані 
позначають активний метод введення тексту.
Щоб вибрати інший метод введення, 
натисніть  у вікні текстового редактора.

За кожною клавішею закріплені наступні букви та 
символи:

Це інтелектуальни
повідомлень, який в
дозволяє вводити 
інтелектуальний м

, доки на екр
"=аbc". Натискайте
якій є потрібна 
аналізуються і 
пропоновані варіан
запропоновано кіль
або  чи, щоб вибр
варіантів вбудовано
методу АBC/аbc (ди
Приклад введе
1. По черзі натис

На екрані від
списку: Good.

2. Натисніть , 
вибрати Home

3. Натисніть 
Home.

Функціональні клавіші

Щоб стерти введені символи або 
вийти з режиму текстового редактора.

 / Щоб перемістити курсор, вибрати 
літеру, слово або символ зі списку.

Щоб повернутись в режим очікування.

Щоб підтвердити введені символи або 
відкрити меню опцій.

Щоб ввести символи.

Інтелектуаль
введення АB
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 цього методу можна вводити 
аючи відповідні клавіші.

мволи на клавішах
?  !  �  "  :  ;  @  _  &  1

  c  2

  f  3 

  i  4 

 l  5 

n  o  6 

  r  s  7 

  v  8 

  y  z  9

біл  0  (  )  +  -  *  =  #  %

 цифр
Введення тексту або цифр

Щоб вибрати алфавітний метод введення, 
натискайте , доки на екрані не з'явиться 
"АBC" або "аbc". Цей метод вимагає 
кількаразового натискання клавіш, щоб вибрати 
потрібну літеру: літера "h" � друга літера на 
клавіші 4, а тому для введення "h" потрібно 
натиснути клавішу 4 два рази. Якщо літера, яку 
потрібно ввести наступною, та літера, яку Ви 
щойно ввели, знаходяться на одній клавіші, 
зачекайте кілька секунд, після чого курсор 
з'явиться знову.

Можна натиснути клавішу 0, щоб вставити 
пробіл, використовуючи алфавітний метод 
введення АBC/abc.

Приклад введення слова "home":
Натисніть клавішу 4, 4 (GHI) 6, 6, 6 (MNO), 6 
(MNO), 3, 3 (DEF). 
Літери, цифри та символи розміщені на кожній 
клавіші, як показано в наступній таблиці:

За допомогою
цифри, натиск

Алфавітний метод введення 
АBC/abc

Клавіша Си
1 .  ,  

2 a  b

3 d  e

4 g  h

5 j  k 

6 m  

7 p  q

8 t  u

9 w  x

0 про

Введення



Телефонна книга

егти номер, введіть номер в 
я та натисніть , щоб 

лити всі контакти із вибраної 
IM або З пам'яті телефону.

копіювати всі контакти з 
-карту або з SIM-карти у 

сника повинен містити Ваш 
лефону. Якщо його немає, 

 свій номер телефону та іншу 
ію.

ього пункту можуть бути 
нкт Номер власника
ти.

і

сі

ика
14

5 � Телефонна книга
За допомогою цього меню можна впорядковувати 
контакти. Телефон має дві телефонні книги для 
збереження контактів: телефонна книга на SIM-
карті та телефонна книга в пам'яті телефону (до 
999 записів). Коли Ви додаєте нові контакти, вони 
будуть занесені лише у телефонну книгу, яку Ви 
вибрали: 
В пам'ять SIM або В пам'ять телефону.

Дозволяє пошукати контакт у телефонній книзі. 
Введіть ім'я, яке потрібно знайти та натисніть 

.

Дозволяє зберегти контакти в телефонній книзі. 
Контакти будуть занесені у вибрану пам'ять.
1. Виберіть пам'ять та натисніть .
2. Введіть ім'я та номер. Натисніть , щоб 

підтвердити.

Щоб швидко збер
режимі очікуванн
зберегти його.

Виберіть, щоб вида
пам'яті: З пам'яті S

Виберіть, щоб с
телефону на SIM
телефон.

Пункт Номер вла
власний номер те
радимо Вам ввести
пов'язану інформац

Хоча всі поля ц
порожніми, пу
неможливо видали

Знайти запис телеф. книги

Додати новий запис телеф. 
книги

Видалити вс

Скопіювати в

Номер власн
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Телефонна книга

Можна переглядати стан пам'яті SIM-карти та 
телефону з метою більш ефективного 
використання пам'яті.

Натисніть  в режимі очікування, щоб 
відкрити збережені Вами контакти. Натисніть 
клавішу потрібну кількість разів, щоб ввести 
літеру, яка співпадає із першою літерою імені, яке 
потрібно знайти в списку (наприклад, натисніть 
клавішу "9" тричі, щоб перейти до літери "Y" у 
списку). Перший запис, ім'я якого починається з 
цієї літери, буде вибраний у списку.
Виберіть контакт у телефонній книзі та натисніть 

, щоб відкрити наступні опції:

Скопіювати � виберіть, щоб скопіювати 
інформацію контакту в іншу пам'ять.

Стан пам�яті

Редагування та управління 
контактами

� Переглянути
� Видалити
� Перемістити

� Редагувати
� Скопіювати
� Надіслати повідомл.



Повідомлення

2. Виберіть Готово, а потім натисніть , 
аступні опції:

 перечитувати отримані Вами 
 Коли відображається 
исніть , щоб відкрити 

еріть, щоб відразу надіслати 
домлення.

еріть, щоб зберегти копію 
домлення у скриньці вихідних
адіслати повідомлення.

еріть, щоб зберегти 
домлення у скриньці вихідних.

еріть, щоб надіслати 
домлення багатьом контактам.

ідних

еріть, щоб надіслати відповідь 
равнику повідомлення.

еріть, щоб відредагувати та 
слати вибране повідомлення.

еріть, щоб відредагувати 
ане повідомлення.
16

6 � Повідомлення
Це меню дозволяє надсилати короткі повідомлення 
(SMS) зі звуком, анімаціями або зображеннями.

Це меню дозволяє надіслати SMS одному або 
кільком контактам. Під час написання 
повідомлення лічильник символів відображається 
у верхньому правому куті екрана.
1. Введіть текст, а потім натисніть , щоб 

відкрити наступні опції:

щоб відкрити н

Це меню дозволяє
SMS-повідомлення.
повідомлення, нат
наступні опції:

Написати повідомлення

Готово Виберіть, щоб підтвердити 
введений текст.

Використати 
шаблон

Виберіть попередньо збережене 
стандартне повідомлення.

Вставити 
об�єкт

Виберіть, щоб додати 
зображення, анімацію чи звук 
до повідомлення.

Форматувати 
текст

Виберіть, щоб задати Стиль 
тексту, Вирівнювання та 
зробити  Новий параграф.

Лише 
надіслати

Виб
пові

Зберегти і 
надіслати

Виб
пові
та н

Зберегти Виб
пові

Надіслати 
багатьом

Виб
пові

Скринька вх

Відповісти Виб
відп

Переслати Виб
пере

Редагувати Виб
вибр
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лежить від передплати.

 профілю
иберіть свій стандартний центр 

S. Якщо він не збережений на 
ашій SIM-карті, необхідно ввести
омер Вашого центру SMS 
асноруч.

иберіть, скільки часу Ваше 
овідомлення буде зберігатись в 
ентрі SMS.

иберіть тип свого повідомлення.

тройки
кщо вибрано Увімк., Ви отримаєте 

S-сповіщення, чи Ваше 
овідомлення було отримане, чи ні.

иберіть, щоб дозволити 
держувачеві Вашого SMS-
овідомлення надіслати Вам відповідь 
ерез Ваш центр повідомлень.
Повідомлення

Лише коли Ви надсилаєте повідомлення, 
вибираючи Зберегти та Надіслати або 
Зберегти, повідомлення зберігається у цій скриньці.

Дозволяє зберегти до десяти стандартних 
повідомлень, які Ви використовуєте найчастіше. 
Шаблони можна Редагувати або Стерти.

Це меню дозволяє настроїти SMS-повідомлення 
за власними вподобаннями, використовуючи 
наступні опції:

Ця функція за

Видалити Виберіть, щоб видалити вибране 
повідомлення.

Видалити 
всі

Виберіть, щоб видалити всі повід
омлення відразу.

Використати 
номер

Щоб зберегти номер відправника 
або виділити номер у повідомленні. 

Зберегти 
об�єкти

Виберіть, щоб зберегти 
мультимедійні об'єкти в 
повідомленні на зразок зображень.

Скринька вихідних

Шаблон

Настройки повідомлень

Настройки
Номер 
центру 
сервісних 
повід.

В
SM
В
н
вл

Дійсність В
п
ц

Тип В

Спільні нас
Звіт про  
доставку

Я
SM
п

Зворотна 
адреса

В
о
п
ч



Повідомлення

Стан пам�яті

ить від мережі.
 Вам управляти отриманням 
ьникової трансляції, які 
ються всім передплатникам 
шою інформацією зверніться 
.

я стільникової 
18

Виберіть, щоб побачити, скільки пам'яті займають 
повідомлення, збережені на SIM-карті та в пам'яті 
телефону.

Це меню дозволяє побачити номер сервера 
голосової пошти та прослухати голосову пошту. 
Коли Вам надійшла голосова пошта, Ваш 
постачальник послуг надішле повідомлення на 
Ваш телефон.
В телефоні можна ввести номер сервера голосової 
пошти. Цей номер можна отримати у оператора 
мережі.
Щоб задати номер сервера голосової пошти, 
виберіть перший пункт для введення номера.
Щоб прослухати голосову пошту, виберіть 
З�єднатись з серв. Голос. Пошти.

Якщо натиснути та потримати клавішу 1 в 
режимі очікування, можна швидко з'єднатись 
із сервером голосової пошти.

Ця функція залеж
Це меню дозволяє
повідомлень стіл
регулярно надсила
мережі. За детальні
до свого оператора

Голосова пошта

Повідомленн
трансляції
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 цього меню можна переглянути 
ані дзвінки.

тить три опції для видалення 
абраних та отриманих дзвінків. 

оляє переглянути загальний час 
 отриманих дзвінків та тривалість 
інка (формат: години, хвилини, 
ж можна обнулити лічильник 
інка та всіх дзвінків.

від функцій мережі, способів 
м для рахунків і податків та ін., 
мов, за яку Вам необхідно буде 
з постачальником послуг, може 
д показів лічильників.

станнього дзвінка
 побачити вартість останнього 
інка.

дзвінки 

 журнал дзвінків

ь дзвінка 

звінка 
Історія дзвінків

7 � Історія дзвінків
Ця функція зберігає пропущені, отримані та 
набрані дзвінки та тривалість всіх дзвінків.

За допомогою цього меню можна переглянути 
недавно пропущені дзвінки. Виберіть журнал 
дзвінків та натисніть , щоб відкрити наступні 
опції:

Це меню дозволяє переглянути останні набрані 
дзвінки, включно із невдалими спробами та 
успішними дзвінками.

За допомогою
недавно отрим

Це меню міс
пропущених, н

Це меню дозв
здійснених або
останнього дзв
секунди). Тако
останнього дзв

В залежності 
округлення су
тривалість роз
розрахуватись 
відрізнятись ві

Вартість о
Виберіть, щоб
здійсненого дзв

Пропущені дзвінки

Зберегти Щоб зберегти вибраний номер.

Видалити Виберіть, щоб видалити 
вибраний номер.

Набрати Виберіть, щоб зателефонувати 
за вибраним номером.

Редагувати Виберіть, щоб відредагувати 
вибраний номер, який можна 
буде зберегти у телефонній 
книзі.

Набрані номери

Отримані 

Видалити

Триваліст

Вартість д



Історія дзвінків

Загальна вартість
20

Виберіть, щоб побачити загальну вартість всіх 
дзвінків, які були здійснені після останнього 
обнулення лічильника. Якщо загальна вартість 
перевищить максимальну вартість, встановлену в 
опції Максимальна вартість, Ви не зможете 
здійснювати дзвінки, доки не обнулите лічильник.
Скинути вартість
Виберіть, щоб скинути лічильник вартості. 
Насамперед потрібно ввести код PIN2.
Максимальна вартість
Виберіть, щоб встановити максимальну суму, на 
яку можна здійснити дзвінки. (Необхідно ввести 
код PIN2).
Вартість одиниці
Виберіть, щоб задати вартість одиниці (юніта). 
Така вартість одиниці застосовується під час 
обчислення вартості Ваших дзвінків. (Необхідно 
ввести код PIN2).
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ість
улювати контрастність дисплея.
ння
ограмувати персональний текст 
відображається при увімкненні 

оновлення дати і часу
б час та дата в телефоні 
автоматично.

ента, що телефонує
становлюється Mережею/
омер/Показати Hомер, щоб 
иховати свій номер від абонента.
 дзвінка 
луги мережі. Якщо вибрати 
елефон повідомлятиме Вас під час 
інший абонент намагатиметься з 
. В протилежному випадку, якщо 

ріть, щоб увімкнути або вимкнути 
раження тексту вітання.

ріть, щоб задати текст вітання.

 дзвінка
Настройки

8 � Настройки
Це меню дозволяє Вам налаштувати телефон на 
свій смак та змінити настройки кожної доступної 
опції (час, дата, захист та ін.).

Час та дата
Ця опція дозволяє Вказати Pідне Mісто та 
Настроїти Час/Дату.
Щоб задати рідне місто, натисніть  / .
Щоб настроїти час та дату, натискайте відповідні 
цифрові клавіші.
Мова
Дозволяє вибрати мову для всіх текстів меню. 
Натисніть  / , щоб вибрати мову, а потім , 
щоб підтвердити вибір.
Метод введення
Це меню дозволяє встановити стандартний метод 
введення.
Дисплей
Дозволяє вибрати Показувати Дату і Час або 
Показувати Hомер Bласника на дисплеї в 
режимі очікування.

Контрастн
Дозволяє відрег
Текст віта
Дозволяє запр
вітання. Він 
телефону.

Автомат. 
Виберіть, що
оновлювались 

Номер абон
Виберіть В
Приховати H
показати або пр
Очікування
Це тип пос
Активувати, т
розмови, коли 
Вами зв'язатись

Настройка телефону
Стан Вибе

відоб

Текст Вибе

Настройка



Настройки

вибрати Дезактивувати, телефон не Також можна вибрати Дезактивувати, щоб 
ункції переадресування, та 
 щоб перевірити стан 

нків
заборонити вихідні дзвінки з 
а вхідні дзвінки на нього. Ця 
 мережі і вимагає використання 
лю заборони дзвінків, який 
остачальником послуг.
вінки дозволяє вибрати Всі 
ні Дзвінки або Міжнародні 
шніх (остання опція дозволяє 

 на номери у Вашій рідній 
ебуваєте закордоном).
інки дозволяє вибрати Всі 
с Pоумінгу.
сі дозволяє вимкнути всі опції 

ароль Заборони дозволяє 
ни дзвінків.
рати Дезактивувати, щоб 
кції заборони, та Перевір. 
ти стан заборони.
22

повідомлятиме Вас, а абонент, що намагається 
Вам зателефонувати, чутиме сигнал зайнятої лінії, 
або ж його виклик буде переадресований на 
інший номер (якщо в телефоні встановлено 
Переадрес., Якщо зайнято).
Переадрес. дзвінка
Виберіть, щоб переадресовувати вхідні дзвінки у 
Вашу голосову пошту або на інший номер, 
незалежно від того, чи він збережений у Вашій 
телефонній книзі.

скасувати всі ф
Перевір. Cтан,
переадресування. 
Заборона дзві
Це меню дозволяє 
Вашого телефону т
функція залежить від
спеціального паро
надається Вашим п
Меню Вихідні Дз
дзвінки, Міжнарод
дзвінки Крім Дома
Вам телефонувати
країні, коли Ви пер
Меню Вхідні Дзв
дзвінки або Під Ча
Меню Скасувати B
заборони дзвінків.
Меню Змінити П
змінити код заборо
Також можна виб
скасувати всі фун
Cтан, щоб перевіри

Всі голос.  
дзвінки

Буде відбуватись переадресування
всіх голосових дзвінків.

Якщо 
зайнято, 
Якщо не 
відповідає, 
Якщо 
недосяжний

Ці опції дозволяють вибрати, за 
яких умов Ви бажаєте 
переадресовувати вхідні дзвінки.

Всі дзвінк. 
даних

Буде відбуватись переадресування
всіх дзвінків даних.

Скасувати 
все 
переадрес.

Всі функції переадресування 
будуть скасовані.
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упа абонентів
гає відповідної підтримки мережі. 
ція доступна лише на телефонах, 
оператором мережі. В основному 
вується для обмеження дзвінків з 
ону номерами абонентів певної 
імкнення цієї функції Ви зможете 
е з абонентами цієї групи.

жі
воляє вибрати мережу Вашого 
комендуємо вибрати параметр 

зону
ляє Вам вибрати діапазон мережі 

 мережі

Ваш телефон автоматично 
вибиратиме і реєструватиметься 
в доступній мережі.
Виберіть, щоб відкрити список 
доступних в даній місцевості 
мереж. Виберіть одну мережу зі 
списку, щоб в ній 
зареєструватися.
Настройки

Переключення лінії
Окремі SIM-карти мають два номери (послуга 
мережі). Ця функція доступна лише в разі, якщо 
Ваша SIM-карта її підтримує.
Нагадування про тривалість 
розмови
Дозволяє настроїти телефон таким чином, щоб 
він подавав звукові сигнали - нагадування про 
тривалість розмови. 

Автом. повторний набір
Ця функція дозволяє телефону автоматично 
повторно набирати номер через деякий проміжок 
часу, якщо перша спроба додзвонитись виявилась 
невдалою. Щоб вимкнути функцію автоматичного
повторного набору, натисніть  або , 
щоб її скасувати.

Закрита гр
Це меню вима
Зазвичай ця оп
налаштованих 
вона використо
Вашого телеф
групи. Після ув
розмовляти лиш

Вибір мере
Це меню доз
оператора. (Ре
Автоматичн.)

Вибір діапа
Це меню дозво
для дзвінків.

Вимк. Телефон не подаватиме сигналів.
Одноразов. Дозволяє вибрати одноразовий 

звуковий сигнал в проміжку від 1 
до 3000 секунд.

Періодичне Дозволяє вибрати періодичний 
звуковий сигнал, який 
подаватиметься кожні 30 - 60 
секунд. Телефон подаватиме 
звуковий сигнал періодично.

Настройка

Автоматичн.

Вручну



Настройки

Фіксований набір
 вихідні дзвінки визначеними 
ів. Для увімкнення цієї функції 
, який надається оператором 

и підтримують код PIN2. 
карта не має коду PIN2, це 

ру
онити різні вихідні дзвінки.
шою SIM-карти Ви можете 
ти цю функцію.
ль
вується для зміни кодів PIN та 
окування телефону.

ий ідентифікаційний номер) 
для попередження 

використання SIM-карти. Код 
 із SIM-картою. Постачальник 
тандартне значення.
равильного коду PIN тричі 
 буде заблоковано і Вас 
д PUK.
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Блокування SIM-карти
Коли активовано блокування SIM-карти, Вам 
необхідно ввести код PIN (код PIN надається 
оператором мережі разом із SIM-картою). Якщо 
ввести неправильний код PIN три рази поспіль, 
Вам знадобиться ввести код PUK (код 
розблокування PIN). Код PUK використовується 
для розблокування або заміни заблокованого коду 
PIN. Якщо Ви не отримали код PUK або загубили 
його, зверніться до оператора мережі.
Блокування телефону
Це меню дозволяє встановити пароль доступу до 
Вашого телефону. Стандартний параметр � Вимк.
Якщо вибрати параметр Увімк., пароль потрібно 
буде вводити щоразу, коли Ви вмикаєте телефон. 
Автом. блокування клавіатури
Дозволяє автоматично блокувати клавіатуру в 
режимі очікування. Інтервал блокування можна 
вибрати зі списку. Щоб розблокувати клавіатуру, 
натисніть  та .

Щоб швидко заблокувати клавіатуру, 
натисніть  та .

Дозволяє обмежити
номерами телефон
потрібен код PIN2
мережі. 

Не всі SIM-карт
Якщо Ваша SIM-
меню недоступне.

Заборона набо
Дозволяє Вам забор
За допомогою Ва
вмикати або вимика
Змінити паро
Це меню використо
PIN2 та паролю бл
Код PIN
Код PIN (особист
використовується 
несанкціонованого 
PIN надається разом
послуг встановлює с
При введенні неп
поспіль, код PIN
попросять ввести ко

Настройка захисту
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рнути настройки телефону до їх 
аметрів. Необхідно ввести пароль.

ня правильного паролю (цей 
адає із паролем блокування 
о стандартне значення - 1122) 
не настройки до їх початкових 

 заводські настройки
Настройки

Код PUK надається разом із SIM-картою. Якщо у 
Вас його немає, отримайте його у оператора 
мережі.
Після введення неправильного коду PUK десять раз 
поспіль, SIM-карта буде заблокована назавжди.
Код PIN2
Він використовується для доступу до спеціальних 
функцій мережі на зразок вартості дзвінків та 
фіксованого набору. Постачальник послуг надає 
код із стандартним значенням. При введенні 
неправильного коду PIN2 тричі поспіль, код SIM-
карту буде заблоковано і Вас попросять ввести код 
PUK2.
Код PUK2 надається постачальником послуг.
Якщо Ви введете неправильний код PUK2 десять 
разів поспіль, більше неможливо буде 
використовувати функції, пов'язані із кодом PIN2. 
Пароль блокув. телефону
Пароль блокування телефону захищає Ваш 
телефон від несанкціонованого використання. 
Цей пароль необхідний, коли Ви видаляєте всі 
дані або відновлюєте заводські настройки. 
Стандартний код блокування телефону � 1122.

Дозволяє пове
початкових пар

Після введен
пароль співп
телефону; йог
телефон повер
параметрів.

Відновити
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9 � Ігри

Це меню дозволяє вибрати різні ігри. Детальні 
вказівки можна знайти в Допоміжна інф. на 
екрані.

За допомогою цього меню можна вмикати або 
вимикати ефекти звуку та вібрації у іграх.

Вибрати гру

Настройки
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10 � Профілі 
використання

Це меню дозволяє настроїти мелодію вхідного 
дзвінка, нового повідомлення та ін. Воно також 
дозволяє задати тип сповіщення, гучність мелодії 
дзвінка, режим відповіді, параметри підсвічування 
та ін., щоб Ваш телефон можна було 
використовувати в різних оточеннях. 
1. Виберіть Загальний / Збори / Надворі / В

приміщенні, а потім виберіть Активізувати
в меню опцій. Таким чином вибраний Вами 
режим буде використовуватись.

2. Виберіть Змінити на власний смак в меню 
опцій, щоб настроїти наступні параметри. 

Настройка 
тонів

Включає Вхідний дзвінок,
Будильник, Увімк. живлення, 
Вимк. живлення, Мелодія 
повідомл., Тони клавіш.

Гучність Дозволяє відрегулювати 
гучність Мелодія дзвінка та 
Тони клавіш, вибравши один із 
семи рівнів гучності.

Тип 
сповіщення

Включає Дзвінок, Лише 
вібрація, Вібрація та звук, 
Вібрація, а потім звук, Лише 
світло.

Тип мелодії 
дзвінк

Включає Одноразовий, 
Повторний, Зростаючий.

Додатковий 
тон

Включає попереджувальні 
сигнали на зразок 
Попередження, Помилка, 
Режим очікування та 
З'єднатись.

Режим 
відповіді

Дозволяє встановити Відповідь 
натиск. будь-якої клав.

Підсвічув. 
РК-дисп.

Дозволяє вибрати тривалість 
Підсвічування РК-дисплея з-
посеред 5, 15, 30, 45 секунд.
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11 � Органайзер

Це меню дозволяє управляти різними графіками 
на роботі чи у повсякденному житті. У Список 
справ можна зберегти інформацію про справи та 
детальний час. 
Виберіть існуючий запис або Порожньо, а потім 
натисніть , щоб відкрити наступні опції:

Введіть дату, час, нотатку (зміст завдання), 
виберіть стан (Вимк./Один раз/Щодня) та 
натисніть , щоб підтвердити.

Час необхідно вводити в 24-годинному 
форматі.

Це меню дозволяє запрограмувати будильник. 
Виберіть стан (Вимк./Один раз/Щодня) та час, 
а потім натисніть , щоб підтвердити.

Будильник спрацює, навіть якщо Ви 
вимкнули телефон. Натисніть , щоб 
вимкнути сигнал будильника. Натисніть 

, щоб тимчасово вимкнути сигнал 
будильника. Будильник знову подасть сигнал 
приблизно через 4 хвилини.

Це меню в основному використовується для 
простих дій на зразок додавання, віднімання, 
множення та ділення.
1. Введіть перше число та натисніть  або , 

щоб вибрати знак дії.
2. Введіть друге число.
3. Повторіть кроки 1 та 2, якщо необхідно.
4. Натисніть , щоб отримати результат.

Список справ

Додати Дозволяє додати новий запис.

Редагувати Дозволяє відредагувати вибраний 
запис.

Видалити Дозволяє видалити вибраний 
запис.

Видалити 
всі Дозволяє видалити всі записи.

Будильник

Калькулятор
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12 � Ярлики
Це меню дозволяє швидко відкрити десять 
об'єктів, відображених ярликами, та замінити 
стандартні об'єкти на інші відповідно до Ваших 
потреб.
Відкривання об'єктів, 
відображених ярликами
1. В режимі очікування натисніть , щоб 

відкрити меню Ярлики.
2. Виберіть потрібний об'єкт та натисніть , 

щоб відкрити його.
Заміна об'єктів, відображених 
ярликами
1. З головного меню виберіть Ярлики, виберіть 

об'єкт, який потрібно замінити, а потім 
натисніть , щоб перейти в режим 
редагування.

2. Виберіть новий об'єкт та натисніть , 
щоб підтвердити.
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13 � Послуги
Функціональні пункти цього меню залежать від 
передплати та відрізняються у різних операторів. 
Якщо Ваша SIM-карта підтримує функцію STK 
(SIM Toolkit - набір інструментальних програм 
для SIM), на екрані з'явиться меню STK. Виберіть 
відповідну послугу та натисніть , щоб 
відкрити функцію.
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Піктограми та символи
В режимі очікування на екрані можуть одночасно 
відображатись кілька символів.

Якщо символ мережі не відображається, 
мережа на даний момент недоступна. 
Можливо, Ви перебуваєте в місці зі слабким 
покриттям. Перейдіть в інше місце.

Лише світло - Телефон використовує 
лише світловий сигнал.

Вібрація - Телефон вібрує під час 
надходження виклику.

SMS-повідомлення - Ви отримали нове
повідомлення.

 Голосова пошта - Ви отримали нову 
голосову пошту.

Заряд акумулятора - Чим більше смуг 
Ви бачите, тим більше залишилось 
заряду акумулятора.

Будильник увімкнено.

Блокування клавіатури увімкнено.

Дзвінок - Телефон подає звуковий 
сигнал при надходженні виклику.

Вібрація та звук - Телефон вібрує та 
подає звуковий сигнал при надходженні 
виклику.

Вібрація, а потім звук - При 
надходженні виклику телефон спочатку 
вібрує, а потім подає звуковий сигнал.

Переадресув. дзвінків - Телефон 
перебуває в режимі переадресування 
дзвінків.

Лінія - Лінія, що використовується на 
даний момент.

Інтенсивність сигналу - Чим більше 
смуг, тим кращий сигнал мережі.

Пропущений дзвінок - Ви пропустили 
дзвінок.



Застереження

Не занотовуйте свій код PIN. Натомість 
тати його. 
та вийміть акумулятор, якщо 
 використовувати довгий час. 
го телефону відповідає всім 
ам та нормам. Однак Ваш 
рювати перешкоди для інших 
роїв. З огляду на це Вам слід 
 місцевих рекомендацій та 
истання телефону вдома та за 
акони щодо використання 
ів в автомобілях та літаках 

джується на можливих ризиках 
тувачів мобільних телефонів. 
я радіохвильових технологій, 
ології GSM, лягли в основу 
 для гарантування захисту від 
адіохвиль. Ваш мобільний 
 всім застосовним стандартам 
рективі з радіочастотного 
носного телекомунікаційного 

/EC.
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Застереження

Ваш мобільний телефон є радіопередавачем і 
приймачем сигналу низької потужності. Під час 
роботи він передає та приймає радіохвилі. 
Радіохвилі передають Ваш голос чи дані до 
базової станції, яка підключена до телефонної 
мережі. Мережа управляє потужністю передачі 
телефону.
� Мережа GSM управляє потужністю передачі 

(від 0.01 до 2 ват).
� Ваш телефон відповідає всім застосовним 

стандартам безпеки.
Ваш мобільний телефон � це Ваша 
відповідальність. Задля попередження шкоди 
самому собі, навколишнім та телефону 
прочитайте та дотримуйтесь всіх інструкцій щодо 
безпеки та повідомляйте їх всім, хто може 
користуватись Вашим телефоном. На додаток, з 
метою попередження несанкціонованого 
використання Вашого телефону:
Тримайте телефон в безпечному місці та подалі 
від дітей.

намагайтесь запам'я
Вимкніть телефон 
Ви не плануєте його
Конструкція Вашо
застосовним закон
телефон може ство
електронних прист
дотримуватись всіх
норм під час викор
його межами. З
мобільних телефон
особливо суворі.
Багато уваги зосере
для здоров'я корис
Сучасні дослідженн
в тому числі техн
стандартів безпеки
впливу енергії р
телефон відповідає
безпеки та Ди
обладнання та пере
обладнання 1999/5

Радіохвилі
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е Вас попросять вимкнути 
ьні пристрої, таких як каменоломні 
 де тривають підривні роботи.
робника автомобіля, чи електронн 
о використовується у Вашому авто
е від впливу радіохвиль.

истовуєте кардіостимулятор:
он увімкнений, завжди тримайте 
ідстані понад 15 см від Вашого 
улятора, щоб уникнути 
 створення телефоном перешкод.
елефон у нагрудній кишені.
те телефон до вуха, яке 
я дальше від кардіостимулятора, 
и до мінімуму ризик виникнення 

имкніть телефон, якщо у Вас 
ідозра, що він створює перешкоди 
 кардіостимулятора.

чам з вживленими 
муляторами
Застереження

Радіохвилі можуть негативно вплинути на 
недостатньо захищене або чутливе електронне 
обладнання. Створені перешкоди можуть 
призвести до нещасних випадків.
Перед тим, як сісти на літак, або в разі 
перевезення телефону в багажі: використання 
мобільних телефонів на борту літака може 
становити загрозу роботі літака, перешкодити 
роботі мобільної мережі, а також може бути 
протизаконним.
В лікарнях, клініках та інших лікувальних 
установах, а також там, де поблизу може 
знаходитись медичне обладнання.
В місцях з потенційно вибухонебезпечною атм 
сферою (наприклад, на заправках та місцях, де в 
повітрі розпилені дрібні часточки на зразок 
металевого порошку).
В автомобілі, який транспортує займисті 
речовини (навіть якщо він стоїть на місці) або в 
автомобілі, який працює на зрідженому гасі, 
заздалегідь перевірте, чи автомобіль відповідає 
відповідним правилам безпеки.

В місцях, д
радіопередавал
або інші місця,
Дізнайтесь у ви
обладнання, щ
мобілі, захищен

Якщо Ви викор
� Коли телеф

його на в
кардіостим
можливого

� Не носіть т
� Прикладай

знаходитьс
щоб звест
перешкод.

� Негайно в
з'явилась п
для Вашого

Завжди вимикайте телефон

Користува
кардіости



Застереження

� Чистіть телефон за допомогою м'якої матерії.
отримання дзвінків споживає 
сть енергії акумулятора. Проте 
ває менше енергії, коли його 
й і він знаходиться на одному 
ан вимкнений і Ви рухаєтесь, 

 використовує енергію для 
леної інформації про своє 
ня. Скорочення тривалості 
вання та уникнення безцільного 
по меню також допоможе 
кумулятора для довшої роботи 
асивному режимі.

 отримує живлення від 
о перезаряджається.
е лише сумісний зарядний 

мулятор у полум'я.
 і не відкривайте акумулятор.
, щоб металеві предмети на 
 у Вашій кишені замикали 
лятора.
соких температур (>60°C або 
та їдких середовищ.

 етикетці акумулятора
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Якщо Ви користуєтесь слуховим апаратом, 
проконсультуйтесь зі своїм лікарем та 
виробником слухового апарата, щоб дізнатись, чи 
Ваш слуховий апарат вразливий до перешкод, 
створюваних мобільним телефоном.

Щоб покращити ефективність роботи 
Вашого телефону, зменшити випромінювання, 
знизити споживання заряду акумулятора та 
забезпечити безпечну роботу телефону, 
дотримуйтесь наступних вказівок:
для оптимальної і задовільної роботи телефону 
рекомендуємо використовувати телефон у 
звичайному робочому положенні.
� Не піддавайте телефон впливу вкрай високих 

чи низьких температур.
� Бережно поводьтесь з телефоном. Будь-яке 

неналежне використання призведе до втрати 
Міжнародної гарантії.

� Не занурюйте телефон у будь-яку рідину; якщо 
телефон вологий, вимкніть його, вийміть 
акумулятор і дайте їм висохнути протягом 
24 годин перед повторним використанням.

� Здійснення та 
однакову кількі
телефон спожи
екран вимкнени
місці. Коли екр
Ваш телефон
передачі онов
місцезнаходжен
роботи підсвічу
переміщення 
зберегти заряд а
в активному та п

� Ваш телефон
акумулятора, щ

� Використовуйт
пристрій.

� Не кидайте аку
� Не деформуйте
� Не дозволяйте

зразок ключів
контакти акуму

� Бережіть від ви
140°F), вологи 

Користувачам слухових апаратів

Покращення роботи телефону

Інформація на
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томобіля для сповіщення про 
к заборонено на дорогах в деяких 
мтесь із місцевими нормами.

 або після тривалого знаходження 
приклад, за вікном або лобовим 
ости температура корпусу Вашого 
ема, коли він обрамлений металом. 
ку будьте обачними, коли берете 
ки, а також не використовуйте 
ператури понад 40°C або нижче 

 дотримання місцевих норм щодо 
вальних матеріалів, використаних 
 старих телефонів.
ilips помітила акумулятор та 
еріали стандартними символами, 
і для поширення вторинного 
атеріалів та утилізації відходів.

 60950

вколишнього 
ща
Застереження

Використовуйте лише Оригінальні аксесуари 
Philips, оскільки використання будь-яких інших 
аксесуарів може призвести до пошкодження 
Вашого телефону і втрати всіх гарантій на Ваш 
телефон Philips.
Потурбуйтесь про негайну заміну пошкоджених 
частин кваліфікованим майстром на оригінальні 
запчастини Philips.

Телефонні розмови за кермом знижують 
концентрацію, що становить загрозу життю. 
Дотримуйтесь наступних вказівок: Повністю 
зосередьтесь на дорозі. Перед використанням 
телефону з'їдьте на узбіччя та зупиніть 
автомобіль. Дотримуйтесь місцевих законів в 
країнах, де користуються GSM-телефонами за 
кермом. Якщо Ви бажаєте використовувати 
телефон в автомобілі, встановіть автомобільний 
комплект, "вільні руки", який призначений для 
цього, але продовжуйте повністю зосереджувати 
свою увагу на дорозі. Впевніться, що Ваш 
телефон та автомобільний комплект не блокують 
повітряні подушки та інші захисні засоби, 
встановленні у Вашому автомобілі. Використання 

сигналізації ав
вхідний дзвіно
країнах. Ознайо

В жарку погоду
під сонцем (на
склом) може зр
телефону, зокр
В такому випад
телефон в ру
телефон за тем
5°C.

Пам'ятайте про
утилізації паку
акумуляторів та
Компанія Ph
пакувальні мат
які призначен
використання м

Не використовуйте телефон, 
коли перебуваєте за кермом

Норма EN

Захист на
середови



Застереження

Акумулятор не слід викидати разом із побутовим 
36

сміттям.
Позначений символами пакувальний матеріал 
піддається обробці для вторинного використання.
Компанія зробила фінансовий внесок на 
підтримку національної системи збирання та 
вторинного використання пакувальних матеріалів 
(наприклад, EcoEmballage у Франції).
Пластмасовий матеріал піддається обробці для 
вторинного використання (на ньому також 
вказано тип пластмаси).
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, Щоб отримувати всі 
дзвінки, переконайтесь, що 
не активовано жодної 
функції "Переадресування 
дзвінків". 

ся 
Втрачено з'єднання із 
мережею. Можливо, Ви 
знаходитесь в зоні 
відсутності сигналу (в тунелі 
або між високими 
будинками) або перебуваєте 
поза зоною покриття мережі. 
Спробуйте увімкнути 
телефон в іншому місті; 
спробуйте наново 
встановити з'єднання із 
мережею (зокрема, коли 
перебуваєте закордоном); або 
зверніться за допомогою чи 
інформацією про стан 
мережі до оператора.
Пошук та усунення неполадок

Пошук та усунення 
неполадок

Телефон не 
вмикається

Вийміть та знову вставте 
акумулятор. Переконайтесь, 
що вилка зарядного 
пристрою вставлена у 
розетку. Після цього 
заряджайте телефон, доки 
індикатор заряджання не 
перестане рухатись. Потім 
від'єднайте зарядний 
пристрій та спробуйте 
увімкнути телефон.

На екрані 
з'являється 
повідомлення 
ЗАБЛОКОВАНО, 
коли Ви  
вмикаєте 
телефон

Хтось намагався 
скористуватись Вашим 
телефоном, не знаючи коду 
PIN або коду 
розблокування (PUK). 
Зверніться до свого 
постачальника послуг.

Вам здається
що Ви 
пропускаєте 
деякі дзвінки

Не 
відображаєть
символ 



 усунення неполадок

Перевірте, чи правильно 
встановлена SIM-карта. 
Якщо так, то Ваша SIM-
карта може бути 
пошкоджено. Зверніться до 
оператора.

Переконайтесь, що вилка 
зарядного пристрою 
вставлена у розетку. Якщо 
акумулятор повністю 
розрядився, телефону може 
знадобитись кілька хвилин, 
щоб накопичити 
початковий заряд (до п'яти 
хвилин в окремих 
випадках), після чого на 
екрані з'явиться індикатор 
заряджання.
38 Пошук та

Дисплей не 
реагує або 
повільно реагує 
на натискання 
клавіш

Дисплей реагує повільніше 
за дуже низьких температур.
Це нормальне явище і не 
впливає на роботу 
телефону. Візьміть телефон 
у тепліше місце та 
спробуйте знову. 
В інших випадках зверніться 
до постачальника телефону.

Не вдається 
відправити 
текстові 
повідомлення

Окремі мережі не 
підтримують обмін 
повідомленнями із іншими 
мережами. Насамперед 
перевірте, чи Ви ввели 
номер Вашого центру SMS, 
або зверніться до оператора 
за детальною інформацією 
на цю тему.

Під час спроби 
скористатись 
функцією меню, 
на екрані 
з'являється 
повідомлення 
ЗАБОРОНЕНО

Деякі функції залежать від 
мережі. Тому вони доступні 
лише в разі, якщо Ви їх 
передплатили або якщо 
Ваша мережа їх підтримує. 
Зверніться до свого 
оператора за детальною 
інформацією на цю тему.

На дисплеї 
з'явилось 
повідомлення 
ВСТАВТЕ  
SIM-КАРТУ

Телефон не 
заряджається
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Оригінальні аксесуари 
Philips

Деякі аксесуари на зразок акумулятора та 
зарядного пристрою входять у стандартний 
комплект Вашого мобільного телефону. Інші 
аксесуари можуть пропонуватись в складі 
комерційних пропозицій або пакетів, які залежать 
від оператора або роздрібного продавця, або 
можуть продаватись окремо. З огляду на це вміст 
пакету може різнитись.
Щоб сповна використовувати функції 
Вашого телефону Philips та не втратити право 
на гарантійне обслуговування, завжди 
купуйте оригінальні аксесуари Philips, які 
були розроблені спеціально для Вашого 
телефону. Компанія Philips Consumer 
Electronics не несе відповідальності за будь-
яку шкоду, нанесену внаслідок використання 
аксесуарів, що не були схвалені компанією.

Заряджає Ваш акумулятор від джерела змінного 
струму. Зарядний пристрій достатньо малий, що 
дозволяє переносити його із собою у дипломаті 
чи сумочці.

Зарядний пристрій
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Інформація стосовно питомого коефіцієнта 
поглинання випромінювання 

ТЕЛЕФОН ЦІЄЇ МОДЕЛІ ВІДПОВІДАЄ НОРМАМ ЄС ЩОДО ВИПРОМІНЮВАННЯ РАДІОХВИЛЬ
        
Ваш мобільний телефон є передавачем і приймачем радіосигналу. Він сконструйований та виготовлений
таким чином, щоб не перевищувати обмеження щодо впливу радіочастотної енергії, які рекомендовані
Радою Європейського Союзу. Ці обмеження є частиною всеохоплюючих стандартів та встановлюють
дозволені рівні впливу радіочастотної енергії на населення. Стандарти були розроблені незалежними
науковими організаціями шляхом періодичного та ретельного оцінювання наукових досліджень. В цих
обмеженнях передбачений суттєвий запас безпеки, що гарантує безпеку всім людям, незалежно від їхнього
віку та стану здоров'я.
Стандарт випромінювання для мобільних телефонів використовує одиницю вимірювання, відому як
Питомий коефіцієнт поглинання випромінювання або SAR. Ліміт SAR, рекомендований Радою
Європейського Союзу, дорівнює 2.0 Ват/кг. Випробування на визначення ліміту SAR були проведені із
розміщенням телефону у стандартних робочих положеннях. Телефон передавав сигнал на найвищому
дозволеному рівні потужності у всіх частотних діапазонах, які випробовувались. Хоч ліміт SAR
визначається при передачі сигналу на найвищому дозволеному рівні потужності, дійсний рівень
випромінювання телефону під час роботи є набагато нижчим за максимальне значення. Це пов'язано із
тим, що телефон використовує лише сигнал такої потужності, який потрібен, щоб телефон встановив
з'єднання із мережею. Загалом, чим ближче Ви знаходитесь до антени базової станції, тим нижча
потужність сигналу телефону. Перед тим, як модель телефону поступає в продаж, вона повинна отримати
сертифікат відповідності європейській директиві RTTE. Ця директива містить в якості однієї зі своїх
важливих вимог захист здоров'я та безпеку користувача і оточуючих.
Під час випробовування на відповідність директиві найвище значення питомого коефіцієнта поглинання
для цього мобільного телефону Philips S200 становило 0.670 Ват/кг. Хоча можливі відмінності між
значеннями питомого коефіцієнта поглинання для різних телефонів у різних положеннях, вони всі
відповідають вимогам ЕС щодо випромінювання радіохвиль.
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