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• Pakibasa ang manwal na ito at ang mga inirerekomendang pag-iingat para sa kaligtasan upang matiyak ang wastong 
paggamit ng device na ito.

• Sa kabila ng matibay na kalagayan nito, iwasan ang paghampas, pag-itsa, pag-ipit, pagbutas o pagbaliko ng device.

• Kapag ginamit sa maalat na tubig, banlawan ang device pagkatapos upang maiwasan ang pagkatunaw dahil sa asin.

• Huwag subukang i-disassemble ang device o ang mga accessory nito. Mga kwalipikadong tauhan lang ang maaaring 
mag-ayos o magkumpuni nito.

• Huwag i-on ang device kung saan ipinagbabawal ang paggamit ng mga mobile na telepono, o sa isang sitwasyon kung 
saan maaaring magdulot ng interperensya o panganib ang device.

• Huwag gamitin ang device habang nagmamaneho.

• I-off ang device malapit sa mga medikal na aparato at sundin ang mga alituntunin o regulasyon ukol sa paggamit 
ng mobile na telepono sa mga ospital at mga pasilidad ng health care.

• I-off ang device o i-activate ang aeroplane mode kapag nasa sasakyang panghimpapawid, dahil maaari itong magdulot 
ng interperensya sa control equipment ng sasakyan.

• I-off ang device kapag malapit sa mga high-precision na de-kuryenteng device dahil maaaring maapektuhan ang paggana 
ng mga ito.

• Huwag ilagay ang device o ang mga accessory nito sa mga lalagyang may malakas na electromagnetic field.

• Huwag maglagay ng magnetic na storage media na malapit sa device. Maaaring mabura ng radyasyon mula sa device 
ang impormasyong naka-store sa mga ito.

• Huwag gamitin ang device sa lugar na may sumasabog na gas, gaya ng istasyon ng gas, o huwag ilagay ang device 
sa isang lugar na napakainit.

• Panatilihing malayo sa mga bata ang device at ang mga accessory nito.

• Huwag payagan ang mga bata na gamitin ang device nang walang patnubay.

• Gumamit lang ng mga naaprubahang baterya at charger upang maiwasan ang panganib ng pagsabog.

• Sumunod sa anumang mga batas o regulasyong ukol sa paggamit ng mga wireless na device. Igalang ang pagkapribado 
at mga legal na karapatan ng iba kapag ginagamit ang wireless na device.

• Para sa mga pasyenteng may medikal na implant (puso, joints, atbp), panatilihing 15cm ang layo ng device sa implant 
at, habang may tawag, panatilihing nakaposisyon ang device sa kabilang bahagi ng implant.

• Mahigpit na sundin ang may-kaugnayang tagubilin ng manwal na ito habang ginagamit ang USB na power cable, kung 
hindi ay maaari nitong masira ang iyong device o PC.

PAKIBASA BAGO ANG MGA PAG-IINGAT PARA 
SA KALIGTASAN SA UNANG PAGGAMIT
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LEGAL NA PAUNAWA
© 2017 Caterpillar. Nakareserba ang Lahat ng Karapatan. Ang CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, ang kanya-kanyang 
logo ng mga ito, “Caterpillar Yellow,” ang trade dress ng “Power Edge” pati na rin ang pagkakakilanlan ng kumpanya 
at produkto na ginamit dito, ay mga trademark ng Caterpillar at hindi maaaring gamitin nang walang pahintulot.
Ang Bullitt Mobile Ltd ay may lisensya ng Caterpillar Inc.

Ang mga trademark ng Bullitt Mobile Ltd. at third party ay pag-aari ng kanya-kanyang may-ari ng mga ito.

Walang anumang bahagi ng dokumentong ito ang maaaring kopyahin o ipadala sa anumang anyo o anumang paraan 
nang walang pampaunang nakasulat na pahintulot ng Caterpillar Inc.

Maaaring kasama sa produktong inilalarawan sa manwal na ito ang mga naka-copyright na software at mga posibleng 
tagapaglisensya. Hindi dapat gawin ng mga kostumer sa anumang paraan ang kopyahin, ipamahagi, baguhin, 
i-decompile, i-disassemble, i-decrypt, i-extract, i-reverse engineer, iparenta, itakda, o i-sublicense ang nasabing 
software o hardware, maliban kung ang mga paghihigpit ay ipinagbabawal ng mga naaangkop na batas, o kung 
ang ganitong mga aksyon ay naaprubahan ng may-kinalamang may-ari ng copyright sa ilalim ng mga lisensya.

Ang mga logo at may-markang salitang Bluetooth® ay mga nakarehistrong tatak-kalakal na pag-aari ng Bluetooth 
SIG, Inc., at ang anumang paggamit ng ganitong mga marka ng Bullitt Group at lisensyado. Ang lahat ng iba pang 
third party na tatak-kalakal at pangalang pangalakal ay pag-aari ng kani-kaniyang may-ari.

Ang Wi-Fi® ay isang nakarehistrong trademark ng Wi-Fi Alliance®.

PAUNAWA
Ang ilang feature ng produkto at ang mga accessory nito na inilalarawan dito ay umaasa sa naka-install na software, 
sa kapasidad at mga setting ng lokal na network, at maaaring hindi ma-activate o maaaring malimitahan ng mga lokal 
na operator ng network, o ng mga service provider ng network. Samakatuwid, ang mga paglalarawan sa manwal 
na ito ay maaaring hindi eksaktong tumutugma sa nabiling produkto o sa mga accessory nito.

Nirereserba ng gumagawa ang karapatang ibahin o baguhin ang anumang impormasyon o ispesipikasyon nasa 
manwal na ito nang walang paunang paunawa o obligasyon.

Walang pananagutan ang gumagawa sa pagkalehitimo at kalidad ng anumang produkto na ia-upload o ido- download 
mo sa pamamagitan ng device na ito, kabilang ngunit di-limitado sa text, mga litrato, musika, pelikula, at hindi 
naka-built-in na software na may proteksyon ng copyright. Ang anumang resultang magmumula sa pag-i-install 
o paggamit ng mga naunang produkto sa device na ito ay pananagutan mo.

WALANG GARANTIYA
Ang mga nilalaman ng manwal na ito ay ibinibigay sa "kasalukuyang kalagayan nito o as is". Maliban kung iniatas 
ng mga naaangkop na batas, walang anumang uri ng garantiya, tahasan man o ipinapahiwatig, kabilang ngunit 
hindi limitado sa mga ipinapahiwatig na garantiya ng kaangkupang ikalakal at kaangkupan para sa isang partikular 
na layunin, ang isinasagawa kaugnay ng katumpakan, pagkamaaasahan o mga nilalaman ng manwal na ito.

Sa sukdulang pinahihintulutan ng naaangkop na batas, walang sitwasyon kung saan mananagot ang gumagawa 
para sa anumang espesyal, insidental, hindi direkta o kinahinatnang mga pagkasira; o nawalang tubo, negosyo, kita, 
data, goodwill o inaasahang mga ipon.

MGA REGULASYON SA PAG-IMPORT 
AT PAG- EXPORT

Dapat sumunod ang mga customer sa lahat ng naaangkop na regulasyon at batas sa pag-export at pag-import. 
Dapat kunin ng mga customer ang lahat ng kinakailangang pahintulot at lisensya ng gobyerno upang ma-export, 
muling ma-export o ma-import ang produktong binabanggit sa manwal na ito, kabilang ang software at teknikal 
na data.
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MALIGAYANG PAGDATING SA CAT® S31 NA 
SMARTPHONE

Ang tunay na mabagsik na smartphone na may napakatibay na feature at isang baterya na napakatagal maubos. 
Binuo upang matugunan ang matinding mga kondisyong kinakaharap mo araw-araw sa trabaho at sa iba mo pang 
mga aktibidad. Ibagsak ito, ilubog, ito, o limuting i-charge ito - hindi ka bibiguin ng Cat S31.

Hindi lang sertipikado ang iyong smartphone sa pinakamataas na pamantayan ng industriya sa pagiging 
matibay, hindi tinatablan ng tubig at alikabok sa kategoryang MIL SPEC 810G at IP68, maipagmamalaki rin 
nito ang mga kakayahang higit pa sa mga pagsubok na ito. Kahit bumagsak pa ito sa kongkreto mula sa taas 
na 1.8m, sapat ang tibay nito upang labanan ang mga thermal shock at salt mist spray, hindi tinatablan ng tubig 
ng hanggang 35 minuto sa lalim na hanggang 1.2 metro. Ang Cat S31 ay mananatiling nakakonekta, anuman 
ang ibato ng buhay rito. 

Ang Cat S31 ay ang praktikal na smartphone, na punong-puno ng tunay na makabuluhang mga feature para 
masulit mo ang iyong araw. Ang mataas na kapasidad ng baterya nito at madaragdagang storage na hanggang 
128GB ay garantiya na hindi malalagay sa alanganin ang araw-araw na pagganap nito. Ang malaki at maliwanag, 
hindi nagagasgas na 4.7" Full HD display nito ay maaaring mabasa sa direktang liwanag ng araw at magagamit 
rin  kahit basa ito o kung nakaguwantes ka. At, tinatampok ng disenyo nitong madaling hawakan ang napo-
program na key na maraming pungsyon - kapaki-pakinabang ito para sa Push to Talk (PTT), o para madaling 
mapagana ang torch o camera nito.

ANG MGA KREDENSYAL SA TIBAY
KAPAG NABAGSAK ANG IYONG DEVICE:

• Gawin Ito: Gamitin ang iyong device sa taas na hanggang 1.8 metro – hindi ito masisira sa ganitong saklaw ng taas.

• Huwag Gawin Ito: Itapon ang iyong device nang may puwersa nang mas mataas sa 1.8 metrong saklaw. Ang device 
ay matibay ngunit nasisira rin.

HINDI TINATABLAN NG TUBIG:

• Gawin Ito: Gamitin ang iyong device sa mamasa-masa at basang mga kondisyon - ang 4.7" na multi-touch screen 
ay gumagana kahit basa ang mga daliri. Tiyakin na ang lahat ng bahagi at takip ay maayos na nakasara bago gamitin 
ang iyong device sa tubig. Kakayanin ng device ang lalim na 1.2 metro nang hanggang 35 minuto.

• Huwag Gawin Ito: Kalimutang isara ang mga bahagi at takip ng iyong device bago ito gamitin sa tubig, o subukang 
gamitin ang device nang mas malalim sa 1.2 metro.

HINDI TINATABLAN NG ALIKABOK AT HINDI NAGAGASGAS:

• Gawin Ito: Gamitin ang iyong device sa madumi, maalikabok na kapaligiran. Ang Cat S31 ay sertipikadong IP68, isang 
pamantayang sukat ng industriya para sa tibay, at ang display nito ay gawa sa hindi nagagasgas na Corning® Gorilla® 
Glass 3.

MATITINDING TEMPERATURA:

• Gawin Ito: Gamitin ang iyong device sa saklaw ng temperaturang -20º C hanggang + 55º C. Makakayanan din nito 
ang matitinding pagbabago sa temperatura. paglipat sa malamig at mainit, o kabaligtaran nang napakabilis.

• Huwag Gawin Ito: Gamitin ang iyong device nang lampas sa saklaw ng paggana nito na -20º C hanggang + 55º C – hindi 
ito ginawa para sa freezer o oven.
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ANO ANG NASA KAHON 

• Device
• Maikling Gabay sa Pagsisimula
• USB na power cable at power adapter na pang-charge
• Screen protector na sukat ng pagawaan na nakakabit na sa device

MGA PANGUNAHING KAKAYAHAN 

POWER KEY 
• Pindutin upang i-on ang device 
• Pindutin nang matagal upang buksan ang Menu ng mga Opsyon ng telepono. 
• Pindutin upang i-lock o buhayin ang screen kapag idle ang device

BUTTON NG HOME 
• Pindutin kahit kailan, kapag naka-on at naka-unlock ang telepono, upang maipakita ang Home Screen
• Pindutin nang matagal ang button ng Home upang magamit ang iyong Google assistant

BUTTON NG MGA KAMAKAILANG APP 
• Pindutin kahit kailan upang buksan ang mga kamakailang ginamit na app

BUTTON NG BUMALIK 
• Pindutin upang bumalik sa nakaraang screen 
• Pindutin upang isara ang on-screen na keyboard

UP/DOWN NA KEY NG VOLUME 
• Volume – Pindutin ang key na Volume up upang lakasan ang volume, o ang key na Volume down upang hinaan 

ang volume ng tawag, ringtone, media o alarm 
• Screenshot – Pindutin nang sabay ang parehong key ng Power at Volume down. Nase-save ang mga screenshot 

sa photo album
• Kapag nasa app ng camera, pindutin ang up/down na key ng Volume upang kumuha ng mga litrato

1. JACK NG HEADSET
2. EARPIECE 
3. HARAPANG CAMERA
4. MIKROPONO
5. BUTTON NG BUMALIK
6. BUTTON NG HOME
7. BUTTON NG MGA KAMAKAILANG APP
8. SPEAKER
9. KEY NA MAPO-PROGRAM
10. POWER KEY
11. UP NA KEY NG VOLUME
12. DOWN NA KEY NG VOLUME
13. LALAGYAN NG SIM CARD
14. LALAGYAN NG MICROSD CARD
15. PORT NG USB
16. 8MP NA CAMERA
17. FLASH
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PAGSISIMULA

PAG-I-INSTALL NG NANO SIM CARD
1. Ilagay ang iyong device sa patag na patungan at nang padapa ang display. Pagkatapos ay buksan ang side door. 
2. Gamitin ang dulo ng iyong daliri upang hilahin ang tray ng SIM mula sa ilalim ng label.
3. Ilagay ang Nano SIM card sa tray ng SIM gaya ng nakasaad sa patnubay sa tray gamit ang mga gintong pin nang pataas. 
4. Ibalik sa loob ang tray ng SIM sa lalagyan ng SIM card.

PAALALA:
• Tiyaking nakapasok nang husto ang SIM card sa tray ng SIM.
• Itulak ang tray ng SIM hanggang sa ganap nang nakapasok ito sa lalagyan.
• Upang alisin ang Nano SIM card, gamitin ang dulo ng iyong daliri upang mailabas ang tray. Pagkatapos ay alisin 

ang Nano SIM card.

PAG-I-INSTALL NG MEMORY CARD
1. Ilagay ang iyong device sa patag na patungan at nang padapa ang display. Pagkatapos ay buksan ang side door.
2. Magpasok ng microSD™ card sa loob ng lalagyan ng memory card gamit ang mga gintong pin nang pataas.

PAALALA:
• Itulak ang memory card hanggang sa makarinig ka ng tunog na parang na-lock na ito.
• Upang alisin ang microSD card, diinan ang gilid ng memory card at bitawan ito.
• Huwag ipilit ang microSD card dahil maari nitong masira ang memory card o ang lalagyan.

PAGCHA-CHARGE NG BATERYA
I-charge ang baterya bago gamitin ang iyong device sa unang pagkakataon.

1. Ikonekta ang USB na power cable sa nagcha-charge na power adapter.

2. Buksan ang takip ng port ng USB at pagkatapos ay ikonekta ang USB na power cable sa port ng USB.

PAALALA:
• Gamitin lang ang mga naaprubahang charger at cable ng Cat. Maaaring masira ng di-naaprubahang kagamitan 

ang device o maging sanhi ng pagsabog ng mga baterya.
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PAALALA:
• Mag-ingat na huwag gumamit ng labis na puwersa kapag ikinokonekta ang USB cable at alamin ang tamang oryentasyon 

ng saksakan.
• Maaaring magdulot ng pagkasirang hindi saklaw ng warranty kapag sinubukang ipasok ang pangkonekta sa maling 

paraan.

3. Isaksak ang charger sa tamang pangunahing saksakan ng AC.
4. Kapag puno na ang baterya ng iyong device, una, alisin ang pagkakasaksak ng USB cable sa device, pagkatapos alisin 

sa pangunahing saksan ang charger. Isara ang takip ng port ng USB sa device pagkatapos mag-charge.

MAHALAGANG IMPORMASYON UKOL SA PAGGAMIT 
NG BATERYA SA HINAHARAP

Kapag ubos na ubos na ang baterya, maaaring hindi mag-on agad ang iyong device pagkasimula ng pagcha-charge. Bago 
subukang i-on ito, hayaang mag-charge ng ilang munito ang baterya. Maaaring hindi makita ang on-screen na charge 
animation sa panahong ito.

Kapag mababa ang antas ng power ng baterya, magpapatunog ng alerto ang iyong device at magpapakita ng prompt. Kapag 
malapit nang sumagad ang baterya, awtomatikong mag-o-off ang device mo.

PAALALA: 
Ang kinakailangang oras upang i-charge ang baterya ay nakasalalay sa temperature ng kapaligiran at tagal ng baterya.

PAG-ON/OFF NG IYONG DEVICE 
PAG-ON

1. Pindutin ang Power key .

Sa unang pagkakataon na i-on mo ang iyong device, makakakita ka ng Pagbating Screen. Una, piliin ang iyong gustong wika 
at pagkatapos ay i-tap ang MAGSIMULA upang magpatuloy sa proseso ng pag-set-up.

PAALALA:
• Kailangan ng Wi-Fi o koneksyon sa Data.

Maaari mong laktawan ang pag-set-up at tapusin sa ibang pagkakataon. Ngunit, kinakailangan ng Google account upang 
magamit ang ilan sa mga serbisyo ng Google sa Android device na ito.

PAG-OFF

1. Pindutin nang matagal ang Power key upang buksan ang menu ng mga opsyon ng Telepono.
2. I-tap ang I-power off.
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TOUCHSCREEN
MGA AKSYON NG TOUCHSCREEN

• Pag-tap: Gamitin ang dulo ng iyong daliri upang pumili ng item, magkumpirma ng pinili, o magpasimula ng application 
sa screen.

• I-tap at pindutin nang matagal: Mag-tap sa isang item gamit ang dulo ng iyong daliri at patuloy na pumindo nang 
matagal hanggang sa tumugon ang screen. Halimbawa, upang buksan ang menu ng mga opsyon para sa aktibong 
screen, i-tap ang screen nang matagal hanggang sa lumabas ang menu.

• Pag-swipe: Igalaw ang iyong daliri sa buong screen, pahalang man o patayo. Halimbawa, mag-swipe nang pakaliwa 
o pakanan upang magpalipat-lipat sa mga litrato.

• I-drag: Kung gusto mong maglipat ng item, i-tap at pindutin ito nang matagal gamit ang dulo ng iyong daliri. Ngayon, 
i-drag ang item sa kahit anong bahagi ng screen.

HOME SCREEN
Ang Home Screen ay ang punto ng pagsisimula upang ma-access ang mga feature ng iyong device. Ipinapakita nito 
ang mga icon ng application, widget, shortcut at marami pang iba. Maaari itong i-customise gamit ang iba-ibang wallpaper 
at maaaring isaayos upang ipakita ang mga item na gusto mo.

1. The launcher icon is  .I-tap ito upang makita at mapasimulan ang mga naka-install na application (mga app).

PAALALA:
• Sisimulan ng mahabang pagpindot sa walang lamang espasyo ng Home Screen ang shortcut sa mga wallpaper, widget 

at mga setting.

PAG-LOCK AT PAG-UNLOCK NG SCREEN
PAGLO-LOCK NG SCREEN

1. Kapag naka-on ang iyong device, pindutin ang Power key upang i-lock ang screen. Kahit na naka-lock ang screen, 
makakatanggap ka pa rin ng mga mensahe at tawag.

2. Kapag iniwan mong di-aktibo ng ilang sandali ang device, awtomatikong maglo-lock ang screen. Pwede mong i-adjust 
ang tagal nito sa mga setting.

PAG-A UNLOCK NG SCREEN

1. Pindutin ang Power key upang buhayin ang screen. Pagkatapos, i-drag ang icon na lock  pataas upang i-unlock 
ang screen. Maaaring kailanganin mong ilagay ang iyong pattern o PIN code kung naka-pre-set.

2. Upang mapasimulan ang app ng Camera nang direkta mula sa naka-lock na screen, i-drag ang  icon na camera 
pataas.

PAALALA:
• Maaari mong buhayin ang screen sa pamamagitan ng pagta-tap sa button ng Home nang dalawang beses. Para 

sa mga detalye, sumangguni sa 'Paggamit ng Pungsyong Pag-tap nang Dalawang Beses' sa pahina 25.
• Kung nag-set up ka ng lock ng screen, magkakaroon ng prompt na i-unlock ang screen. Para sa mga detalye, sumangguni 

sa 'Pagprotekta sa Device sa pamamagitan ng Lock ng Screen' sa pahina 26.

DISPLAY
LAYOUT NG DISPLAY

MGA NOTIPIKASYON AT IMPORMASYON SA STATUS 

Lalabas ang Status bar sa ibabaw ng bawat screen. Ipinapakita nito ang mga icon ng notipikasyon, gaya ng mga nakaligtaang 
tawag o mga natanggap na mensahe (sa kaliwa) gayundin ang mga icon ng status ng telepono, gaya ng status ng baterya 
(sa kanan), kasama ng kasalukuyang oras.
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MGA ICON NG STATUS

MGA ICON NG NOTIPIKASYON

Bar ng mga Notipikasyon Icon ng Status

  4G Nakakonekta sa 4G na mobile network Vibrate mode

  LTE Nakakonekta sa LTE na mobile network Nahanap na ang lokasyon

  3G Nakakonekta sa 3G na mobile network Indicator ng baterya, puno na ang baterya

  G Nakakonekta sa GPRS na mobile network Nagcha-charge ang baterya

  E Nakakonekta sa EDGE na mobile network Naka-on ang FM na radyo

  H Nakakonekta sa HSDPA na mobile network Airplane mode

  H+ Nakakonekta sa HSPA+ na mobile network Nakakonekta sa isang Wi-Fi network

  R Roaming Nakakonekta sa isang Bluetooth na device

Lakas ng signal ng mobile network Pag-upload gamit ang Wi-Fi

Walang signal ang mobile network Pag-download gamit ang Wi-Fi

Bagong mensahe sa email Nakaligtaang tawag

Bagong text message Naka-activate ang speakerphone

Paparating na event Naka-mute ang mikropono ng telepono

Naka-set na ang alarm Pagdo-download ng data

Nagsi-sync ang data Nakakonekta ang headphone

Problema sa pag-sign in o pag-sync May na-capture na screenshot
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PANEL NG NOTIPIKASYON
Magpapasimula ang iyong device ng notipikasyon kapag nakatanggap ka ng mga bagong mensahe, may nakaligtaang tawag, 
kung may anumang paparating na event at marami pang iba. Buksan ang panel ng notipikasyon upang tingnan ang iyong 
mga notipikasyon.

PAGBUKAS SA PANEL NG NOTIPIKASYON

1. Kapag may lumabas na icon ng bagong notipikasyon sa bar ng notipikasyon, i-tap ang bar ng notipikasyon, pagkatapos 
ay i-drag ito nang pababa upang buksan ang panel ng notipikasyon.

2. Mag-tap sa isang notipikasyon upang buksan ito.
3. Kung gusto mong magsara ng notipikasyon (nang hindi tinitingnan ito), i-tap lang at pindutin nang matagal 

ang notipikasyon at i-drag ito pakaliwa/pakanan ng screen.

PAGSASARA SA PANEL NG NOTIPIKASYON

1. Upang isara ang panel ng notipikasyon, i-slide nang pataas ang ibaba ng panel.

MGA ICON NG SHORTCUT
PAGDARAGDAG NG BAGONG ITEM SA HOME SCREEN

1. Mula sa Home screen, i-tap ang  upang ipakita ang lahat ng application.
2. Mag-drag ng icon ng application sa isang ispesipikong Home screen.

PAGLILIPAT NG ISANG ITEM NA NASA HOME SCREEN

1. I-tap at pindutin nang matagal ang isang icon ng application sa Home screen hanggang sa lumaki ang icon.
2. Nang hindi inaangat ang iyong daliri, i-drag ang icon sa gustong posisyon sa screen, tapos ay bitawan ito.

PAALALA:
• Dapat ay may sapat na espasyo para magkasya ang icon sa kasalukuyang panel ng Home screen.

PAG-AALIS NG ISANG ITEM NA NASA HOME SCREEN

1. I-tap at pindutin nang matagal ang isang icon ng application sa Home screen hanggang sa lumaki ang icon.
2. Nang hindi inaangat ang iyong daliri, i-drag ang item na aalisin at pagkatapos ay bitawan ito.
3. At, pwedeng ma-uninstall ang mga application sa pamamagitan ng pagsunod sa mga hakbang 1 at 2, pagkatapos 

ay pag-drag sa application papunta sa icon ng I-uninstall sa ibabaw ng screen.

MGA WIDGET
Pinapayagan ka ng widget na mag-preview o gumamit ng application. Pwedeng mailagay ang mga widget sa iyong 
Home screen bilang mga icon o preview window. May ilang widget na default na naka-install sa device at pwede kang 
mag- download ng iba pang widget mula sa Google Play.

PAGDARAGDAG NG WIDGET

1. I-tap at pindutin nang matagal ang Home screen.
2. I-tap ang mga widget upang maipakita ang mga available na widget.
3. I-drag ang gusto mong widget sa Home screen.

PAG-AALIS NG WIDGET

1. I-tap at pindutin nang matagal ang icon ng widget sa Home screen hanggang sa lumaki ang icon.
2. Nang hindi inaangat ang iyong daliri, i-drag ang item na Aalisin at pagkatapos ay bitawan ito.
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MGA FOLDER
PAGGAWA NG FOLDER

I-drag ang icon ng application o shortcut at bitawan ito sa ibabaw ng ibang application.

PAG-IIBA NG PANGALAN NG FOLDER

1. Mag-tap sa isang folder upang buksan ito.
2. Maglagay ng pangalan para sa bagong folder sa title bar.
3. Pagkatapos ay pindutin button ng Bumalik.

MGA WALLPAPER
PAG-IIBA NG WALLPAPER

1. I-tap at pindutin nang matagal ang Home screen.
2. I-tap ang Mga Wallpaper.
3. Mag-scroll sa mga available na opsyon.
4. I-tap ang iyong paboritong larawan, pagkatapos ay pindutin ang I-set ang Wallpaper.
5. Pwede mo nang piliin ngayon kung ise-set ito bilang wallpaper ng Lock Screen, o ang wallpaper ng Home Screen, 

o pareho.

PAGLILIPAT NG MEDIA PAPUNTA AT MULA SA IYONG DEVICE
Ilipat ang iyong paboritong musika at mga litrato mul sa iyong device at PC sa Media Device MTP mode.

1. Una, ikonekta ang iyong device sa isang PC gamit ng USB na power cable.
2. Pagkatapos, buksan ang panel ng notipikasyon at i-tap ang mga opsyon sa koneksyon ng USB. I-tap ang ilipat ang mga file 

upang i-activate ang MTP mode.
3. Dapat i-display ang iyong device bilang natatanggal na device na nagpapakita sa internal storage ng telepono. Kapag 

may nakapasok na memory card, makikita rin ang microSD card. Kopyahin ang mga gustong file sa device.

PAALALA: 
• Kung gumagamit ka ng MAC PC, dapat ma-download ang mga driver mula sa: http://www.android.com/filetransfer/

PAGGAMIT NG AEROPLANE MODE
Maaaring iatas sa iyo ng ilang lokasyon na i-off ang mga koneksyon sa data. Sa halip na i-off ang iyong device, maaari mong 
i-set ito sa Aeroplane mode.

1. Pindutin nang matagal ang button ng Power key.
2. I-tap ang Aeroplane mode.
3. O, gamit ang menu ng Mga Setting, pwede mong piliin ang menu na Marami pa at i-slide pakanan ang switch 

ng Aeroplane mode .

PAALALA:
• Pwede mo ring ma-access ang Aeroplane mode mula sa Home screen sa pamamagitan ng pagda-drag pababa sa panel 

ng notipikasyon.
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PAGTAWAG
May ilang paraan upang makatawag.

1. Mag-dial ng numero sa keypad.
2. O, pumili ng numero mula sa iyong listahan ng mga kontak, isang Web page o mula sa isang dokumentong naglalaman 

ng numero ng telepono.

PAALALA:
• Kapag nasa isang tawag ka, maaari mong sagutin ang papasok na mga tawag o ipadala ang mga ito sa iyong voice mail 

box. Maaari ka ring mag-set up ang mga conference call kasama ang ilang kalahok.

PAGTAWAG GAMIT ANG KEYPAD

1. Mula sa Home screen, i-tap ang  . Pagkatapos ay i-tap ang  upang ipakita ang keypad.
2. Mag-dial ng numero ng telepono sa pamamagitan ng pagta-tap sa mga key na numero.

Tip: Sinusuportahan ng iyong device ang pungsyon na SmartDial. Habang nagta-type ka ng numero sa keypad, awtomatikong 
maghahanap ang pungsyon na SmartDial sa listahan mo ng kontak at maglilista ng mga hula para sa kontak na tumutugma 
sa numero. Pwede mong isara ang keypad upang tumingin pa ng mga posibleng katugma.

3. Pagkatapos ilagay ang numero, o piliin ang kontak, i-tap ang  .

PAGTAWAG SA PAMAMAGITAN NG MGA KONTAK

1. Mula sa Home screen, i-tap ang  > Mga Kontak  upang ipakita ang listahan ng kontak. Mula sa keypad, 
i-tap ang tab na  upang ipakita ang listahan ng kontak.

2. Sa listahan, pumili ng kontak.
3. I-tap ang numero ng telepono upang tawagan ang kontak.

PAGTAWAG SA PAMAMAGITAN NG LOG NG TAWAG

1. I-tap ang  > tab na  >  Telepono. Ipapakita ng Log ng Tawag ang pinakabagong mga tawag na ginawa 
at natanggap mo.

2. Pumili ng kontak sa listahan at i-tap ang  upang tumawag.

PAGSAGOT AT PAGTANGGI SA TAWAG

Kapag nakatanggap ka ng tawag, ipapakita ng screen ng papasok na tawag ang ID ng tumatawag.

1. Upang sumagot ng tawag, i-tap ang  at i-drag ito pakanan .
2. Upang tanggihan ang tawag, i-tap ang  at i-drag ito pakaliwa .
3. Upang tanggihan ang tawag at magpadala nang lang ng mensahe nang direkta sa tumatawag, i-tap ang  at i-drag 

ito pataas . Pagkatapos ay pumili ng isa sa mga available na opsyon sa mensahe, o i-tap ang Magsulat Ng Iyo upang 
magsulat ng personal na mensahe.

PAALALA:
• Kapag nag-tap ka sa , mawawala ito sa screen.

PAGBABABA NG TELEPONO

Sa panahon ng tawag, i-tap ang  upang magbaba.

IPA BANG MGA KAKAYAHAN HABANG NASA TAWAG

PAGSASAGAWA NG CONFERENCE CALL

Sa feature na conference calling, pwede kang mag-set up ng tawag sa maraming kalahok.

PAALALA:
• Makipag-ugnayan sa iyong network operator upang malaman kung sinusuportahan ng subscription ng iyong device 

ang mga conference call at kung ilang kalahok ang maaaring idagdag.
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1. Upang magpasimula ng conference call, i-dial ang numero ng unang kalahok at i-tap ang  upang tumawag.
2. Sa iyong tawag sa unang kalahok, i-tap ang  > Magdagdag ng tawag at ilagay ang numero ng telepono ng susunod 

na kalahok.
3. I-tap ang  , o pumili ng kontak mula sa Log ng Tawag o Mga Kontak. Ang unang tawag ay awtomatikong maho-hold.
4. Kapag naikonekta na ang dagdag na tawag, i-tap ang  >. Mag-merge ng mga tawag.
5. Para magdagdag pa ng mga tao, i-tap ang  at ulitin ang mga hakbang 2 hanggang 4.
6. Upang tapusin ang conference call at idiskonekta ang lahat, i-tap ang .

PAALALA:
• Tandaang makipag-ugnayan sa iyong network operator upang malaman kung sinusuportahan ng subscription 

ang mga conference call at kung ilang kalahok ang maaari mong idagdag.

PAGLIPAT SA MGA TAWAG

Kapag nakatanggap ka ng papasok na tawag habang may kasalukuyang tawag, posibleng magpalipat-lipat sa pagitan 
ng dalawang tawag.

1. Kapag nagaganap nang magkasabay ang dalawang tawag, mag-tap sa pangalan ng kontak o numero ng telepono 
sa kaliwang-ibabang sulok ng screen.

2. Maho-hold ang kasalukuyan mong tawag at makokonekta ka doon sa isang tawag.

MGA KONTAK
Binibigyang-daan ka ng application ng Mga Kontak na mag-save at mamahala ng impormasyon tungkol sa iyong mga kontak. 

PAGBUKAS SA APPLICATION NG MGA KONTAK

Kapag na-set up mo ang device, magpapakita ng mensahe ang Mga Kontak na nagbabalangkas kung paano magsisimulang 
magdagdag ng mga kontak.
Upang buksan ang application, gawin ang isa sa mga sumusunod:
 
• I-tap ang  at pagkatapos ang Mga Kontak . Pagkatapos ay i-tap ang Lahat. 
• I-tap ang  sa Home screen. Pagkatapos, i-tap ang tab na  upang ipakita ang iyong listahan ng kontak.

PAALALA:
• Ipapakita ang iyong mga kontak ayon sa abakada sa isang nagso-scroll na listahan.

PAGKOPYA NG MGA KONTAK

Pwede mong kopyahin ang iyong mga kontak na naka-save sa isang Google account o mula sa SIM card, internal storage, 
o memory card.
1. Sa listahan ng mga kontak, i-tap ang  I-import / I-export.
2. Gawin ang isa sa mga sumusunod:
a)      Upang mag-import ng mga kontak na naka-save sa isang Google account:
• Piliin ang personal na account at i-tap ang Susunod. Tukuyin kung saan ii-import ang mga kontak at i-tap ang Susunod. 

Pagkatapos ay piliin ang gustong (mga) kontak at i-tap ang OK.

b)      Upang mag-import ng mga kontak mula sa SIM card:
• I-tap ang USIM at i-tap ang Susunod. Tukuyin kung saan ii-import ang mga kontak at i-tap ang Susunod. Pagkatapos 

ay piliin ang gustong (mga) kontak at i-tap ang OK.

c)      Upang mag-import ng mga kontak mula sa internal storage o memory card:
• I-tap ang Internal shared na storage o SD card. Tukuyin kung saan ii-import ang mga kontak at i-tap ang Susunod. Kung 

may higit sa isang vCard na file, magkakaroon ng mga opsyon na i-import ang isang vCard na file, maraming vCard 
na file, o lahat ng vCard na file.

PAGBA-BACK UP NG MGA KONTAK

Pwede mong kopyahin ang iyong mga kontak sa iyong SIM card, sa internal storage ng device, o sa isang memory card.

1. Sa listahan ng mga kontak, i-tap ang  > I-import / I-export.
2. Ngayon, gawin ang isa sa mga sumusunod:
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a)      Upang Mag-import/Mag-export ng mga kontak sa SIM card:
     Pumili ng isang personal na account at i-tap ang Kontak sa telepono. I-tap ang Susunod > USIM. Pagkatapos ay piliin  
      ng gustong (mga) kontak at i-tap ang OK.

b)      Upang mag-import ng mga kontak sa internal storage o memory card:
Pumili ng isang personal na account at i-tap ang Kontak sa telepono. I-tap ang Shared Storage o SDCard >Susunod.  

     Pagkatapos ay piliin ang gustong (mga) kontak at i-tap ang OK. May lalabas na mensahe ng kompirmasyon, i-tap  
        ang OK upang kompirmahin ang seleksyon.

PAGDARAGDAG NG BAGONG KONTAK

1. Sa iyong listahan ng mga kontak, i-tap ang  upang magdagdag ng bagong kontak.
2. Tukuyin kung saan ii-store ang kontak. Ngayon, ilagay ang pangalan ng kontak, pagkatapos ay magdagdag ng kahit 

anong detalyadong impormasyon gaya ng numero ng telepono o address.
3. Kapag tapos ka na, i-tap ang  upang ma-save ang impormasyon ng kontak.

PAGDARAGDAG NG KONTAK SA MGA PABORITO

1. I-tap ang kontak na gusto mong idagdag sa Mga Paborito.
2. I-tap ang icon ng  sa tabi ng pangalan ng iyong napiling kontak at magiging puti (solid) ang icon . 

Naidagdag na ito sa iyong Mga Paborito.

PAGHAHANAP NG KONTAK

1. Sa listahan ng Mga Kontak, i-tap ang  upang maghanap ng kontak.
2. I-type ang pangalan ng kontak at lalabas sa ilalim ng kahon ng paghahanap ang mga kontak na may katugmang pangalan. 

PAG-E-EDIT NG KONTAK

Palagi mong mababago ang impormasyong na-store mo para sa isang kontak. 

1. Sa iyong listahan ng Mga Kontak, i-tap ang kontak na gusto mong i-edit.
2. I-tap ang .
3. Gawin ang iyong mga pagbabago sa impormasyon ng kontak, pagkatapos ay i-tap ang . Upang kanselahin 

ang mga pagbabagong ginawa mo, pindutin ang button ng Bumalik.

PAKIKIPAG-UGNAYAN SA IYONG MGA KONTAK

Maaari kang makipag-ugnayan sa isang kontak sa pamamagitan ng tawag sa telepono, text (SMS) o multimedia na mensahe 
(MMS) mula sa tab na Mga Kontak o Mga Paborito. 

1. Sa iyong listahan ng Mga Kontak, mag-tap sa kung kaninong kontak ka makikipag-ugnayan.
2. Maaari mong gawin ang alinman sa:
• Pag-tap sa numero ng telepono upang tumawag.
• O, pag-tap sa  upang magpadala ng mensahe.

PAGBUBURA SA KONTAK

1. Sa iyong listahan ng Mga Kontak, i-tap ang kontak na gusto mong burahin.
2. I-tap ang  > Burahin.
3. I-tap muli ang Burahin upang kompirmahin.

PAGGAMIT SA ON-SCREEN NA KEYBOARD

PAGPAPAKITA SA PANEL NG KEYBOARD

Awtomatikong binubuksan ng ilang application ang keyboard. Sa iba, mag-tap sa text field upang buksan ang keyboard. 
Pindutin ang button ng Bumalik upang itago ang keyboard.

PAGGAMIT SA LANDSCAPE NA KEYBOARD

Kung nahihirapan kang gamitin ang keyboard sa oryentasyong portrait, ipatagilid lang ang device. Ipapakita ngayon ng screen 
ang keyboard sa landscape na oryentasyon, na magbibigay sa iyo nang mas malapad na layout ng keyboard.
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PAGKO-CUSTOMISE NG MGA SETTING NG IYONG KEYBOARD

1. I-tap ang  > Mga Setting  > Mga Wika at Input.
2. Maaari mong gawin ang alinman sa:
• Pag-tap sa Birtwal na keyboard upang i-configure ang mga setting ng keyboard.
• O, pag-tap sa Pisikal na keyboard upang panatilihing nasa screen ang birtwal na keyboard. Ipapakita rin ng mode 

na ito ang mga available na shortcut ng keyboard.

PAGREREHISTRO

Irehistro ang iyong bagong Cat na telepono upang maging bahagi ng komunidad ng mga Cat na telepono para sa pinakabagong 
mga balita, update at offer.
I-tap ang app ng Pagrerehistro at sundin ang mga on screen na tagubilin

WI-FI®

Kinakailangan ng access sa mga wireless access point (mga hotspot) upang magamit ang Wi-Fi sa iyong device. 

PAG-ON SA WI-FI AT PAGKONEKTA SA ISANG WIRELESS NETWORK

1. I-tap ang  > Mga Setting .
2. Sa Wireless at mga network, i-tap ang Wi-Fi at i-slide ang switch pakanan . Pumili ng Wi-Fi network kung saan 

kokonekta.
3. Kapag pumili ka ng bukas na network, awtomatiko kokonekta ang device. Ngunit kung sinusubukan mong kumonekta 

sa isang secured network sa unang pagkakataon, dapat mong ilagay ang password, pagkatapos ay i-tap ang Kumonekta.

PAALALA:
• Hindi mo na kailangang muling ilagay ang password para sa secured network kung nakakonekta ka na rito noon, 

maliban kung na-reset ang device sa mga default na setting nito o kung nabago ang password ng Wi-Fi.
• Babawasan ng mga balakid na humaharang sa signal ng Wi-Fi ang lakas nito.

Tip: Sa screen ng mga setting ng Wi-Fi, i-tap ang Magdagdag ng network upang magdagdag ng bagong Wi-Fi network.

SMS AT MMS
PAGBUKAS SA MESSAGING

Upang buksan ang application, gawin ang isa sa mga sumusunod:
 
• I-tap ang  sa Home screen.
• I-tap ang  > Messaging 

PAGGAWA AT PAGPAPADALA NG TEXT MESSAGE

Maaari kang gumawa ng bagong text message, o magbukas ng tuloy-tuloy na message thread.

1. I-tap ang  upang gumawa ng bagong text o multimedia message.
2. Maglagay ng numero ng telepono o pangalan ng kontak sa field na I-type ang pangalan o numero. Kapag nag-type 

ka, susubukan ng SmartDial na itugma ito sa mga kontak ng device. Mag-tap ng iminungkahing tatanggap o magpatuloy 
sa pagta-type. Kung gusto mong magbukas ng umiiral na message thread, i-tap lang ito.

3. I-tap ang kahon ng text upang isulat ang mensahe mo. Kapag pinindot mo ang button ng Bumalik habang sumusulat 
ng mensahe, mase-save ito bilang draft sa listahan ng mensahe. I-tap ang mensahe upang magpatuloy.

4. Kapag maaari kang ipadala ang iyong mensahe, i-tap ang .



18

PAALALA:
• Habang tumitingin ka at nagpapadala ng karagdagang mensahe, isang message threat ang nalilikha.

PAGGAWA AT PAGPAPADALA NG MULTIMEDIA MESSAGE

1. Sa screen ng messaging, i-tap ang .
2. Maglagay ng numero ng telepono o pangalan ng kontak sa field na I-type ang pangalan o numero  upang magdagdag 

ng numero ng telepono mula sa listahan ng Mga Kontak.
3. I-tap ang kahon ng text upang isulat ang mensahe mo.
4. I-tap ang  at piliin ang uri ng media file na gusto mong i-attach sa mensahe.
5. Kapag tapos ka na, i-tap ang .

PAGBUKAS AT PAGSAGOT SA MENSAHE

1. Sa listahan ng mensahe, mag-tap sa text o multimedia message thread upang buksan ito.
2. I-tap ang kahon ng text upang magsulat ng mensahe.
3. Kapag tapos na, i-tap ang .

PAGKO-CUSTOMISE SA MGA SETTING NG MENSAHE

Sa listahan ng mensahe, i-tap ang  > Mga Setting upang i-customise ang mga setting ng iyong mensahe. Pumili mula sa:
• Tunog: Mag-set ng ringtone para sa mga bagong mensahe. 
• I-vibrate: I-slide ang switch pakanan upang ipa-vibrate ang iyong device kapag nakakatanggap ng mga bagong mensahe.
• Mensahe ng notipikasyon ng grupo: Upang i-disable ang pungsyong notipikasyon sa mensahe ng grupo, i-slide 

ang switch pakanan.
• I-enable ang gesture: I-slide ang switch pakaliwa upang i-disable ang pungsyon na nagbibigay-daan sa user na i-adjust 

ang laki ng font sa pamamagitan ng pagpi-pinch nang pabukas o pasara.
• Burahin ang mga lumang mensahe: I-slide ang switch pakaliwa upang i-disable ang pungsyon na awtomatikong 

bumubura sa mga mensahe kapag naabot na ang limit ng messaging.
• Limit ng text message: I-set ang maximum limit sa bawat ng pag-uusap ng text message. 
• Limit ng multimedia message: I-set ang maximum limit sa bawat ng pag-uusap ng MMS.
• Mga setting ng text message (SMS): I-configure ang mga setting ng SMS.
• Mga setting ng multimedia message (MMS): I-configure ang mga setting ng MMS.

TEXT MESSAGE (SMS): I-CONFIGURE ANG MGA SETTING NG TEXT MESSAGE

Sa listahan ng mensahe, i-tap ang  > Mga Setting > mga setting ng Text (SMS) message, upang i-customise ang mga setting 
ng iyong mensahe. Pumili mula sa: 
• Mga ulat sa pagpapadala: I-slide ang switch pakanan upang mag-request ng ulat sa pagpapadala para sa bawat 

mensaheng ipapadala mo.
• Template ng mensahe: I-edit ang template ng mensahe.
• SMS signature: I-slide pakanan ang switch upang ma-enable ang pungsyong SMS signature
• I-edit ang SMS signature: Gawin at i-edit ang iyong SMS signature kapag na-enable na ang pungsyong SMS signature.
• Pamahalaan ang mga mensahe sa SIM card: Mga mensaheng naka-store sa SIM card.
• I-enable ang WAP PUSH: I-slide ang switch pakanan upang makatanggap ka ng mga mensahe sa serbisyo.

MULTIMEDIA MESSAGE (MMS): I-CONFIGURE ANG MGA SETTING NG MULTIMEDIA MESSAGE.

Sa listahan ng mensahe, i-tap ang > Mga Setting > mga setting ng Multimedia (MMS) message, upang i-customise 
ang mga setting ng iyong mensahe. Pumili mula sa: 
• Messaging ng grupo: Lagyan ng check ang check box upang magamit ang MMS upang magpadala ng iisang mensahe 

kapag marami ang tatanggap. 
• Mga ulat sa pagpapadala: I-slide ang switch pakanan upang mag-request ng ulat sa pagpapadala para sa bawat 

mensaheng ipapadala mo.
• Magbasa ng mga ulat: I-slide ang switch pakanan upang mag-request ng ulat sa pagbasa para sa bawat mensaheng 

ipapadala mo.
• Awtomatikong kunin: I-slide ang switch pakanan upang awtomatikong kunin ang mga mensahe.
• Awtomatikong kunin ang roaming: Lagyan ng check ang check box upang awtomatikong kunin ang mga mensahe habang 

naka-roaming.
• Panahon ng Bisa ng MMS: Piliin ang maximum o dalawang araw na bisa.

BLUETOOTH®

Ang Iyong Cat S31 ay may Bluetooth. Maaari itong lumikha ng wireless connection gamit ang ibang mga Bluetooth na  device, 
kaya makakapagbahagi ka ng mga file sa iyong mga kaibigan, makipag-usap nang hands-free gamit ang Bluetooth na headset, 
o maglipat ng mga litrato mula sa iyong device tungo sa isang PC.
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Kung gumagamit ka ng Bluetooth, tandaang manatili sa loob ng 10 metro ng Bluetooth na device kung saan mo gusto 
kumonekta. Malaman na ang mga balakid tulad ng mga pader o ibang mga kasangkapang de-kuryente ay maaaring 
makasagabal sa Bluetooth na koneksyon.

PAG-ON NG BLUETOOTH

1. I-tap ang  > Mga Setting .
2. Sa Wireless at mga network, i-tap ang Bluetooth at i-slide ang switch pakanan .

Kapag naka-on ang Bluetooth, lalabas ang icon ng Bluetooth sa bar ng notipikasyon.

PAG-PAIR AT PAGKONEKTA SA ISANG BLUETOOTH NA DEVICE

Ang mga karaniwang gamit ng Bluetooth ay:
• Paggamit ng hands-free na Bluetooth na device.
• Paggamit ng mono o stereo na Bluetooth na headset.
• Pagkontrol sa kung ano ang tinutugtog sa Bluetooth na headset sa remote na paraan.

Bago mo gamitin ang Bluetooth, kailangan mong i-pair ang iyong device sa isang pang Bluetooth na device gaya ng sumusunod:
1. Tiyaking naka-enable ang pungsyon na Bluetooth sa iyong device.
2. Pagkatapos ay maghahanap ang Cat S31 ng mga Bluetooth na device sa saklaw nito. O i-tap ang  > I-refresh.
3. I-tap ang device kung saan mo gustong mag-pair.
4. Sundin ang mga on-screen na tagubilin upang makumpleto ang koneksyon.

PAALALA:
• Kapag may partnership na, hindi mo na kailangang maglagay ng password kapag kumonekta kang muli sa Bluetooth 

na device na iyon.

PAGPAPADALA NG MGA FILE SA PAMAMAGITAN NG BLUETOOTH
Gamit ang Bluetooth, pwede kang magbahagi ng mga file ng litrato, video, o musika sa mga kamag-anak at kaibigan. Upang 
magpadala ng mga file sa pamamagitan ng Bluetooth:
1. I-tap ang file na gusto mong ipadala.
2. I-tap ang  > Bluetooth, at pagkatapos ay pumili sa naka-pair na device.
 

PAGDISKONEKTA O PAG-A-UNPAIR SA ISANG BLUETOOTH NA DEVICE

1. I-tap ang  > Mga Setting .
2. Sa Wireless at Mga network, i-tap ang Bluetooth.
3. Sa opsyon ng nakakonektang device, i-tap ang  at pagkatapos ay i-tap ang Kalimutang kompirmahin ang diskoneksyon.

PAGKUHA NG MGA LITRATO AT PAGRE-RECORD NG MGA VIDEO
Pwede mong gamitin ang iyong CAT S31 upang kumuha at magbahagi ng mga litrato at video.

PAGBUKAS NG IYONG CAMERA
Upang buksan ang application, gawin ang isa sa mga sumusunod:
 
• I-tap ang  sa Home screen.
• I-tap ang  > Camera .
 
Pindutin ang button ng Bumalik o Home upang isara ang camera.

PAGKUHA NG LITRATO

1. I-tap ang  > Camera . 
• Default na bumubukas ito sa Camera mode. Kung hindi, i-tap ang icon sa kanang-ibabang bahagi ng screen,  

at pagkatapos ay i-tap ang .
• Kung gusto mong isama ang sarili mo sa litrato, i-tap ang A sa kaliwang itaas na sulok at piliin ang PIP upang i-activate 

ang dalawang pungsyon ng camera nang magkasabay.
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PAALALA:
• I-tap ang  upang magpalipat-lipat sa camera sa harap at likod.

2. Isaayos ang iyong litrato sa loob ng screen ng pagkuha ng litrato bago kunin ang larawan.
• I-tap ang screen upang mag-focus sa isang ispesipikong dako.
• I-pinch upang mag-zoon papasok/palabas ng paksa.
• I-tap ang  upang ibahin ang mga setting ng camera, pumili ng scene mode, mag-set ng self-timer, i-adjust ang white 

balance, i-adjust ang ISO, i-adjust ang anti-flick o i-adjust ang mga property ng larawan.
• I-tap ang  upang i-apply ang filter effect.
3. I-tap ang  upang kumuha ng litrato.

PAALALA:
• Kapag nasa app ng Camera, maaari ka ring kumuha ng mga litrato sa pamamagitan ng pagpindot sa mga key ng Volume 

up at Volume down.
 
PAGTINGIN NG MGA LITRATO

Upang buksan ang iyong mga litrato, gawin ang isa sa mga sumusunod:
• Kung ikaw ay nasa app ng Camera, i-tap ang thumbnail ng pinakabagong nakuhang litrato sa kaliwang-ibabang sulok 

ng screen.

PAALALA:
• Upang bumalik sa Camera view, pindutin ang button ng Bumalik o mag-swipe pakanan hanggang sa muling lumabas 

ang screen ng pag-capture.
 
• I-tap ang  > Mga Litrato  upang makita ang lahat ng iyong litrato at video.
 
I-EDIT AT I-SHARE ANG MGA LITRATO
Habang nagba-browse ka sa iyong mga litrato, magiging available ang mga sumusunod na opsyon:
I-edit: I-tap ang  at i-edit ang iyong mga litrato gamit ang napakaraming opsyon na available.

• I-share: I-tap ang  upang i-share ang iyong mga larawan sa pamamagitan ng iba-ibang application na available 
sa device.

• Burahin: I-tap ang  upang burahin ang mga litratong ayaw mo. 
• Tingnan ang Impormasyon: I-tap ang  upang tingnan ang impormasyon ng larawan.

PAGKUHA NG VIDEO

1. I-tap ang  > Camera .
2. I-slide ang screen pakaliwa hanggang sa lumabas ang icon ng Video shutter  sa ibaba ng screen.

PAALALA:
• I-tap ang  upang magpalipat-lipat sa camera sa harap at likod.
• I-tap ang  upang i-apply ang background effect.

3. I-tap ang  upang magsimulang mag-record.
4. Habang nagre-record ka, gawin ang isa sa mga sumusunod:
• I-pinch upang mag-zoon papasok/palabas ng paksa.
• I-tap ang  upang i-pause ang pagre-record. Upang magpatuloy, i-tap ang .
• I-tap ang screen upang kumuha ng litrato. 
• I-tap ang  upang itigil ang pagre-record.

PAGTINGIN NG MGA VIDEO

Upang panoorin ang video pagkatapos i-record ito, i-tap ang thumbnail ng pinakahuling na-record na video sa  
kanang-ibabang bahagi ng screen. I-tap ang  upang i-play ang iyong video.
• I-tap ang  > Mga Litrato  upang makita ang lahat ng iyong litrato at video.

PAGKUHA NG PANORAMIC NA LITRATO

1. I-tap ang  > Camera .
2. Pumasok sa menu ng Mga Mode sa pamamagitan ng pagta-tap sa orange na icon A sa kaliwang taas na bahagi 

ng screen at piliin ang Panorama.
3. I-tap ang  upang magsimulang kumuha ng litrato.
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4. Piliin ang direksyong gusto mong kunin. Pagkatapos ay dahan-dahang iusog ang iyong device sa gusto mong direksyon.
5. Kapag nakaabot na sa dulo ang shooting guide, matatapos ang pagkuha. Upang mano-manong itigil ang pagkuha, 

i-tap ang  .

Tip: Upang kanselahin ang pagkuha, i-tap lang ang .

PAGGAMIT SA MGA LITRATO

Awtomatikong naghahanap ng mga litrato at video na naka-save sa iyong device o memory card ang Photos na application. 
Piliin ang album/folder at i-play bilang slideshow, o pumili ng mga item na ibabahagi sa ibang mga application.

PAGBUKAS NG MGA LITRATO:

I-tap ang  > Mga Litrato  upang buksan ang application. Isinasaayos ng Google Photos na application ang iyong 
mga litrato at video ayon sa lokasyon ng storage at isinasaayos ang mga file na ito sa mga folder. Mag-tap sa isang folder 
upang tingnan ang iyong mga litrato o video sa loob.

PAGTINGIN NG LITRATO

1. Sa Mga Litrato, mag-tap ng isang folder upang tingnan ang mga itrato sa loob.
2. I-tap ang litrato upang tingnan ito sa full-screen mode. Kapag tumitingin ka ng litrato sa full-screen mode,  

i-flick ang litrato pakaliwa o pakanan upang tingnan ang nakaraan o susunod na litrato.
3. Upang mag-zoom in sa larawan, ilayo ang dalawa mong daliri sa isa't-isa o sa lokasyon ng screen kung saan mo gustong 

mag-zoom in. Sa zoom mode, i-swipe ang iyong daliri pataas o pababa at pakaliwa o pakanan.

Tip: Sinusuportahan ng viewer ng litrato ang pungsyon na awtomatikong pag-rotate. Kapag ini-rotate mo ang device, 
mag- a-adjust mag-isa ang litrato sa pagkaka-rotate.

PAGKA-CROP NG LITRATO SA MGA LITRATO

1. Kapag tinitingnan ang litratong gusto mong i-crop, i-tap ang  >  .
2. Pagkatapos ay I-crop at gamitin ang tool na pang-crop upang piliin ang bahagi ng litratong iko-crop.
• I-drag mula sa loob ng tool na pang-crop upang iusog ito.
• I-drag ang isang gilid o sulok ng tool na pang-crop upang i-resize ang larawan.
3. I-tap ang Tapos na >I-save upang i-save ang iyong na-crop na litrato.
• Upang balewalain ang mga pagbabago, i-tap ang  > Balewalain.
 
NAG-E-ENJOY SA MUSIKA

Ang mga file ng musika ay pwedeng ilipat mula sa PC tungo sa iyong Cat S31 para makapakinig ka ng musika nasaan ka man.

PAGKOPYA NG MUSIKA SA IYONG DEVICE

1. Ikonekta ang iyong device sa isang computer gamit ang USB na power cable.
2. Sa PC, mag-navigate sa USB drive at buksan ito.
3. Gumawa ng folder sa root directory ng iyong device, (halimbawa, Musika).
4. Kopyahin ang musika mo mula sa PC tungo sa bagong folder.
5. Upang ligtas na maalis ang iyong device sa PC, maghintay hanggang sa matapos makopya ang musika, 

pagkatapos ay ilabas ang drive gaya ng hinihiling ng operating system ng iyong PC. 

PAKIKINIG SA FM NA RADYO
Maaari kang makinig sa mga istasyon ng FM na radyo sa FM Radio na application. 

PAG-TUNE SA FM NA RADYO

Una, ikonekta ang headset sa audio jack bago buksan ang application. Pagkatapos ay i-tap ang  > FM Radio  .
Pumili mula sa mga sumusunod na opsyon:
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• Upang mano-manong mag-tune in sa isang frequency, i-tap ang  o .
• Upang awtomatikong ma-scan ang mga istasyon ng radyo na ito, i-tap ang  > I-scan, at piliin ang iyong gustong topic 

mula sa listahan. Dahil naka-scan ang mga istasyon, i-tap ang ITIGIL upang pumili ng channel. 
• Upang makita ang lahat ng available na channel, i-tap ang  > Lahat ng Channel.
• Upang idagdag ang kasalukuyang istasyon ng radyo sa bar ng mga paborito sa ibaba ng screen, i-tap at i-hold ang + 
• Upang i-mute ang FM na radyo, i-tap ang . Pagkatapos ay i-tap ang upang magpatuloy. 
• Ipang i-enable ang speaker, i-tap ang . Upang i-disable ang speaker, i-tap ang . 
• Upang i-off ang radyo, i-tap ang  o mag-diskonekta lang sa iyong headset.

PAGRE-RECORD SA FM NA RADYO

Upang simulang i-record ang radyo, maaari mong gawin ang alinman sa dalawa:
• I-tap ang .
• I-tap ang  Magsimulang Mag-record

Upang itigil ang pagre-record sa radyo, maaari mong gawin ang alinman sa dalawa:
• I-tap ang .
• I-tap ang  Itigil ang Pagre-record.

IMPORMASYON SA PAG-SYCHRONISE
Ang ilang application (halimbawa, Gmail) sa iyong Cat S31 ay nagbibigay ng access sa parehong impormasyon na maaari 
mong idagdag, tingnan, at i-edit sa isang PC. Kapag ikaw ay nagdagdag, nag-iba, o nagbura ng impormasyon sa alinman 
sa mga application na ito sa PC, ang na-update na impormasyon ay lalabas din sa iyong device.
Nagiging posible ito sa pamamagitan ng pag-synchronise ng data over-the-air, ngunit, hindi makakasagabal ang proseso 
sa device. Kapag nagsi-synchronise ang iyong device, may lalabas na icon ng pag-synchronise ng data sa bar ng notipikasyon.

PAMAMAHALA NG MGA ACCOUNT

Ang mga kontak, email, at iba pang impormasyon sa iyong device ay maaaring ma-sychronize sa maraming Google account 
o ibang account, depende sa mga application na na-install mo.
Halimbawa, sa pagdaragdag ng personal na Google account, matitiyak na ang mga personal na email, kontak, at mga entry 
sa kalendaryo ay palaging available. Maaari ka ring magdagdag ng work account upang mapanatiling nakahiwalay ang iyong 
mga email, kontak at entry sa kalendaryo na ukol sa trabaho.

PAGDARAGDAG NG ACCOUNT

1. I-tap ang  > Mga Setting .
2. I-tap ang Mga Account > Magdagdag ng account. Ipapakita ng screen ang mga setting ng pag-synchronise at isang 

listahan ng iyong mga kasalukuyang account.

PAALALA:
• Sa isang sitwasyon, maaaring kailanganing kunin ang mga detalye ng iyong account mula sa iyong network administrator 

support. Halimbawa, maaaring kailanganin mong malaman ang domain o server address ng account.

3. I-tap ang uri ng account na idadagdag sa iyong account.
4. Sundin ang mga on-screen na tagubilin upang maglagay ng impormasyon tungkol sa iyong account. Ang karamihan 

sa account ay nangangailangan ng username at password, ngunit depende ang mga detalye sa uri ng account 
at sa configuration ng serbisyo kung saan ito nakakonekta.

5. Kapag tapos ka na, idadagdag ang account mo sa listahan ng screen ng mga setting ng Mga Account.

PAG-AALIS NG ACCOUNT

Maaaring maalis ang isang account, at ang lahat ng impormasyong kaugnay nito ay maaalis din sa iyong device, kabilang 
ang email, mga kontak, mga setting, at marami pang iba. Ngunit, ang ilang account ay hindi maaalis, gaya ng unang account 
na ginamit mo upang mag-sign in sa iyong device. Kapag sinubukan mong mag-alis ng ilang account, tandaan na ang lahat 
ng personal na impormasyong kaugnay nito ay mabubura.
1. Sa screen ng mga setting ng Mga Account, i-tap ang uri ng account.
2. I-tap ang account na gusto mong burahin.
3. I-tap ang  > Alisin ang account.
4. I-tap ang Alisin ang account upang kompirmahin.
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PAGKO-CUSTOMISE NG PAG-SYNCHRONISE NG ACCOUNT

Ang mga opsyon sa paggamit ng background data at pag-synchronise ay maaaring ma-configure para sa lahat ng application 
sa iyong device. Pwede mo ring i-configure ang uri ng data na naka-synchronise para sa bawat account. Ang ilang application, 
gaya ng Mga Kontak at Gmail, ay maaaring mag-synchronise ng data mula sa maraming application.
Ang pagsi-synchronise ay two-directional para sa ilang account at ang mga pagbabagong ginawa sa impormasyon 
sa  iyong device ay ginagawa rin sa kopya ng impormasyong iyon sa web. Ang ilang account ay sumusuporta lang 
sa one- way na  pag- synchronise at ang impormasyon sa iyong device ay read-only.

PAG-IIBA SA MGA SETTING NG PAG-SYCHRONISE NG ISANG ACCOUNT

1. Sa screen ng mga setting ng Mga Account, i-tap ang uri ng account.
2. Mag-tap sa account para ibahin ang mga setting ng pag-sychronise nito. Bubukas ang screen ng data at pag-synchronise 

na magpapakita ng listahan ng impormasyong maaaring i-synchronise ng account na iyon.
3. Upang ma-enable ang pagsi-sync ng ilang item, i-slide ang kaukulang data switch pakanan . Upang i-disable 

ang awtomatikong pagsi-sync ng data, i-slide ang kaukulang data switch pakanan .

PAGGAMIT NG IBANG MGA APPLICATION
PAGGAMIT NG KALENDARYO

Gamitin ang Calendar upang gumawa at mamahala ng mga event, pulong at appointment. Depende sa mga setting 
ng  pag- synchronize, mananatiling naka-synchronise ang device sa kalendaryo sa web.

PAGBUKAS SA KALENDARYO

I-tap ang  > Kalendaryo  upang buksan ang application. I-tap ang  upang ipakita ang iba-ibang opsyon sa view at 
mga setting.

PAGGAWA NG EVENT

1. Sa kahit anong view ng kalendaryo, i-tap ang  > Event, upang magsimulang magdagdag ng event.
2. Ilagay ang pamagat ng event, lokasyon, o ang mga kontak.
• Kung may iskedyul para sa iyong event, i-tap ang petsa ng pagsisimula at pagtatapos.
• Kung ito ay isang espesyal na okasyon gaya ng kaarawan o buong araw na event, i-slide pakanan ang switch 

na Buong araw .
3. I-set ang oras ng paalala para sa event, mag-imbita ng mga tao, mag-set ng kulay, at magdagdag ng anumang tala 

o  attachment.
4. Pagkatapos mong mailagay ang lahat ng impormasyon para sa iyong event, i-tap ang I-save.
 
PAGSE-SET NG PAALALA PARA SA EVENT

1. Sa kahit anong view ng kalendaryo, mag-tap sa isang event upang tingnan ang mga detalye nito.
2. I-tap ang  upang magsimulang i-edit ang event.
3. I-tap ang seksyon ng paalala  upang mag-set ng paalala para sa iyong event. 

PAALALA:
• I-tap Walang notipikasyon upang burahin ang paalala para sa iyong event.

4. I-tap ang I-save upang i-save ang iyong mga pagbabago.

PAGGAMIT SA ALARM

Pwede kang mag-set ng panibagong alarm o baguhin ang umiiral nang alarm.

PAGBUKAS NG ALARM

I-tap ang  > Clock  >  upang gamitin ang iyong alarm 
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PAGDARAGDAG NG ALARM
1. Sa screen ng listahan ng alarm, i-tap ang  upang magdagdag ng alarm.
2. Upang i-set ang iyong alarm, gawin ang sumusunod:
• I-set ang oras at minuto sa pamamagitan ng pagna-navigate sa dial at pagta-tap ng OK.
• Upang i-set ang repeat mode, lagyan ng check ang check box na Repeat. Mag-tap sa isa o higit pang mga opsyon.
• Upang mag-set ng ringtone, i-tap ang  at pumili ng opsyon.
• Kung gusto mong mag-vibrate ang iyong device kapag tumunog ang alarm, i-tap ang I-vibrate na check box. 
• Upang magdagdag ng label ng alarm, i-tap ang Label. Ilagay ang label, pagkatapos ay i-tap ang OK.

PAALALA:
• Sa default, awtomatikong naa-activate ang alarm.

CALCULATOR

Ang iyong Cat S31 ay may calculator na may standard at advanced mode.

PAGBUKAS NG CALCULATOR

I-tap ang  > Calculator  upang buksan ang application.
• Gawing landscape mode ang iyong device upang ma-access ang advanced mode ng calculator. 
• Tiyaking naka-enable ang Auto-rotate (tingnan ang: Pagse-set sa display).

PANGANGASIWA SA DEVICE
Upang i-configure ang iyong device, i-tap ang  > Mga Setting  .

PAGSE-SET SA PETSA AT ORAS
Sa unang pagkakataong i-on mo ang iyong device, may opsyong awtomatikong i-update ang oras at petsa gamit ang oras 
na galing sa network mo.

PAALALA:
• Hindi mo maaaring mano-manong i-set ang petsa, oras, at time zone kapag ginagamit mo ang awtomatikong opsyon.

Upang mano-manong i-adjust ang mga setting ng petsa at oras, gawin ang mga sumusunod:
1. Sa screen ng Mga Setting, i-tap ang Petsa at Oras.
2. I-set ang setting ng Awtomatikong petsa at oras sa Naka-off.
3. I-slide pakaliwa ang switch ng Awtomatikong time zone .
4. I-tap ang I-set ang petsa. Pagkatapos ay i-type at petsa at i-tap ang OK kapag natapos na ang configuration.
5. I-tap ang I-set ang oras. Sa screen ng i-set ang oras, i-tap ang field ng oras o minuto mag-navigate sa dial upang 

i-set ang oras. I-tap ang OK kapag tapos na ang configuration.
6. I-tap ang Piliin ang time zone, at pagkatapos ay piliin ang iyong time zone mula sa listahan. 
7. I-enable o i-disable ang pungsyon na Gamitin ang format na 24 na oras upang lumipat sa pagitan ng format na 24 na oras 

at format na 12 oras.

PAGPE-PERSONALISE SA DISPLAY

PAG-A-ADJUST SA LIWANAG NG SCREEN

1. Sa screen ng Mga Setting, i-tap ang Petsa at Oras.
2. I-drag ang slider pakaliwa upang gawing mas madilim ang screen, o pakanan upang gawin itong mas maliwanag.
3. Kapag inangat mo sa slider ang iyong daliri, awtomatikong mase-save ang iyong mga setting.

UMAANGKOP NA LIWANAG 

Upang awtomatikong makaangkop ang liwanag ng screen sa liwanag sa iyong paligid, gamitin ang Naiaangkop na liwanag. 
I-tap ang  > Mga Setting  > Display, pagkatapos ay i-slide pakanan ang switch ng Naiaangkop na liwanag . Maaari 
mong i-adjust ang antas ng iyong liwanag habang naka-on ang Naiaangkop na liwanag.
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AWTOMATIKONG I-ROTATE ANG SCREEN

Upang ma-enable ang pag-rotate ng iyong display kapag ipinaikot-ikot mo ang iyong device sa landscape at portrait, 
i-tap  ang Display > Kapag naka-rotate ang device > I-rotate ang mga nilalaman ng screen.
 
PAG-A-ADJUST SA ORAS BAGO MAG-OFF ANG SCREEN

Kapag di-aktibo ng ilang sandali ang device, mag-o-off ang screen upang makatipid ng baterya. Pwede kang 
mag- set ng mas  mahaba o mas maikling oras ng pagiging di-aktibo sa pamamagitan ng paggawa sa sumusunod:
1. Sa screen ng Mga Setting, i-tap ang Display > Sleep.
2. Piliin ang tagal na gusto mong nakailaw ang iyong screen bago ito mag-off.

PAGGAMIT NG GLOVE MODE

Maaaring ma-optimise upang magamit nang nakaguwantes ang capacitive na touch screen. Kapag naka-on ang glove mode, 
mas sensitibo ang screen na tumugon sa mga pagpindot na isinasagawa habang nakaguwantes. I-off ang mode kapag hindi 
nakaguwantes upang maiwasan ang mga di-sinasadyang pag-activate.

UPANG I-ENABLE ANG GLOVE MODE:

1. Sa screen ng Mga Setting, i-tap ang Display > Glove Mode.
2. I-slide pakanan ang switch ng Glove Mode .

PAGGAMIT SA PUNGSYONG DOUBLE TAP WAKE

Kapag tulog ang iyong device, maliban sa paggamit ng Power key, pwede mong pindutin nang dalawang beses ang button 
ng Home upang buhayin ang screen.
1. Sa screen ng Mga Setting, i-tap ang Display > button ng Home.
2. I-slide pakanan ang switch  upang ma-enable ang pungsyon.
 
PAGSE-SET SA RINGTON NG DEVICE

PAG-ON NG SILENT MODE

1. Pindutin nang matagal ang Power key.
2. I-tap ang upang i-enable ang silent mode. Ang lahat ay tunog ay hindi maririnig maliban sa media at mga alarm.

PAG-A-ADJUST SA VOLUME NG RINGTONE

Pwede mong i-adjust ang volume ng ringtone mula sa Home screen o mula sa anumang application (maliban sa panahon 
ng tawag o kapag nagpapatugtog ka ng musika o nanonood ng mga video). Pinduin ang up/down na key ng Volum upang 
i-adjust ang volume ng ringtone sa gusto mong antas. Pwede ring i-adjust ang volume ng ringtone sa screen ng Mga Setting.

1. Sa screen ng Mga Setting, i-tap ang Sound.
2. Sa Ring volume, i-drag ang slider upang i-adjust ang antas ng volume.

PAG-IIBA NG RINGTONE

1. Sa screen ng Mga Setting, i-tap ang Sound.
2. I-tap ang ringtone ng Telepono.
3. Piliin ang gusto mong ringtone. Tutugtog ang preview ng ringtone kapag pinili mo ito.
4. I-tap ang OK.
 
PAGSE-SET SA DEVICE PARA MAG-VIBRATE SA MGA PAPASOK NA TAWAG

Sa screen ng Mga Setting, i-tap ang Sound, at i-slide pakanan ang I-vibrate rin para sa mga tawag .

PAALALA:
• Pwede ring i-enable ito gamit ang Volume down na key.
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PAG-CONFIGURE SA KEY NA MAPO-PROGRAM

Maaari mong itakda ang key na mapo-program upang magsagawa ng iba-ibang mahalaga at makabuluhang pungsyon, 
at sa ilang sitwasyon kahit habang naka-lock ang screen. Tingnan ang pahina 7.
1. Sa screen ng Mga Setting, i-tap ang Key na mapo-program.
2. Pumili ng available na pungsyon na itatakda sa key:
• Push To Talk: I-slide pakanan ang switch ng PTT mode .
3. Piliin ang paraan ng pagpindot ng button:
• Maikling pagpindot – maraming opsyon kabilang ang pagpapasimula ng browser ng paghahanap ng Google, ang flashlight 

o pamahalaan ang mga papasok na tawag.
• Mahabang pagpindot – maraming opsyon kabilang ang buhayin ang device, pagpapasimula ng browser ng paghahanap 

ng Google, ang flashlight o pamahalaan ang mga papasok na tawag.

PAGSE-SET SA MGA SERBISYO NG TELEPONO

PAG-ON SA DATA ROAMING

1. Sa screen ng Mga Setting, i-tap Marami pa > Mga mobile network.
2. I-slide pakanan ang switch ng Data roaming .

PAALALA:
• Tandaan na ang pag-access ng mga serbisyo sa data habang naka-roaming ay maaaring magdulot ng malalaking 

karagdagang singil. Itanong sa iyong service provider ng network ang tungkol sa mga singil sa data roaming.

I-DISABLE ANG SERBISYO SA DATA

Sa screen ng Mga Setting, i-tap ang Paggamit ng data at i-slide pakaliwa ang switch ng Cellular data  . 

PAGPROTEKTA SA DEVICE
PAGPROTEKTA SA DEVICE SA PAMAMAGITAN NG SCREEN LOCK

Upang mapanatiling mas ligtas ang data sa iyong Cat S31, pwede kang gumamit ng paraang screen lock. 

Sa screen ng Mga Setting, i-tap ang Screen lock o i-tap ang Seguridad > Screen lock.
1. Pumili ng isa sa mga available na paraang screen lock upang i-unlock ang iyong device:
• Pag-swipe: I-swipe ang icon na lock upang i-unlock ang screen.
• Pattern: Sundan ang tamang pattern sa pag-unlock upang i-unlock ang screen.
• PIN: Maglagay ng numero ng PIN upang i-unlock ang screen.
• Password: Maglagay ng password upang i-unlock ang screen.
2. Sundin ang mga on-screen na tagubilin upang makumpleto ang koneksyon.

PAMAMAHALA NG MGA APPLICATION
PAGTINGIN SA NAKA-INSTALL NA APPLICATION (APP)

1. Sa screen ng Mga Setting, i-tap ang Mga App.
2. Sa listahan ng mga application, maaari mong gawin ang isa sa mga sumusunod:
• I-tap ang  upang i-configure ang mga setting ng app.
• I-tap ang  > Ipakita ang system upang maipakita ang mga app ng system.
• I-tap ang  > I-reset ang mga preperensya sa app > I-reset ang mga app upang ma-reset ang mga preperensya 

sa app sa mga default na setting nito.
• Mag-tap sa isang application upang makita nang direkta ang mga detalye nito.
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PAG-AALIS SA NAKA-INSTALL NA APPLICATION

1. Sa screen ng Mga Setting, i-tap ang Mga App.
2. Mag-tap sa isang application, at pagkatapos ay i-tap ang I-uninstall>OK upang alisin ang application sa iyong device. 

PAALALA:
• Hindi mo mabubura ang mga naka-pre-install na application.

PAGRE-RESET SA DEVICE
PAGBA-BACK UP SA MGA PERSONAL NA SETTING
Ang iyong mga personal na setting ay maaaring ma-back up sa mga server ng Google sa pamamagitan ng isang Google 
account. Kung papalitan mo ang iyong device, ang mga setting ng na-back up ay malilipat sa bagong device sa unang beses 
na ma-sign in ito mula sa isang Google account.

1. Sa screen ng Mga Setting, i-tap ang I-backup at i-reset.
2. I-tap ang I-back up ang data ko. Pagkatapos ay i-slide pakanan ang switch ng I-back up ang data ko .
 
PAGRE-RESTORE NG FACTORY DATA

Kapag ni-restore mo ang factory data, magre-reset ang iyong device sa mga setting na na-configure sa factory. Ang lahat ng  iyong 
personal na data mula sa internal device storage, kabilang ang impormasyon ng account, ang mga setting ng system at application, 
at ang anumang mga na-download na application ay mabubura. Hindi mabubura ng pagre-reset sa iyong device ang anumang 
update sa system software na na-download na o anumang file na nasa isang microSD card, gaya ng musika o mga litrato.

1. Sa screen ng Mga Setting, i-tap ang I-backup at i-reset > Pag-reset ng factory data.
2. Kapag na-prompt, i-tap ang I-reset ag telepono, at pagkatapos ay i-tap ang Burahin ang Lahat. Ire-reset ng iyong device 

ang mga setting nito sa orihinal na mga factory setting, at pagkatapos ay magre-restart.

PAG-RESET NG HARDWARE
Ang device na ito ay may internal na baterya kaya hindi mo mare-reset ang hardware sa pamamagitan ng pag-aalis lang 
sa baterya. Kung kailangan mong i-reset ang hardware, pakisunod ang mga hakbang na nakalista sa ibaba. Pakitandaan 
na  maaaring kailanganin mong i-reset ang hardware kung hindi nagcha-charge ang iyong device kahit nakasaksak.

Pindutin nang matagal ang Volume up at Power key hanggang sa mamatay ang iyong device. Pagkatapos ma-reset ng iyong 
device, awtomatiko itong magre-restart.

PAGTINGIN SA E-LABEL
Upang makita ang impormasyon sa pangangasiwa sa device na ito,  
gawin ang mga sumusunod:
1. Mula sa Home screen, i-tap ang  > Mga Setting .
2. Sa screen ng Mga Setting, i-tap ang Tungkol sa telepono >  

Impormasyon sa pangangasiwa.
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APPENDIX
MGA BABALA AT PAG-IINGAT

Ang seksyong ito ay naglalaman ng mahalagang impormasyon ukol sa mga tagubilin sa pagpapagana para sa device 
na  ito. Naglalaman din ito ng impormasyon tungkol sa kung paano ligtas na gamitin ang device. Basahin nang mabuti 
ang impormasyong ito bago gamitin ang device.

LALAGYAN NA HINDI TINATABLAN NG TUBIG

Dapat ay nakasara hang husto ang mga takip ng USB at Headset jack upang matiyak na hindi tatablan ng tubig ang device.

ELECTRONIC NA DEVICE

I-off ang device na ito kung ikaw ay nasa sitwasyong pinagbabawalan ang paggamit ng device. Huwag gamitin ang iyong 
device kung makakapagsanhi ito ng pinsala o interperensya sa ibang electronic na device.

MEDIKAL NA DEVICE

Sundin ang mga alituntunin o regulasyon na itinakda ng mga ospital at mga pasilidad ng pangkalusugang pangangalaga. 
Huwag gamitin ang device na ito kapag ipinagbabawal.

Inirerekomenda ng mga gumagawa ng pacemaker na ang minimum na distansayang 15 cm ay panatilihin sa pagitan ng isang 
device at pacemaker, upang maiwasan ang potensyal na interperensya sa pacemaker. Kung gumagamit ka ng pacemaker, 
gamitin ang device sa kabilang bahagi ng katawan kung saan wala ang pacemaker at huwag bitbitin ang device sa iyong 
bulsa sa harap.

KAPALIGIRAN NA MASELAN SA PAGSABOG

Patayin ang device sa kahit anong dako kung saan maaaring may sumabog, at sumunod sa lahat ng senyales at tagubilin. 
Kabilang sa mga dako kung saan ang kapaligiran ay maselan sa pagsabog ay ang mga dako kung saan karaniwang 
ipinapapatay ang makina ng sasakyan. Ang pagti-trigger ng mga pagsiklab sa ganitong mga dako ay maaaring magdulot 
ng  pagsabog o sunog, na magreresulta sa mga pinsala ng katawan o kamatayan pa nga. Huwag i-on ang device 
sa mga dako ng pagkakarga ng gas gaya ng mga istasyon ng gas. Sumunod sa mga pagbabawal ukol sa paggamit ng radyo 
sa mga istasyon ng gas, storage at mga dako ng distribusyon, at mga planta ng kemikal. At, sumunod sa mga paghihigpit 
sa mga dako kung saan may isinasagawang pagpapasabog. Bago gamitin ang iyong device, tingnan ang mga dako kung 
saan ang kapaligiran ay maselan sa pagsabog, na karaniwan ngunit hindi palaging malinaw na namamarkahan. Kabilang 
sa ganitong mga  lokasyon ang mga dako sa ilalim ng kubyerta ng mga bangka, mga pasilidad na nag-iimbak o naglilipat 
ng  kemikal, at mga dako kung saan ang hangin ay naglalaman ng mga kemikal o tipik na gaya ng mga butil, alikabok o pulbos 
ng metal. Itanong sa mga gumagawa ng sasakyan na gumagamit ng liquefied petroleum gas (gaya ng propane o butane) kung 
maaaring ligtas na gamitin ang device na ito sa kanilang lugar.

SEGURIDAD SA TRAPIKO

• Sumunod sa mga lokal na batas o regulasyon habang ginagamit ang device na ito. Bilang karagdagan, kung kailangan 
mong gamitin ang device habang nagmamaneho ng sasakyan, sumunod sa mga gabay sa ibaba:

• Tumuon sa pagmamaneho. Ang unang pananagutan ay ang magmaneho nang ligtas.

• Huwag magsalita sa iyong device habang nagmamaneho. Gumamit ng mga hands-free na accessory.

• Upang tumawag o sumagot ng tawag, iparada ang sasakyan sa gilid ng daan bago gamitin ang device.

• Maaaring maapektuhan ng mga RF signal ang mga electronic na system ng mga sasakyang de-motor. Para sa karagdagang 
impormasyon, kumonsulta sa gumagawa ng sasakyan.

• Sa isang sasakykang de-motor, huwag ilagay ang device sa ibabaw ng air bag o sa kinalalagyan ng air bag.

• Kung lalabas ang air bag, ang malakas na puwersa kapag nasa ibabaw ang iyong device ay pwedeng magdulot 
ng malubhang pinsala.

• Kapag nagbibiyahe sa sasakyang panghimpapawid, ilagay ang iyong device sa Airplane mode. Ang paggamit 
ng  mga  wireless na device sa sasakyang panghimpapawid ay maaaring magsanhi ng panganib sa pagpapatakbo 
sa sasakyang panghimpapawid, at makagambala sa network ng wireless na telepono. Maaari rin itong ituring na ilegal.
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MGA LUGAR KUNG SAAN MAAARING GAMITIN

• Huwag gamitin o i-charge ang device na ito sa maalikabok, mamamasa-masa at maduduming lugar o mga lugar 
na may  mga magnetic field. Kung hindi, maaaring masira ang circuit nito.

• Ang device ay sumusunod sa mga ispesipikasyon ng RF kapag ginagamit ang device nang malapit sa iyong tainga 
o sa  distansyang 1.0 cm mula sa iyong katawan. Tiyakin na ang mga accessory ng device na gaya ng lalagyan ng device 
at kaluban ng device ay hindi gawa sa bakal. Panatilihing 1.0 cm ang layo ng device sa iyong katawan upang matugunan 
ang pangangailangang nabanggit noong una.

• Sa araw na may bagyo at pagkulog, huwag gamitin ang device habang china-charge ito upang maiwasan ang anumang 
panganib na dulot ng kidlat.

• Kapag ikaw ay may tawag, huwag hawakan ang antenna. Naaapektuhan ng paghawak sa antenna ang kalidad ng tawag 
at nagreresulta sa pagtaas ng konsumo ng baterya. Bilang resulta, mas nababawasan ang oras ng pag-uusap at standby.

• Habang ginagamit ang device, sundin ang mga lokal na batas at regulasyon, at igalang ang pagkapribado at mga legal 
na karapatan ng iba.

• Panatilihin ang ambient na temperatura sa pagitan ng –25°C hanggang 55°C habang china-charge ang device. Panatilihin 
ang ambient na temperatura sa pagitan ng –10°C hanggang 45°C kapag ginagamit ang device sa pamamagitan 
ng  baterya.

PAG-IWAS SA PINSALA SA PANDINIG

Maaaring mapinsala ng paggamit ng headset na malakas ang volume ang iyong pandinig. Upang mabawasan ang panganib 
sa pandinig, babaan ang volume ng headset sa ligtas at komportableng antas.

KALIGTASAN NG MGA BATA

Sumunod sa lahat ng mga pag-iingat na ukol sa kaligtasan ng mga bata. Maaaring maging mapanganib kapag pinayagan 
ang batang paglaruan ang device na ito o ang mga accessory nito, na maaaring kinabibilangan ng mga bahaging maaaring 
maalis sa devie dahil maaaring makabulon ang mga ito. Tiyakin na malayo ang maliliit na bata sa device at sa mga 
accessory nito.

MGA ACCESSORY

Pumili lang ng mga baterya, charger at accessory na naaprubahang gamitin ng gumagawa para sa kasama ng modelong ito. 
Ang paggamit ng ibang uri ng charger o accessory ay maaaring magpawalang-bisa sa anumang warranty para sa device, 
maaaring lumalabag sa lokal na mga alituntunin o batas, at maaaring mapanganib. Mangyaring makipag-ugnayan sa retailer 
ng iyong device para sa impormasyon tungkol sa availability ng mga naaprubahang baterya, charger at accessory sa lugar.

BATERYA AT CHARGER

• Alisin sa saksakan ang charger at ang device kapag hindi ginagamit.

• Maaaring ma-charge at ma-discharge ang baterya ng daan-daang beses bago ito masira sa kalaunan.

• Gamitin ang AC na power supply na ipinaliwanag sa mga ispesipikasyon ng charger. Maaaring magdulot ng sunog 
o maling paggana ng charger ang di-wastong boltahe.

• Kapag tumagas ang electrolyte ng baterya, tiyakin na hindi dadampi ang electrolyte sa balat o mga mata. Kung dumampi 
ang electrolyte sa iyong balat o tumilamsik sa mga mata, banlawan ang iyong mata ng malinis na tubig kaagad 
at kumonsulta sa isang doktor.

• Kung may kaso kung saan iba ang hugis ng baterya, may pagbabago sa kulay o di-pangkaraniwang pag-init habang 
nagcha-charge, itigil kaagad ang paggamit sa device. Kung hindi, maaari itong humantong sa pagtagas ng baterya, 
pag-overheat, pagsabog, o sunog.

• Kapag sira ang USB na power cable (halimbawa, nakalabas ang cord o sira), o kapag lumuwag ang saksak, itigil agad 
ang paggamit ng cable. Kung hindi, maaari itong humantong sa electric shock, short circuit ng charger, o sunog.

 
• Huwag itapon ang device na ito sa apoy dahil maaari itong sumabog. Maaari ding sumabog ang mga baterya kapag 

nasira.
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• Huwag, baguhin o i-remanufacture ang device; subukang magpasok ng kakaibang bagay sa loob ng device; ilubog 
o ilantad ang device sa tubig o ibang likido; ilantad ang device sa sunog, pagsabot o iba pang mga panganib.

• Iwasang mabagsak ang device. Kapag nabagsak ang device, lalo na sa matigas na bagay, ay sa palagay mo ay nasira 
ito, dalhin ito sa isang kwalipikadong sentro ng serbisyo para mainspeksyon. Ang di-wastong paggamit ay maaaring 
magresulta sa sunog, pagsabog o iba pang panganib.

• Maagap na itapon ang mga gamit na device alinsunod sa mga lokal na regulasyon.

• Ang device ay dapat lang ikonekta sa mga produkto na nagtataglay ng logo ng USB-IF o natapos ang programa 
sa pagsunod ng USB-IF.

• Kapag nagcha-charge, tiyaking naka-plug ang charger sa isang pangunahing AC na saksakan na malapit sa device. 
Dapat ay madaling ma-access ang charger. 

• Itinuturing na hiwalay na device ang USB na power cable kaysa sa adapter na pang-charge.

• Output rating ng charger na 5V 1.5A.

BABALA – MAY PANGANIB NG PAGSABOG KUNG ANG BATERYA AY PINALITAN NG MALING 
URI ITAPON ANG MGA GAMIT NANG BATERYA AYON SA MGA TAGUBILIN.

PAGLILINIS AT PAGMEMENTINA

• Ang charger ay natatablan ng tubig. Panatilihing tuyo ito. Protektahan ang charger sa tubig o halipawpay. Huwag 
hawakan ang charge kapag basa ang mga kamay dahil maaari itong humantong sa electric shock, short circuit, maling 
paggana ng device at maaaring magdulot sa iyo ng electric shock.

• Huwag ilagay ang iyong device at charger sa mga lugar kung saan maaring masira ang mga ito dahil sa puwersa. Kung 
hindi, maaari itong humantong sa pagtagas ng baterya, maling paggana ng device, pag-overheat, sunog, o pagsabog.

• Huwag maglagay ng magnetic storage na media gaya ng mga magnetic card at floppy disk nang malapit sa device.

• Maaaring mabura ng radyasyon mula sa device ang impormasyong naka-store sa mga ito.

• Huwag iwanan ang device at charger na ito sa isang lugar na may napakataas o napakababang temperatura. Kung hindi, 
maaaring hindi gumana nang maayos ang mga ito o humantong sa isang sunog o pagsabog. Kapag ang temperatura 
ay  mas mababa sa 0°C, maaapektuhan ang pagganap ng baterya.

• Huwag maglagay ng matatalas na metal na bagay gaya ng mga aspile nang malapit sa earpiece. Maaaring maakit 
ng  earpiece ang mga bagay na ito ay masaktan ka.

• Bago mo linisin o imentina ang device na ito, patayin ang device at idiskonekta ito sa charger.

• Huwag gumamit ng kahit anong kemikal na panlinis, pulbo, o ibang mga kemikal na agent (gaya ng alkohol at benzene) 
upang linisin ang device at ang charger. Kung hindi, pwedeng masira ang mga bahagi ng device o maaaring magkaroon 
ng sunog. Maaaring linisin ang device gamit ang malambot na anti-static na tela.

• Huwag kalasin ang device o mga accessory. Kung hindi, ang warranty sa device at mga accessory ay mawawalan 
ng bisa at ang gumagawa ay hindi mananagot para sa anumang naidulot na pinsala.

• Kapag nasira ang screen ng device ng dahil sa pagbangga sa matitigas na bagay, huwag hawakan o subukang alisin 
ang basag na bahagi. Sa ganitong sitwasyon, huwag nang gamitin ang device, at makipag-ugnayan sa awtorisadong 
sentro ng serbisyo.

HEARING AID COMPATIBILITY (HAC)

MGA REGULASYON PARA SA MGA WIRELESS NA DEVICE

Nasubukan at na-rate ang device na ito para sa paggamit kasama ng mga hearing aid, taglay ang ilan sa mga wireless 
na  teknolohiyang ginagamit nito. Ngunit, maaaring may mas bagong mga wireless na teknolohiyang ginamit sa device 
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na hindi pa nasusubukang gamitin kasama ng mga hearing aid. Mahalagang subukang gamitin nang husto ang iba-ibang 
feature sa iyong device sa iba-ibang lokasyon habang gumagamit ng hearing aid o cochlear implant upang malaman kung may 
anumang gumagambalang ingay. Kumonsulta sa iyong service provider o sa gumawa ng device para sa impormasyong ukol 
sa hearing aid compatibility. Kung mayroon kang anumang mga tanong tungkol sa mga patakaran sa pagbabalik o pagpapalit, 
kumonsulta sa iyong service provider o retailer ng telepono.

• Ang U.S. Federal Communications Commission (FCC) ay nag-atas ng mga kahilingan para sa mga digital na wireless 
mobile device upang gumana ito kasama ng mga hearing aid at iba pang mga device na tumutulong sa pandinig.

• Gumawa ang industriya ng wireless na telepono ng sistema sa pagre-rate upang matulungan ang mga gumagamit 
ng hearing device, at sinuri ang compatibility ng mga mobile device sa mga hearing device. 

• Hindi garantisado ang mga rating. Mag-iiba ang mga resulta depende sa hearing device at pagkawala ng pandinig 
ng gumagamit. Kapag maselan sa interperensya ang mga hearing device ng gumagamit, maaaring hindi sila maayos 
na makagamit ng naggraduhang telepono. Ang pagsubok sa mobile device na may kasamang hearing device 
ang  pinakamagandang paraan upang matasa kung nababagay ito sa mga personal na pangangailangan ng gumagamit.

• Ipinagtibgay ng FCC ang mga alituntunin ng HAC para sa mga digital na wireless na telepono. Iniaatas ng mga alituntuning 
ito na ang ilang device ay subukan at i-rate alinsunod sa mga pamantayang American National Standard Institute (ANSI) 
C63.19-201 ng hearing aid compatibility. Ang pamantayang ANSI para sa hearing aid compatibility ay naglalaman 
ng  dalawang uri ng rating:

• Mga M-Rating: Ang mga teleponong may rating na M3 o M4 ay nakakatugon sa mga pag-aatas ng FCC at malamang 
na magdudulot ng mas kaunting interperensya sa mga hearing device kaysa sa mga mobile device na walang label. 
Ang  M4 ay ang mas maganda/mas mataas sa dalawang rating.

• Mga T-Rating: Ang mga teleponong may rating na T3 o T4 ay nakakatugon sa mga pag-aatas ng FCC at malamang 
na mas gagana kasama ng telecoil ("T Switch" o "Telephone Switch") ng isang hearing device kaysa sa mga teleponong 
walang rating. Ang T4 ay ang mas maganda/mas mataas sa dalawang rating. (Tandaan na hindi lahat ng hearing device 
ay may mga telecoil sa mga ito.) Ang nasubukang M-Rating at T-Rating para sa device na ito (FCC ID: ZL5S31), M3 at T4.

PANG-EMERHENSYANG TAWAG

Ang device na ito ay maaaring gamitin para sa mga pang-emerhensyang tawag sa dako ng serbisyo nito. Ngunit ang koneksyon 
ay hindi magagarantiyahan sa lahat ng kondisyon. Hindi dapat umasa sa device na ito lamang para sa mahahalagang 
pakikipag-ugnayan.

PAHAYAG NG FCC

• Ang device ay sumusunod sa bahagi 15 ng Mga Alituntunin ng FCC. Ang pagpapagana ay sumasailalim sa sumusunod na 
dalawang kondisyon: (1) Ang device na ito ay hindi maaaring magsanhi ng nakapipinsalang interperensya, at (2)  dapat 
tanggapin ng device na ito ang anumang interperensyang natanggap, kabilang ang inerperensya na maaaring magsanhi 
ng hindi inaasahang paggana.

• Ang (mga) antenna na ginagamit para sa transmitter na ito ay hindi dapat co-located o gumagana kasabay ng anumang 
ibang antenna o transmitter.

PAALALA: 
• Ang seleksyon para sa country code ay para sa isang modelong non-US at hindi available sa lahat ng modelong 

US.   Alinsunod sa regulasyon ng FCC, ang lahat ng produktong WiFi na ibinebenta sa US ay dapat nakatuon lang 
sa mga operation channel ng US.

• Ang device ay nasubukan at napag-alamang tumutugon sa mga limit para sa Class B na digital device, alinsunod sa Bahagi 
15 ng Mga Alituntunin ng FCC. Ang mga limit na ito ay dinisenyo upang magbigay ng makatuwirang proteksyon laban sa 
nakapipinsalang interperensya sa pag-iinstala sa residensyal na lokasyon. Ang equipment na ito ay lumilikha, gumagamit 
at nakakapagpalabas ng enerhiya ng radio frequency at, kung hindi nainstala at ginamit alinsunod sa mga tagubilin, 
ay maaaring magsanhi ng nakapipinsalang interperensya sa mga ugnayan sa radyo. Ngunit, walang garanity na hindi 
magkakaroon ng interperensya sa panahon ng pag-iinstala. Kung ang kagamitang ito ay magsanhi ng nakapipinsalang 
interperensya sa signal ng radyo o telebisyon, na maaaring matukoy sa pamamagitan ng pagbubukas at pagpatay 
sa kagamitan, ikaw ay hinihikayat na subukang itama ang interperensya gamit ang isa sa mga sumusunod na paraan:

• Muling i-orient o baguhin ang lokasyon ng tumatanggap na antenna.
• Dagdagan ang layo sa pagitan ng kagamitan at receiver.
• Ikonekta ang kagamitan sa isang saksakan sa circuit, iba sa kung saan nakakonekta ang receiver.
• Kumonsulta sa iyong retailer o dalubhasang teknisyon ng radyo/TV para sa tulong.

• Ang mga pag-iiba o pagbabago na hindi partikular na inaprubahan ng partidong may pananagutan sa pagsunod 
ay maaaring magpawalang-bisa sa iyong awtoridad na paganahin ang kagamitan.
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PAHAYAG NG INDUSTRY CANADA
Ang device na ito ay sumusunod sa (mga) pamantayan sa RSS ng Industry Canada ukol sa pagiging malaya sa pagkakaroon 
ng lisensya. Ang pagpapagana ay sumasailalim sa sumusunod na dalawang kondisyon:
1. ang device ay hindi maaaring magsanhi ng interperensya, at
2. ang device ay dapat tumanggap ng anumang interperensya, kabilang ang interperensya na maaaring magsanhi ng hindi 

inaasahang paggana ng device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation 
est autorisée aux deux conditions suivantes:
1. l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et
2. l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible 

d’en compromettre le fonctionnement.
• Ang Class B na digital na aparatong ito ay sumusunod sa ICES-003; CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) ng Canada.

• Ang device ay maaaring awtomatikong huminto sa transmission sa mga sitwasyong walang impormasyon upang 
mag-transmit o hindi paggana. Tandaan na ang layunin nito ay hindi ang paghigpitan ang transmission ng kontrol 
o impormasyon sa signal, o ang paggamit ng mga paulit-ulit na code na kinakailangan ng teknolohiya.

PAHAYAG SA PAGKAKALANTAD SA RADYASYON:

Ang produkto ay sumusunod sa limit ng pagkakalantad sa portable RF ng Canada na nakalaan para sa hindi kontroladong 
kapaligiran at ligtas para sa nilalayong paggana na gaya ng inilalarawan sa manwal na ito. Ang higit pang pagbabawas 
sa  pagkakalantad sa RF ay makakamit kung ang produkto ay pinananatiling malayo sa katawan ng gumagamit, o kung 
available ang ganitong pungsyon, na ang device ay ise-set sa mas mababang power.

Para sa pagpapagana kapag suot sa katawan, nasubukan ang device at nakakatugon sa mga patnubay sa pagkakalantad 
ng IC RF para sa paggamit kasama ng accessory na walang metal at ipinoposisyon ang handset sa minimum na 1 cm mula 
sa  katawan. Ang paggamit ng ibang mga accessory ay maaaring hindi makatiyak ng pagsunod sa mga patnubay 
sa pagkakalantad ng IC RF.

DÉCLARATION D’EXPOSITION AUX RADIATIONS:

• Le produit est conforme aux limites d’exposition pour les appareils portables RF pour les Etats- Unis et le Canada 
établies pour un environnement non contrôlé.

• Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être 
augmentée si l’appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l’utilisateur ou que le dispositif est réglé 
sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.

• Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé.

• Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 1.0 cm de distance entre la source de rayonnement 
et votre corps.

• Ang device at ang (mga) antenna nito ay hindi dapat naka-co-locate o pinapagana kasabay ng anumang ibang antenna 
o transmitter, maliban sa mga nasubukang built-in na radyo. Ang feature na Seleksyon ng Country Code ay naka-disable 
para sa mga produktong ibinebenta sa US/ Canada.

• Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre 
émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées. La fonction de sélection de l’indicatif du pays 
est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au Canada.

IMPORMASYON SA PAGKAKALANTAD 
SA RF (SAR)

• Ang iyong Cat S31 ay nakakatugon sa mga pag-aatas ng gobyerno ukol sa pagkakalantad sa radio waves.

• Ang device ay dinisenyo at ginawa upang hindi lumampas sa mga limit ng emission ukol sa pagkakalantad sa enerhiya 
ng radio frequency (RF) na itinakda ng Federal Communications Commission ng Pamahalaan ng Estados Unidos.
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• Para sa pagpapagana kapag suot sa katawan, nasubukan ang iyong device at nakakatugon sa mga patnubay 
sa pagkakalantad ng FCC RF para sa paggamit kasama ng accessory na walang metal at ipinoposisyon ang handset 
sa  minimum na 1 cm mula sa katawan. Ang paggamit ng ibang mga accessory ay maaaring hindi makatiyak ng pagsunod 
sa mga patnubay sa pagkakalantad ng FCC RF.

• Ang SAR limit na itinakda ng FCC ay 1.6W/kg.

Ang pinakamataas na naiulat na SAR sa ilalim ng pangangasiwa ng FCC para sa telepono ay nakalista sa ibaba: 

US SKU (FCC ID: ZL5S31):
Head SAR: 1.14 W/kg, Body SAR: 1.19 W/kg, Wireless Router SAR: 1.19 W/kg 
 
APAC SKU (FCC ID: ZL5S31A):
Head SAR: 1.04 W/kg, Body SAR: 1.19 W/kg, Wireless Router SAR: 1.19 W/kg

Upang mabawasan ang antas ng pagkakalantad sa radyasyon, mangyaring gawin ang mga sumusunod:
• Gamitin ang mobile na telepono kapag maganda ang signal.
• Gumamit ng hands free kit.
• Para sa mga babaeng buntis, mangyaring ilayo ang mobile na telepono sa tiyan.
• Gamitin ang mobile na telepono nang malayo sa maseselang bahagi ng katawan.

PAG-IWAS SA PAGKAWALA NG PANDINIG
                           Upang maiwasan ang posibleng pinsala sa pandinig, huwag matagalang makinig sa malakas na tunog .

PAGSUNOD SA CE SAR
Ang device na ito ay nakakatugon sa mga pag-aatas ng EU (1999/519/EC) ukol sa limitasyon ng pagkakalantadng publiko 
sa mga electronic field, sa pamamagitan ng proteksyon sa kalusugan.

Ang mga limitasyon ay bahagi ng malawakang rekomendasyon para sa proteksyon ng publiko. Ang mga rekomendasyong 
ito  ay pinagbuti at sinuri ng mga independiyenteng organisasyon ng siyensya, sa pamamagitan ng regular at masusing 
pagtatasa ng mga siyentipikong pag-aaral. Ang yunit ng pagsusukat para sa inirerekomendang limitasyon ng European Council 
para sa mga mobile device ay ang “Specific Absorption Rate” (SAR), at ang limitasyon ng SAR ay 2.0 W/ kg na in- average 
sa  10  gramo ng tissue. Ito ay nakakatugon sa mga pag-aatas ng International Commission on Non-Ionizing Radiation 
Protection (ICNIRP).

Para sa pagpapagana kapag suot sa katawan, nasubukan ang device na ito at nakakatugon sa mga patnubay sa pagkakalantad 
ng ICNIRP at sa European Standard EN 62209-2, para sa paggamit ng mga nakatalagang accessory. Maaaring hindi 
nakatitiyak ng pagsunod sa mga patnubay sa pagkakalantad ng ICNIRP ang paggamit ng ibang mga accessory na naglalaman 
ng mga metal.

Ang SAR ay sinusukat kasama ng device sa layo ng 5 mm sa katawan, habang naglilipat sa pinakamataas na napatunayang 
antas ng power ng output sa lahat ng frequency band ng device. 

Ang pinakamataas na naiulat na SAR sa ilalim ng pangangasiwa ng CE para sa telepono ay nakalista sa ibaba: 
EU SKU
Head SAR: 0.657 W/kg, Body SAR: 1.370 W/kg
APAC SKU
Head SAR: 0.670 W/kg, Body SAR: 1.480 W/kg

Upang mabawasan ang pagkakalantad sa enerhiyang RF, gumamit ng hands-free na accessory o iba pang katulad na opsyon 
upang mapanatiling malayo ang device na ito sa iyong ulo at katawan. Dapat binibitbit ang device nang 5 mm ang layo 
sa iyong katawan upang matiyak na ang antas ng pagkakalantad ay manatili sa o mas mababa sa nasubukang mga antas. 
Pumili ng   mga belt clip, holster, o iba pang katulad na accessory na isinusuot, na walang mga bahaging bakal upang 
masuportahan ang paggana sa ganitong paraan. Ang mga lalagyang may mga bakal ay maaring makapag-iba sa pagganap 
ng RF ng device, kabilang ang pagsunod nito sa mga patnubay sa pagkakalantad sa RF, sa paraang hindi pa nasusubukan at 
nasesertipikahan. Samakatuwid, dapat iwasan ang paggamit sa ganitong mga accessory.
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IMPORMASYON SA PAGTATAPON AT PAGRE-
RECYCLE

    Ang simbolong ito sa device (at sa anumang kasamang baterya) ay nagpapahiwatig na hindi dapat itapon  
      ang mga ito na gaya ng normal na basura ng bahay. Huwag itapon ang device o mga baterya bilang di-piniling  
     munisipal na basura. Ang device (at anumang baterya) ay dapat ibigay sa isang sertipikadong dako ng pagre- 
      recycle o wastong pagtapon sa katapusan ng buhay ng mga ito.

Para sa karagdagang detalyadong impormasyon tungkol sa pagre-recycle ng device o mga baterya, makipag-ugnayan sa iyong 
lokal na munisipyo, sa serbisyo ng pagtatapon ng basura ng bahay o sa retail na tindahan kung saan mo binili ang device 
na  ito.

Ang pagtatapon sa device ay sumasailalim sa direktiba ng Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE) ng European 
Union. Ang dahilan sa paghihiwalay ng WEEE at mga baterya sa ibang mga basura ay upang mabawasan ang potensyal 
na epekto ng kapaligiran sa kalusugan ng tao mula sa anumang mapanganib na materyal na maaaring mayroon.

PAGBABAWAS NG MGA MAPANGANIB NA MATERYAL

Ang device na ito ay sumusunod sa Regulasyon ng EU Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals 
(REACH) (Regulasyon Blg 1907/2006/EC ng European Parliament at ng Council), at sa Direktiba ng EU Restriction of Hazardous 
Substances (RoHS) (Direktiba 2011/65/EU ng European Parliament at ng Council). Para sa karagdagang impormasyon tungkol 
sa REACH na pagsunod ng device, bisitahin ang Web site www.catphones.com/certification. Inirerekomendang bisitahin 
nang regular ang Web site para sa napapanahong impormasyon.

PAGSUNOD SA REGULASYON NG EU

Sa pamamagitan nito, ipinapahayag ng gumawa na ang device na ito ay nakakasunod sa mahahalagang pag-aatas at iba pang 
may-kaugnayang probisyon ng Direktiba 2014/53/EU. Para sa deklarasyon ng pagsunod, bisitahin ang website: 
www.catphones.com/support/S31- smartphone.

PAALALA: 
• Obserbahan ang mga lokal na pambansang regulasyon sa lokasyon kung saan gagamitin ang device. Maaaring 

paghigpitan ang device na ito, sa paggamit sa ilan o sa lahat ng miyembrong estado ng European Union (EU).

PAALALA: 
• Maaaring gamitin ang device na ito sa lahat ng miyembrong estado ng EU.

SPECTRUM CONDUCTED POWER (dBm)
GSM 900 32.8

GSM 1800 29.75

WCDMA B1 23.8

WCDMA B5 23.92

WCDMA B8 23.78

FDD-LTE B1 22.72

FDD-LTE B3 23.75

FDD-LTE B5 23.69

FDD-LTE B7 22.31

FDD-LTE B8 23.86

FDD-LTE B20 23.91

BT/EDR 11.2

BLE 1.4

WLAN 2.4G 14.9

EU: SPECTRUM AT POWER          APAC: SPECTRUM AT POWER

SPECTRUM CONDUCTED POWER (dBm)
GSM 900 32.78

GSM 1800 29.94

WCDMA B1 23.83

WCDMA B8 23.58

FDD-LTE B1 22.79

FDD-LTE B3 23.96

FDD-LTE B7 22.3

FDD-LTE B8 23.83

FDD-LTE B28 23.49

BT/EDR 11.2

BLE 1

WLAN 2.4G 15.7



35

ISPESIPIKASYON NG S31

ITEM MGA ISPESIPIKASYON

Operating System Android™ 7.0 Nougat

Processor Qualcomm MSM8909 Quad core

Memory
16 GB ROM
2 GB RAM
(Expandable sa pamamagitan ng microSD™ card)

Cellular Network

Mga 4G Band: 
Bersyon ng EU:
1, 2, 3, 5, 7, 8, 20;
Bersyon ng APAC: 
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 28;
Bersyon ng Version:
2, 3, 4, 5, 7, 12, 17

Mga 3G Band: 
Bersyon ng EU:
B1 (2100), 2 (1900), 5 (850), 8 (900)
Bersyon ng US / APAC:
B1 (2100), 2 (1900), 4 (AWS), 5 (850), 8 (900)

Mga 2G Band: 
GSM/GPRS/EDGE Quad-Band 850/900/1800/1900

Display 4.7” HD 720, basang daliri/guwantes sa gumaganang teknolohiya*, Napakaliwan-
ag na Display

Camera 8MP na likurang camera 2 MP na harapang camera
May LED flash, autofocus na may PDAF

Sensor Proximity Sensor, Ambient Light Sensor, Accelerometer, E-compass Location

Kakayahang Kumonekta

Audio Jack: 3.5 mm
Bluetooth®: 4.1
Wi-Fi®: 802.11 b/g/n (2.4GHz)
USB: micro-USB 2.0, USB-OTG 
Uri ng SIM: Nano, dual SIM opsyonal
GPS: GLONASS, GPS, aGPS, Beidou (variant dependant)

Baterya Malakas na 4,000 mAh battery

Iba pa
Proteksyong Ingress: IP68
Pagsubok sa Pagbagsak: 1.8m
Mga App: AVG, Office Suite, File Commander, App Tool Box

Mga Dimensyon 146 x 74 x 13 mm

Bigat 200g

* Ang mga disenyo at ispesipikasyon ay maaaring magbago nang walang paunang abiso.
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DEKLARASYON NG PAGSUNOD

GUMAWA:
Pangalan:      Bullitt Mobile Limited
Address:      One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR

KAGAMITANG RADYO:
Modelo:      S31
Bagay na Idinedeklara:   Matibay na Smart Phone
Bersyon ng Software:    LTE_D0201121.1_S31; LTE_S0201121.1_S31
Mga Kasamang Accessory at Bahagi:   Adpater, USB Cable, Earphone

Ipinapahayag namin, ang Bullitt Mobile Limited, sa ilalim ng aming sariling pananagutan na ang produktong inilalarawan 
sa itaas ay ayon sa may-kaugnayan at pinagsama-samang mga batas ng Union: 

DIREKTIBA NG RE (2014/53/EU), DIREKTIBA NG ROHS (2011/65/EU)

Ang mga sumusunod na pinagsama-samang pamantayan at/o iba pang may-kaugnayang pamantayan ay nailapat:

1. KALUSUGAN AT KALIGTASAN (ARTIKULO 3.1(A) DIREKTIBA NG RE)
• EN 62311:2008
• EN 50360:2001/A1:2012, EN 62209-1:2006
• EN 50566:2013/AC:2014, EN 62209-2:2010
• EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
• EN 50332-1:2013, EN 50332-2:2013

2. ELECTROMAGNETIC NA COMPATIBILITY (ARTIKULO 3.1(B) DIREKTIBA NG RE)
• EN 301 489-1 V2.1.1, Final Draft EN 301 489-3 V2.1.1
• EN 301 489-17 V3.1.1, Draft EN 301 489-19 V2.1.0, Draft EN 301 489-52 V1.1.0
• EN 55032:2015/AC:2016 Class B, EN55024:2010/A1:2015
• EN 61000-3-2:2014 Class A, EN 61000-3-3:2013

3. PAGGAMIT NG RADIO FREQUENCY SPECTRUM (ARTIKULO 3.2 NG DIREKTIBA NG RE)
• EN 301 511 V12.5.1
• EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-2 V11.1.1, EN 301 908-13 V11.1.1
• EN 300 328 V2.1.1
• EN 303 413 V1.1.1, Final Draft EN 303 345 V1.1.7

4. RoHS NA DIREKTIBA (2011/65/EU)
• EN 50581:2012

Itong naabisuhang katawan (Pangalan: CETECOM GmbH, ID: 0680) ang nagsagawa ng pagtatasa sa pagsunod alinsunod 
sa  Annex III ng Direktiba ng RE at nag-isyu ng EU-type na sertipiko ng iksaminasyon (Rep.Blg.: M17-0320-01-TEC).

Nilagdagan para at sa ngalan ng: Bullitt Mobile Limited
Lugar: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR, Petsa: Setyembre 28, 2017

Pangalan: Wayne Huang, Posisyon: Director of ODM, 

Lagda: 
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