
Điện thoại thông minh Cat® S31 
Hướng dẫn Sử dụng
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• Xin vui lòng đọc kỹ sổ tay hướng dẫn này và biện pháp phòng ngừa an toàn được khuyến nghị để đảm 
bảo sử dụng thiết bị này đúng cách.

• Dù bản chất thiết bị rất chắc chắn; nhưng hãy tránh va chạm, ném, đè mạnh, đâm thủng hoặc bẻ cong 
thiết bị.

• Nếu sử dụng trong nước muối thì về sau, hãy rửa sạch thiết bị để tránh bị muối ăn mòn.

• Không tìm cách tháo rời thiết bị hoặc các phụ kiện đi kèm. Chỉ những nhân viên có trình độ chuyên môn 
mới được bảo dưỡng hoặc sửa chữa thiết bị.

• Không bật thiết bị trong trường hợp cấm sử dụng điện thoại di động, hoặc trong tình huống mà thiết 
bị có thể gây nhiễu sóng hoặc nguy hiểm.

• Không sử dụng thiết bị trong khi lái xe.

• Tắt thiết bị khi ở gần thiết bị y tế và thực hiện theo các quy tắc hoặc quy định về việc sử dụng điện thoại 
di động trong các bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe.

• Tắt thiết bị hoặc kích hoạt chế độ máy bay khi ở trên máy bay, vì thiết bị có thể gây nhiễu các trang thiết 
bị kiểm soát của máy bay.

• Tắt thiết bị khi ở gần các thiết bị điện tử có độ chính xác cao vì thiết bị này có thể ảnh hưởng đến hiệu 
suất của chúng.

• Không đặt thiết bị hoặc các phụ kiện đi kèm trong hộp đựng có từ trường mạnh.

• Không đặt phương tiện lưu trữ từ gần thiết bị. Bức xạ từ thiết bị này có thể xoá bỏ thông tin được lưu 
trữ trên thiết bị.

• Không sử dụng thiết bị trong môi trường có khí dễ cháy, chẳng hạn như trạm xăng, hoặc đặt thiết bị ở 
nơi có nhiệt độ cao.

• Để thiết bị và phụ kiện đi kèm xa tầm tay trẻ nhỏ.

• Không cho phép trẻ em sử dụng thiết bị mà không có hướng dẫn.

• Chỉ sử dụng pin và bộ sạc được chấp thuận để tránh nguy cơ xảy ra cháy nổ.

• Tuân thủ bất kỳ luật hoặc quy định nào về sử dụng thiết bị không dây. Tôn trọng sự riêng tư và quyền 
lợi hợp pháp của người khác khi sử dụng thiết bị không dây.

• Đối với bệnh nhân cấy ghép y tế (tim, khớp, v.v.), hãy để thiết bị cách mô cấy 15cm và trong khi gọi điện 
thoại, hãy để thiết bị ở phía đối diện của mô cấy.

• Nghiêm chỉnh thực hiện theo các hướng dẫn có liên quan của sổ tay hướng dẫn này trong khi sử dụng 
cáp điện USB, nếu không có thể gây hỏng thiết bị hoặc PC của bạn.

XIN VUI LÒNG ĐỌC TRƯỚC KHI SỬ DỤNG CÁC BIỆN 
PHÁP PHÒNG NGỪA AN TOÀN LẦN ĐẦU TIÊN
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THÔNG BÁO PHÁP LÝ
© 2017 Caterpillar. Mọi quyền được bảo lưu. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, các logo tương ứng 
của chúng, nhãn hiệu thương mại “Caterpillar Yellow”, “Power Edge” cũng như dấu hiệu nhận dạng 
công ty và sản phẩm được sử dụng ở đây, là các nhãn hiệu của Caterpillar và không được sử dụng 
khi chưa được phép.
Bullitt Mobile Ltd là công ty đã được cấp giấy phép của Caterpillar Inc.

Nhãn hiệu của Bullitt Mobile Ltd. và bên thứ ba là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

Không được sao chép hoặc truyền bất kỳ phần nào trong tài liệu này dưới mọi hình thức và phương 
và bằng bất cứ phương tiện nào khi chưa được sự cho phép bằng văn bản của Caterpillar Inc.

Sản phẩm được mô tả trong sổ tay hướng dẫn này có thể bao gồm phần mềm có bản quyền và các 
bên có thể cấp giấy phép khác. Khách hàng sẽ không được tái tạo, phân phối, sửa đổi, dịch ngược, 
tháo rời, giải mã, trích xuất, đảo ngược, cho thuê, chuyển nhượng hoặc cấp giấy phép phụ cho phần 
mềm hoặc phần cứng đã đề cập trừ khi luật hiện hành cho phép làm như vậy hoặc các hành động 
như vậy được chủ sở hữu bản quyền tương ứng theo giấy phép chấp thuận.

Logo và dấu từ Bluetooth® là nhãn hiệu đã đăng ký do Bluetooth SIG, Inc. sở hữu và mọi việc sử 
dụng dấu đó của Bullitt Group đều là theo giấy phép. Tất cả các nhãn hiệu và tên thương mại khác 
của bên thứ ba là thuộc chủ sở hữu tương ứng.

Wi-Fi® là một nhãn hiệu đăng ký của Wi-Fi Alliance®.

THÔNG BÁO
Một số tính năng của sản phẩm và các phụ kiện được mô tả trong tài liệu này dựa trên phần mềm 
được cài đặt, năng lực và các cài đặt của mạng cục bộ, và có thể không được kích hoạt hoặc bị giới 
hạn bởi nhà điều hành mạng hoặc nhà cung cấp dịch vụ mạng. Do đó, các mô tả trong hướng dẫn 
này có thể không khớp chính xác với sản phẩm hoặc các phụ kiện đã mua.

Nhà sản xuất có quyền thay đổi hoặc sửa đổi bất kỳ thông tin hoặc thông số kỹ thuật nào có trong 
sổ tay hướng dẫn này mà không cần thông báo trước hoặc chịu trách nhiệm.

Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm về tính hợp pháp và chất lượng của bất kỳ sản phẩm nào bạn 
tải lên hoặc tải về thông qua thiết bị này bao gồm cả văn bản, hình ảnh, nhạc, phim và phần mềm 
không tích hợp được bảo vệ bản quyền. Bất kỳ hậu quả phát sinh từ việc cài đặt hoặc sử dụng các 
sản phẩm trước trên thiết bị này đều thuộc trách nhiệm của bạn.

KHÔNG BẢO HÀNH
Nội dung của sổ tay hướng dẫn này được cung cấp "nguyên trạng". Trừ khi có yêu cầu của pháp luật 
hiện hành, không có bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào, dù là rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng 
không giới hạn ở các bảo hành ngụ ý về khả năng bán và tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, 
được đưa ra liên quan đến tính chính xác, độ tin cậy hoặc nội dung của sổ tay hướng dẫn này.

Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, không có trường hợp nào nhà sản xuất 
phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên, gián tiếp hoặc do hậu quả nào; 
hay tình trạng mất lợi nhuận, kinh doanh, doanh thu, dữ liệu, uy tín hoặc các khoản tiết kiệm đã dự 
tính.

QUY ĐỊNH VỀ XUẤT NHẬP KHẨU
Khách hàng phải tuân thủ tất cả các quy định xuất hoặc nhập khẩu áp dụng. Khách hàng phải có 
được tất cả các giấy phép chính phủ cần thiết để xuất khẩu, tái xuất khẩu hoặc nhập khẩu sản phẩm 
được đề cập trong sổ tay hướng dẫn này bao gồm cả phần mềm và dữ liệu kỹ thuật.
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CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI ĐIỆN THOẠI 
THÔNG MINH CAT® S31

Chiếc điện thoại thông minh thực sự chắc chắn cùng những tính năng siêu bền và bộ pin có thời lượng 
lâu hơn. Được thiết kế để chống chịu các điều kiện khắc nghiệt bạn phải đối mặt hàng ngày tại nơi 
làm việc và khi đi chơi. Dù là điện thoại bị rơi, bị chìm xuống nước hay quên sạc thiết bị - Cat® S31 sẽ 
không làm bạn thất vọng.

Điện thoại thông minh của bạn không chỉ được chứng nhận theo tiêu chuẩn cao nhất của ngành về độ 
chắc chắn, khả năng chống nước và bụi theo MIL-SPEC 810G và IP68, mà còn có khả năng vượt trên cả 
những thử nghiệm này. Chống sốc khi thả rơi vào bê tông từ độ cao ấn tượng 1,8 mét, đủ cứng để xử 
lý sốc nhiệt và tia sương muối, chống thấm nước trong 35 phút ở độ sâu lên đến 1,2 mét. Bất kể mọi 
tình huống, Cat S31 vẫn duy trì kết nối cho bạn. 

Cat S31 là một chiếc điện thoại thông minh thiết thực, đi kèm các tính năng thực sự hữu ích để một 
ngày của bạn trở nên hữu ích nhất có thể. Pin dung lượng cao và khả năng lưu trữ mở rộng lên đến 
128GB giúp đảm bảo hiệu suất hàng ngày không bị ảnh hưởng. Màn hình Full HD 4.7" chống xước, lớn 
và sáng giúp bạn có thể đọc dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp và thậm chí có thể sử dụng ngay cả khi 
thiết bị ẩm hoặc khi bạn đang đeo găng tay. Ngoài ra, thiết kế dễ cầm của thiết bị với phím đa năng 
có thể lập trình - hữu ích cho tính năng Push to Talk (PTT), hoặc dễ dàng khởi chạy đèn pin hoặc máy 
ảnh của thiết bị.

CHỨNG NHẬN VỀ ĐỘ CHẮC CHẮN
ĐÁNH RƠI THIẾT BỊ:

• Nên: Sử dụng thiết bị của bạn cho tới độ cao 1,8 mét – thiết bị có tính năng chống sốc trong phạm vi 
độ cao này.

• Không nên: Dùng lực ném thiết bị của bạn từ độ cao trên 1,8 mét. Thiết bị này bền nhưng không phải 
là không thể phá hủy.

CHỐNG NƯỚC:

• Nên: Sử dụng thiết bị của bạn trong điều kiện ẩm ướt - màn hình cảm ứng đa chạm 4.7" hoạt động ngay 
cả khi ngón tay ướt. Đảm bảo rằng tất cả các bộ phận và nắp được đóng đúng cách trước khi sử dụng 
thiết bị của bạn dưới nước. Thiết bị có thể chịu được độ sâu 1,2 mét trong tối đa 35 phút.

• Không nên: Quên đóng các bộ phận và nắp thiết bị của bạn trước khi sử dụng thiết bị dưới nước, hoặc 
cố sử dụng thiết bị vượt quá độ sâu 1,2 mét.

CHỐNG BỤI VÀ CHỐNG XƯỚC:

• Nên: Sử dụng thiết bị của bạn trong môi trường bụi bẩn. Cat S31 đã được chứng nhận IP68 - một 
phương pháp đo tiêu chuẩn ngành đối với độ bền, còn màn hình của thiết bị được làm từ Kính Corning® 
Gorilla® Glass 3 chống xước.

NHIỆT ĐỘ KHẮC NGHIỆT:

• Nên: Sử dụng thiết bị của bạn trong phạm vi nhiệt độ từ - 20º C đến + 55º C. Thiết bị cũng có thể 
chống chịu khi nhiệt độ thay đổi quá cao hoặc quá thấp: chuyển đổi giữa lạnh và nóng, hoặc ngược lại 
rất nhanh.

• Không nên: Sử dụng thiết bị của bạn ở ngoài phạm vi hoạt động từ - 20º C đến + 55º C – thiết bị này 
không được thiết kế cho tủ đông hoặc lò nướng.
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NỘI DUNG TRONG HỘP 

• Thiết bị
• Hướng dẫn Khởi động Nhanh
• Cáp điện USB và bộ sạc điện
• Miếng dán bảo vệ màn hình của nhà máy đã có trên thiết bị

CHỨC NĂNG CHÍNH 

PHÍM NGUỒN 
• Nhấn để bật thiết bị 
• Nhấn và giữ để mở menu Tùy chọn của điện thoại 
• Nhấn để khóa hoặc mở màn hình khi thiết bị không hoạt động

NÚT MÀN HÌNH CHÍNH 
• Nhấn bất cứ khi nào trong khi điện thoại đang bật và đã được mở khóa để hiển thị Màn hình chính
• Nhấn giữ nút Màn hình chính để sử dụng Google assistant

NÚT ỨNG DỤNG GẦN ĐÂY 
• Nhấn bất kỳ lúc nào để mở các ứng dụng được sử dụng gần đây

NÚT QUAY LẠI 
• Nhấn để trở lại màn hình trước đó 
• Nhấn để đóng bàn phím trên màn hình

PHÍM TĂNG/GIẢM ÂM LƯỢNG 
• Âm lượng – Nhấn phím tăng Âm lượng để tăng âm lượng, hoặc phím giảm Âm lượng để giảm âm 

lượng của cuộc gọi, nhạc chuông, phương tiện hoặc báo thức 
• Ảnh chụp màn hình – Nhấn đồng thời cả hai phím Nguồn và giảm Âm lượng. Ảnh chụp màn hình được 

lưu trong album ảnh
• Khi ở trong ứng dụng máy ảnh, nhấn phím tăng/giảm Âm lượng để chụp ảnh

1. GIẮC CẮM TAI NGHE
2. LOA NGHE SÁT TAI 
3. MÁY ẢNH MẶT TRƯỚC
4. MICRÔ
5. NÚT QUAY LẠI
6. NÚT MÀN HÌNH CHÍNH
7. NÚT ỨNG DỤNG GẦN ĐÂY
8. LOA
9. PHÍM CÓ THỂ LẬP TRÌNH
10. PHÍM NGUỒN
11. PHÍM TĂNG ÂM LƯỢNG
12. PHÍM GIẢM ÂM LƯỢNG
13. KHE THẺ SIM
14. KHE CẮM THẺ MICROSD
15. CỔNG USB
16. MÁY ẢNH 8MP
17. ĐÈN NHÁY

13 2

10

9

7
8

65

13

14

16

11

12

17

15

4
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KHỞI ĐỘNG

LẮP THẺ SIM NANO
1. Đặt thiết bị của bạn trên bề mặt phẳng với màn hình hướng xuống dưới. Sau đó, mở nắp bên hông. 
2. Dùng ngón tay để kéo khay thẻ SIM từ dưới nhãn ra.
3. Cho thẻ Nano SIM vào khay SIM theo chỉ dẫn trên hướng dẫn của khay với các chốt màu vàng  

hướng lên. 
4. Lắp khay SIM lại vào khe cắm thẻ SIM.

LƯU Ý:
• Đảm bảo thẻ SIM được cố định chắc chắn trong khay SIM.
• Đẩy khay SIM cho đến khi hoàn toàn được đưa vào khe cắm.
• Để tháo thẻ SIM Nano, sử dụng ngón tay của bạn để kéo khay ra. Sau đó tháo thẻ SIM Nano.

LẮP THẺ NHỚ
1. Đặt thiết bị của bạn trên một bề mặt phẳng với màn hình hướng xuống. Sau đó, mở nắp bên hông.
2. Lắp thẻ microSD™ vào khe cắm thẻ nhớ với các chốt màu vàng hướng lên.

LƯU Ý:
• Đẩy thẻ nhớ cho đến khi bạn nghe thấy âm thanh khóa.
• Để tháo thẻ nhớ microSD, bấm vào cạnh thẻ nhớ để đẩy ra.
• Không được dùng lực ấn mạnh vào thẻ nhớ microSD bởi có thể làm hỏng thẻ nhớ hoặc khe cắm thẻ.

SẠC PIN
Sạc pin trước khi sử dụng thiết bị của bạn lần đầu tiên.

1. Kết nối cáp điện USB với bộ sạc điện.

2. Mở nắp cổng USB và sau đó cắm cáp USB vào cổng USB.

LƯU Ý:
• Chỉ sử dụng bộ sạc và cáp được phê duyệt của Cat. Thiết bị không được phê duyệt có thể làm hỏng 

thiết bị này hoặc làm nổ pin.
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LƯU Ý:
• Cẩn thận không sử dụng quá nhiều lực khi kết nối cáp USB và biết hướng chính xác của phích cắm.
• Cố cắm đầu nối không đúng cách có thể gây hư hỏng và sẽ không thuộc diện được bảo hành.

3. Cắm bộ sạc vào ổ cắm điện AC thích hợp.
4. Khi đã sạc đầy thiết bị, trước tiên, hãy rút cáp USB khỏi thiết bị, sau đó rút phích cắm bộ sạc khỏi ổ cắm 

điện. Đóng nắp cổng USB trên thiết bị sau khi sạc.

THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ VIỆC SỬ DỤNG PIN 
TRONG TƯƠNG LAI

Nếu hết sạch pin, thiết bị của bạn có thể không lên nguồn ngay sau khi bắt đầu sạc. Trước khi thử bật, hãy 
để pin được sạc trong vài phút. Có thể lúc này biểu tượng đang sạc pin vẫn chưa xuất hiện trên màn hình.

Khi pin yếu, thiết bị sẽ xuất hiện cảnh báo và hiển thị lời nhắc. Khi pin gần như cạn kiệt, thiết bị của bạn sẽ 
tự động tắt nguồn.

LƯU Ý: 
Thời gian cần để sạc pin phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường và tuổi của pin.

BẬT/TẮT NGUỒN THIẾT BỊ 
BẬT NGUỒN

1. Nhấn phím Nguồn .

Khi bạn bật thiết bị của mình lần đầu tiên, Màn hình Chào mừng sẽ được hiển thị. Trước tiên, hãy chọn ngôn 
ngữ ưa thích của bạn và sau đó chạm vào GET STARTED (KHỞI ĐỘNG) để tiếp tục quy trình thiết lập.

LƯU Ý:
• Cần có kết nối Wi-Fi hoặc Dữ liệu.

Bạn có thể bỏ qua phần cài đặt và hoàn tất vào một thời điểm khác. Tuy nhiên, cần có tài khoản Google để 
sử dụng một số dịch vụ của Google trên thiết bị Android này.

TẮT NGUỒN

1. Nhấn và giữ phím Nguồn để mở menu tùy chọn Điện thoại.
2. Chạm vào Tắt nguồn.
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MÀN HÌNH CẢM ỨNG
TÁC VỤ TRÊN MÀN HÌNH CẢM ỨNG

• Chạm: Sử dụng đầu ngón tay của bạn để chọn một mục, xác nhận lựa chọn hoặc bắt đầu một ứng 
dụng trên màn hình.

• Chạm và giữ: Dùng ngón tay chạm vào một mục và tiếp tục ấn xuống cho đến khi màn hình có phản 
ứng. Ví dụ: để mở menu tùy chọn cho màn hình đang hoạt động, chạm vào màn hình và giữ cho đến 
khi menu xuất hiện.

• Vuốt: Di chuyển ngón tay trên màn hình theo chiều dọc hoặc chiều ngang. Ví dụ: vuốt sang trái hoặc 
phải để chuyển đổi giữa các hình ảnh.

• Kéo: Nếu bạn muốn di chuyển một mục, hãy sử dụng ngón tay của bạn để chạm và giữ. Giờ thì kéo 
mục đó tới bất kỳ phần nào của màn hình.

MÀN HÌNH CHÍNH
Màn hình Chính là điểm xuất phát để truy cập các tính năng của thiết bị. Màn hình này hiển thị các biểu 
tượng ứng dụng, tiện ích, phím tắt, v.v. Nó có thể được tùy chỉnh với các hình nền khác nhau và có thể được 
điều chỉnh để hiển thị các mục ưa thích của bạn.

1. Biểu tượng trình khởi chạy là . Chạm vào đây để xem và khởi chạy các ứng dụng đã cài đặt  
(ứng dụng).

LƯU Ý:
• Nhấn giữ trên một không gian trống trên Màn hình Chính sẽ khởi chạy lối tắt tới hình nền, tiện ích và 

cài đặt.

KHÓA VÀ MỞ KHÓA MÀN HÌNH
KHÓA MÀN HÌNH

1. Nếu thiết bị của bạn được bật, nhấn phím Nguồn để khóa màn hình. Bạn vẫn có thể nhận được tin nhắn 
và cuộc gọi ngay cả khi màn hình bị khóa.

2. Nếu để yên thiết bị trong một khoảng thời gian nhất định, màn hình sẽ tự động khóa. Bạn có thể điều 
chỉnh thời gian khóa màn hình trong cài đặt.

MỞ KHÓA MÀN HÌNH

1. Nhấn phím Nguồn để đánh thức màn hình. Sau đó, kéo biểu tượng khóa  lên trên để mở khóa màn 
hình. Bạn có thể phải nhập mã PIN hoặc mẫu hình của mình nếu đặt trước.

2. Để khởi chạy ứng dụng Máy ảnh ngay từ màn hình đã khóa, hãy kéo biểu tượng máy ảnh  lên trên.

LƯU Ý:
• Bạn có thể bật màn hình bằng cách ấn vào nút Màn hình chính hai lần. Để biết chi tiết, hãy tham khảo 

"Cách sử dụng Chức năng Đánh thức Chạm đúp" trên trang 25.
• Nếu bạn đã thiết lập khóa màn hình, bạn sẽ được nhắc để mở khóa màn hình. Để biết chi tiết, hãy tham 

khảo "Bảo vệ Thiết bị bằng Khóa Màn hình" trên trang 26.

MÀN HÌNH
BỐ CỤC HIỂN THỊ

THÔNG BÁO VÀ THÔNG TIN TRẠNG THÁI 

Thanh Trạng thái xuất hiện ở đầu mỗi màn hình. Thanh này sẽ hiển thị biểu tượng thông báo, chẳng hạn như 
cuộc gọi nhỡ hoặc tin nhắn nhận được (bên trái) và các biểu tượng trạng thái điện thoại, chẳng hạn như tình 
trạng pin (bên phải), ngoài thời gian hiện tại.
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BIỂU TƯỢNG TRẠNG THÁI

BIỂU TƯỢNG THÔNG BÁO

Thanh Thông báo Biểu tượng Trạng thái

  4G Đã kết nối với mạng di động 4G Chế độ rung
  LTE Đã kết nối với mạng di động LTE Vị trí được tìm thấy
  3G Đã kết nối với mạng di động 3G Chỉ báo pin, pin đầy
  G Đã kết nối với mạng di động GPRS Đang sạc pin
  E Đã kết nối với mạng di động EDGE Đài FM được bật
  H Đã kết nối với mạng di động HSDPA Chế độ trên máy bay
  H+ Đã kết nối với mạng di động HSPA+ Đã kết nối với mạng Wi-Fi

  R Chuyển vùng Đã kết nối với một thiết bị  
Bluetooth

Cường độ tín hiệu mạng di động Đang tải lên qua Wi-Fi
Không có tín hiệu mạng di động Đang tải về qua Wi-Fi

Thông báo email mới Cuộc gọi nhỡ
Tin nhắn văn bản mới Loa ngoài được kích hoạt
Sự kiện sắp tới Micrô điện thoại được tắt tiếng
Báo thức được thiết lập Đang tải xuống dữ liệu
Dữ liệu đang đồng bộ hoá Tai nghe được kết nối
Sự cố đăng nhập hoặc đồng bộ hóa Đã chụp ảnh màn hình
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BẢNG THÔNG BÁO
Thiết bị của bạn sẽ khởi chạy một thông báo khi bạn nhận được tin nhắn mới, có cuộc gọi nhỡ, nếu có một 
sự kiện sắp tới và các thông tin khác. Mở bảng thông báo để xem thông báo của bạn.

MỞ BẢNG THÔNG BÁO

1. Khi một biểu tượng thông báo xuất hiện trên thanh thông báo, hãy chạm vào thanh thông báo, sau đó 
kéo xuống để mở bảng thông báo.

2. Chạm vào thông báo để mở.
3. Nếu bạn muốn đóng một thông báo (mà không xem), chỉ cần chạm và giữ thông báo, sau đó kéo sang 

trái/phải của màn hình.

ĐÓNG BẢNG THÔNG BÁO

1. Để đóng bảng thông báo, hãy trượt phần dưới cùng của bảng lên trên.

BIỂU TƯỢNG LỐI TẮT
THÊM MỘT MỤC MÀN HÌNH CHÍNH MỚI

1. Từ màn hình Chính, chạm vào  để hiển thị tất cả các ứng dụng.
2. Kéo biểu tượng ứng dụng đến màn hình Chính cụ thể.

DI CHUYỂN MỤC MÀN HÌNH CHÍNH

1. Chạm và giữ một biểu tượng ứng dụng trên màn hình Chính cho đến khi biểu tượng phóng to.
2. Không cần nhấc ngón tay của bạn, kéo biểu tượng tới vị trí bạn muốn trên màn hình, sau đó nhả ra.

LƯU Ý:
• Phải có đủ không gian để biểu tượng nằm vừa vặn trên bảng màn hình Chính hiện tại.

XÓA MỤC MÀN HÌNH CHÍNH

1. Chạm và giữ một biểu tượng ứng dụng trên màn hình Chính cho đến khi biểu tượng phóng to.
2. Không cần nhấc ngón tay, kéo mục đó để xóa và sau đó nhả ra.
3. Ngoài ra, cũng có thể gỡ cài đặt ứng dụng bằng cách làm theo bước 1 và 2, sau đó kéo ứng dụng vào 

biểu tượng Gỡ cài đặt ở đầu màn hình.

TIỆN ÍCH
Một tiện ích cho phép bạn xem trước hoặc sử dụng một ứng dụng. Tiện ích có thể được đặt trên màn hình 
Chính của bạn dưới dạng biểu tượng hoặc cửa sổ xem trước. Một số tiện ích được cài đặt theo mặc định 
trên thiết bị và bạn có thể tải thêm tiện ích từ Google Play.

THÊM TIỆN ÍCH

1. Chạm và giữ màn hình Chính.
2. Chạm vào tiện ích để hiển thị các tiện ích có sẵn.
3. Kéo tiện ích mong muốn của bạn vào màn hình Chính.

XÓA TIỆN ÍCH

1. Chạm và giữ biểu tượng tiện ích trên màn hình Chính cho đến khi biểu tượng phóng to.
2. Không cần nhấc ngón tay, kéo mục đó để Xóa, sau đó nhả ra.
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THƯ MỤC
TẠO THƯ MỤC

Kéo biểu tượng ứng dụng hoặc lối tắt và thả lên đầu của các ứng dụng khác.

ĐỔI TÊN THƯ MỤC

1. Chạm vào thư mục để mở.
2. Nhập tên cho thư mục mới trong thanh tiêu đề.
3. Sau đó nhấn nút Back (Quay lại).

HÌNH NỀN
THAY ĐỔI HÌNH NỀN

1. Chạm và giữ màn hình Chính.
2. Chạm vào Hình nền.
3. Cuộn qua các tùy chọn có sẵn.
4. Chạm vào hình ảnh yêu thích của bạn, sau đó nhấn Đặt Hình nền.
5. Giờ bạn có thể chọn có đặt hình này làm hình nền Mở khóa Màn hình, hình nền Màn hình Chính hoặc 

cả hai hay không.

CHUYỂN NỘI DUNG PHƯƠNG TIỆN ĐẾN THIẾT BỊ 
VÀ NGƯỢC LẠI

Chuyển nhạc và hình ảnh yêu thích giữa thiết bị và PC của bạn ở chế độ MTP Thiết bị Phương tiện.

1. Trước tiên, kết nối thiết bị của bạn với PC sử dụng cáp điện USB.
2. Sau đó mở bảng thông báo và chạm vào tùy chọn kết nối USB. Chạm vào chuyển tập tin để kích hoạt 

chế độ MTP.
3. Thiết bị của bạn sẽ được hiển thị dưới dạng một thiết bị có thể cắm và tháo rời khỏi máy, trên đó hiển 

thị bộ nhớ trong của điện thoại. Nếu có lắp thẻ nhớ, thẻ microSD cũng xuất hiện. Sao chép các tập tin 
mong muốn vào thiết bị.

LƯU Ý: 
• Nếu bạn đang sử dụng một máy tính MAC, phải tải về các trình điều khiển từ: http://www.android.com/

filetransfer/

SỬ DỤNG CHẾ ĐỘ TRÊN MÁY BAY
Một số vị trí có thể yêu cầu bạn tắt kết nối dữ liệu. Thay vì tắt thiết bị của bạn, bạn có thể đặt thiết bị sang 
chế độ trên Máy bay.

1. Nhấn và giữ phím Nguồn.
2. Chạm vào chế độ trên Máy bay.
3. Hoặc bạn có thể chọn menu Khác trong menu Cài đặt và trượt nút gạt chế độ trên Máy bay  

sang phải .

LƯU Ý:
• Bạn cũng có thể truy cập chế độ trên Máy bay từ màn hình Chính bằng kéo bảng thông báo xuống.
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THỰC HIỆN MỘT CUỘC GỌI ĐIỆN THOẠI
Có một số cách để gọi điện thoại.

1. Quay số trên bàn phím.
2. Hoặc chọn một số từ danh bạ, trên một trang Web, hoặc từ một tài liệu có chứa một số điện thoại.

LƯU Ý:
• Khi bạn đang gọi điện thoại, các cuộc gọi đến có thể được trả lời hoặc gửi đến thư thoại của bạn. Bạn 

cũng có thể thiết lập cuộc gọi hội nghị với một số người tham gia.

THỰC HIỆN CUỘC GỌI ĐIỆN THOẠI BẰNG BÀN PHÍM

1. Từ màn hình Chính, chạm vào  . Sau đó chạm vào  để hiển thị bàn phím.
2. Quay số điện thoại bằng cách bấm phím số.

Mẹo: Thiết bị của bạn hỗ trợ chức năng SmartDial. Khi bạn nhập một số vào bàn phím, chức năng SmartDial 
sẽ tự động tìm kiếm thông qua danh sách liên lạc của bạn và liệt kê các dự đoán cho một số liên lạc phù 
hợp với số đó. Bạn có thể đóng bàn phím để xem thêm các kết quả phù hợp.

3. Sau khi bạn nhập số hoặc chọn số liên lạc, hãy chạm vào  .

THỰC HIỆN CUỘC GỌI ĐIỆN THOẠI TỪ DANH BẠ

1. Từ màn hình Chính, chạm vào  > Danh bạ  để hiển thị danh sách liên lạc. Từ bàn phím, chạm vào 
tab  để hiển thị danh sách liên lạc.

2. Trong danh sách, chọn một số liên lạc.
3. Chạm vào số điện thoại để gọi cho số liên lạc.

THỰC HIỆN CUỘC GỌI ĐIỆN THOẠI TỪ NHẬT KÝ CUỘC GỌI

1. Chạm vào  > Điện thoại  > tab . Nhật ký Cuộc gọi hiển thị các cuộc gọi mới nhất bạn đã thực 
hiện và nhận.

2. Chọn một số liên lạc từ danh sách và chạm vào  để thực hiện cuộc gọi.

TRẢ LỜI VÀ TỪ CHỐI MỘT CUỘC GỌI ĐIỆN THOẠI

Khi bạn nhận được một cuộc gọi điện thoại, màn hình cuộc gọi đến sẽ hiển thị ID người gọi.

1. Để trả lời cuộc gọi, chạm vào  và kéo sang phải  .
2. Để từ chối cuộc gọi, chạm vào  và kéo sang trái  .
3. Để từ chối cuộc gọi và thay vào đó gửi tin nhắn trực tiếp cho người gọi, chạm vào  và kéo lên  

trên . Sau đó chọn một trong các tùy chọn tin nhắn mẫu có sẵn, hoặc chạm vào Write Your Own (Viết 
riêng) để soạn một tin nhắn cá nhân.

LƯU Ý:
• Khi bạn chạm vào , nó sẽ biến mất khỏi màn hình.

KẾT THÚC MỘT CUỘC GỌI ĐIỆN THOẠI

Khi đang gọi điện thoại, chạm vào  để ngắt kết nối.

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC TRONG CUỘC GỌI ĐIỆN THOẠI

THỰC HIỆN MỘT CUỘC GỌI HỘI NGHỊ

Trong tính năng cuộc gọi hội nghị, bạn có thể thiết lập một cuộc gọi có nhiều người tham gia.

LƯU Ý:
• Liên hệ với nhà điều hành mạng của bạn để tìm hiểu xem gói thuê bao của thiết bị có hỗ trợ cuộc gọi 

hội nghị không và số lượng người tham gia bạn có thể thêm.
1. Để bắt đầu một cuộc gọi hội nghị, quay số của người tham gia đầu tiên và chạm vào  để thực hiện 

cuộc gọi.
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2. Trong cuộc gọi của bạn với người tham gia đầu tiên, chạm vào  > Thêm cuộc gọi và nhập số điện thoại 
của người tham gia tiếp theo.

3. Chạm vào  , hoặc chọn một số liên lạc từ Nhật ký Cuộc gọi hoặc Danh bạ. Cuộc gọi đầu tiên sẽ được 
tự động đưa vào trạng thái chờ.

4. Sau khi cuộc gọi bổ sung đã được kết nối, chạm vào  >. Hợp nhất cuộc gọi.
5. Để thêm nhiều người hơn, chạm vào  và lặp lại các bước từ 2 đến 4.
6. Để kết thúc cuộc gọi hội nghị và ngắt kết nối với tất cả mọi người, chạm vào .

LƯU Ý:
• Hãy nhớ liên hệ với nhà điều hành mạng của bạn để tìm hiểu xem gói thuê bao của bạn có hỗ trợ cuộc 

gọi hội nghị không và số lượng người tham gia bạn có thể thêm.

CHUYỂN ĐỔI GIỮA CÁC CUỘC GỌI ĐIỆN THOẠI

Nếu bạn nhận được một cuộc gọi đến trong khi đang có cuộc gọi hiện tại, có thể chuyển đổi giữa hai  
cuộc gọi.

1. Khi cả hai cuộc gọi đang diễn ra, hãy chạm vào tên hoặc số điện thoại của số liên lạc ở góc dưới bên 
trái của màn hình.

2. Cuộc gọi hiện tại của bạn sẽ được đưa vào trạng thái chờ và bạn sẽ được kết nối với cuộc gọi còn lại.

DANH BẠ
Ứng dụng Danh bạ cho phép bạn lưu và quản lý các thông tin về các số liên lạc của bạn. 

MỞ ỨNG DỤNG DANH BẠ

Khi bạn thiết lập thiết bị, Danh bạ sẽ hiển thị một thông báo vạch ra cách bắt đầu thêm các số liên lạc.
Để mở ứng dụng, thực hiện một trong các cách sau:

• Chạm vào  rồi sau đó Danh bạ . Sau đó chạm vào Tất cả. 
• Chạm vào  trên màn hình Chính. Sau đó chạm vào tab  để hiển thị danh sách liên lạc của bạn.

LƯU Ý:
• Tất cả các số liên lạc của bạn sẽ được hiển thị theo thứ tự bảng chữ cái trong danh sách cuộn.

SAO CHÉP DANH BẠ

Bạn có thể sao chép các số liên lạc được lưu trong tài khoản Google hoặc từ thẻ SIM, bộ nhớ trong hoặc 
thẻ nhớ.
1. Trong danh sách liên lạc, chạm vào  > Nhập / Xuất.
2. Thực hiện một trong các cách sau:
a) Để nhập danh bạ được lưu trong tài khoản Google:
• Chọn tài khoản cá nhân và chạm vào Tiếp theo. Xác định nơi nhập các số liên lạc và chạm vào Tiếp theo. 

Sau đó chọn (các) số liên lạc mong muốn và chạm vào OK.

b) Để nhập danh bạ từ thẻ SIM:
• Chạm vào USIM và chạm vào Tiếp theo. Xác định nơi nhập các số liên lạc và chạm vào Tiếp theo. Sau 

đó chọn (các) số liên lạc mong muốn và chạm vào OK.

c) Để nhập danh bạ từ bộ nhớ trong hoặc thẻ nhớ:
• Chạm vào bộ nhớ chia sẻ Trong hoặc thẻ SD. Xác định nơi nhập các số liên lạc và chạm vào Tiếp theo. 

Nếu có nhiều tập tin vCard, sẽ có các tùy chọn để nhập một tập tin vCard, nhiều tập tin vCard, hoặc 
tất cả các tập tin vCard.

SAO LƯU DANH BẠ

Bạn có thể sao chép các số liên lạc vào thẻ SIM, bộ nhớ trong của thiết bị hoặc thẻ nhớ.

1. Trong danh sách liên lạc, chạm vào  > Nhập / Xuất.
2. Giờ hãy thực hiện một trong các cách sau:
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a) Để Nhập/Xuất danh bạ vào thẻ SIM:
 Chọn một tài khoản cá nhân hoặc chạm vào số liên hệ trên Điện thoại. Chạm vào Tiếp theo > USIM. 

Sau đó chọn (các) số liên lạc mong muốn và chạm vào OK.

b) Để xuất danh bạ đến bộ nhớ trong hoặc thẻ nhớ:
Chọn một tài khoản cá nhân hoặc chạm vào số liên hệ trên Điện thoại. Chạm vào Bộ nhớ Chia sẻ Trong 
hoặc Thẻ SD >Tiếp theo. Sau đó chọn (các) số liên lạc mong muốn và chạm vào OK. Một thông báo 
xác nhận sẽ xuất hiện, chạm vào OK để xác nhận lựa chọn.

THÊM MỘT SỐ LIÊN LẠC MỚI

1. Trong danh sách liên lạc của bạn, chạm vào  để thêm một số liên lạc mới.
2. Xác định vị trí lưu số liên lạc. Giờ thì hãy nhập tên của số liên lạc, sau đó thêm mọi thông tin chi tiết như 

số điện thoại hoặc địa chỉ.
3. Khi bạn hoàn tất, chạm vào  để lưu thông tin liên lạc.

THÊM MỘT SỐ LIÊN LẠC VÀO MỤC YÊU THÍCH

1. Chạm vào số liên lạc bạn muốn thêm vào mục Yêu thích.
2. Chạm vào biểu tượng  bên cạnh tên của số liên lạc đã chọn và biểu tượng sẽ chuyển sang màu trắng 

(hoàn toàn) . Số liên lạc đã được thêm vào mục Yêu thích của bạn.

TÌM KIẾM MỘT SỐ LIÊN LẠC

1. Trong danh sách Liên lạc của bạn, chạm vào  để tìm kiếm một số liên lạc.
2. Nhập tên của số liên lạc và các số liên lạc có tên trùng hợp sẽ xuất hiện bên dưới hộp tìm kiếm. 

CHỈNH SỬA MỘT SỐ LIÊN LẠC

Bạn luôn có thể thay đổi thông tin bạn đã lưu trữ cho một số liên lạc. 

1. Trong danh sách Liên lạc của bạn, chạm vào số liên lạc bạn muốn chỉnh sửa.
2. Chạm vào .
3. Thực hiện thay đổi đối với thông tin liên lạc, sau đó chạm vào . Để hủy bỏ các thay đổi bạn đã thực 

hiện, nhấn vào nút Back (Quay lại).

LIÊN LẠC VỚI CÁC SỐ LIÊN LẠC CỦA BẠN

Bạn có thể liên lạc với một số liên lạc bằng cuộc gọi điện thoại, tin nhắn văn bản (SMS) hoặc tin nhắn đa 
phương tiện (MMS) từ tab Danh bạ hoặc Yêu thích. 

1. Trong danh sách Liên lạc của bạn, chạm vào một số liên lạc để liên lạc.
2. Bạn có thể:
• Chạm vào số điện thoại để thực hiện cuộc gọi.
• Hoặc, chạm vào  để gửi một tin nhắn.

XÓA MỘT SỐ LIÊN LẠC

1. Trong danh sách Liên lạc của bạn, chạm vào số liên lạc bạn muốn xóa.
2. Chạm vào  > Xóa.
3. Nhấp vào Xóa một lần nữa để xác nhận.

SỬ DỤNG BÀN PHÍM TRÊN MÀN HÌNH

HIỂN THỊ BẢNG ĐIỀU KHIỂN BÀN PHÍM

Một số ứng dụng sẽ tự động mở bàn phím. Đối với một số ứng dụng khác, hãy chạm vào trường văn bản 
để mở bàn phím. Nhấn nút Quay lại để ẩn bàn phím.

SỬ DỤNG BÀN PHÍM NGANG

Nếu bạn thấy khó sử dụng bàn phím theo hướng dọc, đơn giản chỉ cần xoay thiết bị sang ngang. Màn hình 
giờ sẽ hiển thị bàn phím theo chiều ngang, cho phép bạn sử dụng bàn phím với bố cục rộng hơn.
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TÙY CHỈNH CÀI ĐẶT BÀN PHÍM CỦA BẠN

1. Chạm vào  > Cài đặt  > Ngôn ngữ & Nhập liệu.
2. Bạn có thể:
• Chạm vào bàn phím Ảo để cấu hình cài đặt bàn phím.
• Hoặc chạm vào bàn phím Vật lý để giữ bàn phím ảo trên màn hình. Chế độ này cũng sẽ hiển thị các 

phím tắt có sẵn.

ĐĂNG KÝ

Đăng ký điện thoại Cat mới của bạn để tham gia cộng đồng điện thoại Cat và nhận những tin tức mới nhất, 
các cập nhật và dịch vụ.
Chạm vào ứng dụng Đăng ký và thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình

WI-FI®

Bạn cần có quyền truy cập vào các điểm truy cập không dây (điểm truy nhập) để sử dụng Wi-Fi trên thiết 
bị của mình. 

BẬT WI-FI VÀ KẾT NỐI VỚI MỘT MẠNG KHÔNG DÂY

1. Chạm vào  > Cài đặt .
2. Trong Không dây & mạng, chạm vào Wi-Fi và và trượt nút gạt sang phải . Chọn một mạng Wi-Fi 

để kết nối.
3. Nếu bạn chọn một một mạng mở, thiết bị sẽ tự động kết nối. Nhưng nếu đây là lần đầu tiên bạn cố kết 

nối với một mạng được bảo vệ, bạn phải nhập mật khẩu, sau đó chạm vào Kết nối.

LƯU Ý:
• Bạn sẽ không phải nhập lại mật khẩu cho một mạng được bảo vệ nếu trước đó bạn đã kết nối với mạng 

đó, trừ khi thiết bị đã được đặt lại về cài đặt mặc định, hoặc nếu mật khẩu Wi-Fi đã bị thay đổi.
• Những trở ngại chặn các tín hiệu Wi-Fi sẽ làm giảm độ mạnh của mạng.

Mẹo: Trên màn hình cài đặt Wi-Fi, chạm vào Thêm mạng để thêm một mạng Wi-Fi mới.

SMS VÀ MMS
MỞ TIN NHẮN

Để mở ứng dụng, thực hiện một trong các cách sau:
 
• Chạm vào  trên màn hình Chính.
• Chạm vào  > Tin nhắn 

SOẠN VÀ GỬI TIN NHẮN VĂN BẢN

Bạn có thể soạn một tin nhắn văn bản mới hoặc mở một chuỗi tin nhắn đang diễn ra.

1. Chạm vào  để soạn một văn bản mới hoặc tin nhắn đa phương tiện.
2. Nhập một số điện thoại hoặc tên liên lạc vào trường Nhập tên hoặc số. Khi bạn nhập, SmartDial sẽ cố 

gắng khớp nó với các số liên lạc của thiết bị. Chạm vào một người nhận được đề xuất hoặc tiếp tục 
nhập. Nếu bạn muốn mở một chuỗi tin nhắn hiện có, chỉ cần chạm vào chuỗi đó.

3. Chạm vào ô văn bản để soạn tin nhắn của bạn. Nếu bạn nhấn nút Quay lại trong khi đang soạn một 
tin nhắn, tin nhắn đó sẽ được lưu lại dưới dạng bản nháp trong danh sách tin nhắn. Chạm vào tin nhắn 
để tiếp tục.

4. Khi tin nhắn của bạn đã sẵn sàng để gửi, chạm vào .

LƯU Ý:
• Khi bạn xem và gửi thêm các tin nhắn, một chuỗi tin nhắn sẽ được hình thành.
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SOẠN VÀ GỬI TIN NHẮN ĐA PHƯƠNG TIỆN

1. Trên màn hình tin nhắn, chạm vào .
2. Nhập một số điện thoại hoặc tên liên lạc vào trường Nhập tên hoặc số hoặc chạm vào  để thêm số 

điện thoại từ Danh bạ.
3. Chạm vào ô văn bản để soạn tin nhắn của bạn.
4. Chạm vào  và chọn kiểu tập tin đa phương tiện bạn muốn đính kèm vào tin nhắn.
5. Sau khi bạn đã hoàn tất, chạm vào .

MỞ VÀ TRẢ LỜI TIN NHẮN

1. Trong danh sách tin nhắn, chạm vào một chuỗi tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn đa phương tiện để mở 
tin nhắn.

2. Chạm vào ô văn bản để soạn tin nhắn.
3. Sau khi hoàn tất, chạm vào .

TÙY CHỈNH CÀI ĐẶT TIN NHẮN

Trong danh sách tin nhắn, chạm vào  > Cài đặt để tùy chỉnh cài đặt tin nhắn của bạn. Chọn từ:
• Âm thanh: Đặt nhạc chuông cho tin nhắn mới. 
• Rung: Trượt nút gạt sang phải để bật chế độ rung cho thiết bị khi nhận được tin nhắn mới.
• Tin nhắn thông báo nhóm: Trượt nút gạt sang trái để tắt chức năng tin nhắn thông báo nhóm.
• Bật cử chỉ: Trượt nút gạt sang trái để tắt chức năng cho phép người dùng điều chỉnh kích thước phông 

chữ bằng cách dùng ngón tay chụm mở hoặc đóng.
• Xóa tin nhắn cũ: Trượt nút gạt sang trái để tắt chức năng tự động xóa tin nhắn khi đạt đến giới hạn.
• Giới hạn tin nhắn văn bản: Đặt giới hạn tối đa số tin nhắn văn bản cho mỗi cuộc trò chuyện. 
• Giới hạn tin nhắn đa phương tiện: Đặt giới hạn tối đa số MMS cho mỗi cuộc trò chuyện.
• Cài đặt tin nhắn văn bản (SMS): Cấu hình cài đặt SMS.
• Cài đặt tin nhắn đa phương tiện (MMS): Cấu hình cài đặt MMS.

TIN NHẮN VĂN BẢN (SMS): ĐẶT CẤU HÌNH CÀI ĐẶT TIN NHẮN VĂN BẢN

Trong danh sách tin nhắn, chạm vào  > Cài đặt tin nhắn văn bản (SMS), để tùy chỉnh cài đặt tin nhắn của 
bạn. Chọn từ: 
• Thông báo gửi: Trượt nút gạt sang phải để yêu cầu một thông báo gửi cho mỗi tin nhắn bạn gửi.
• Mẫu tin nhắn: Chỉnh sửa mẫu tin nhắn.
• Chữ ký SMS: Trượt nút gạt sang bên phải để bật chức năng chữ ký SMS
• Chỉnh sửa chữ ký SMS: Tạo và chỉnh sửa chữ ký SMS khi đã bật chức năng chữ ký SMS.
• Quản lý tin nhắn của thẻ SIM: Tin nhắn đã lưu trên thẻ SIM.
• Bật WAP PUSH: Trượt nút gạt sang bên phải để cho phép bạn nhận tin nhắn dịch vụ.

TIN NHẮN ĐA PHƯƠNG TIỆN (MMS): CẤU HÌNH CÀI ĐẶT TIN NHẮN ĐA PHƯƠNG 
TIỆN.

Trong danh sách tin nhắn, chạm vào > Cài đặt tin nhắn đa phương tiện (MMS), để tùy chỉnh cài đặt tin nhắn 
của bạn. Chọn từ: 
• Nhắn tin theo nhóm: Chọn hộp kiểm để sử dụng MMS để gửi một tin nhắn duy nhất khi có nhiều người 

nhận. 
• Thông báo gửi: Trượt nút gạt sang phải để yêu cầu một thông báo gửi cho mỗi tin nhắn bạn gửi.
• Thông báo đã đọc: Trượt nút gạt sang phải để yêu cầu một thông báo đã đọc cho mỗi tin nhắn bạn gửi.
• Tự động truy xuất: Trượt nút gạt sang phải để tự động truy xuất tin nhắn.
• Tự động truy xuất khi chuyển vùng: Chọn hộp kiểm để tự động truy xuất tin nhắn trong khi chuyển vùng.
• Thời hạn Có hiệu lực của MMS: Chọn khoảng thời gian có hiệu lực tối đa hoặc hai ngày.

BLUETOOTH®

Cat S31 của bạn có Bluetooth. Bluetooth có thể tạo một kết nối không dây với các thiết bị Bluetooth khác, 
do đó bạn có thể chia sẻ các tập tin với bạn bè, nói chuyện rảnh tay bằng tai nghe Bluetooth, hay thậm chí 
chuyển ảnh từ thiết bị đến một PC.
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Nếu bạn đang sử dụng Bluetooth, hãy nhớ để thiết bị Bluetooth bạn muốn kết nối trong phạm vi 10 mét. 
Hãy lưu ý rằng những cản trở như tường hoặc các thiết bị điện tử khác có thể gây cản trở kết nối Bluetooth.

BẬT BLUETOOTH

1. Chạm vào  > Cài đặt .
2. Trong Không dây & mạng, chạm vào Bluetooth và và trượt nút gạt sang phải .

Khi bật Bluetooth, biểu tượng Bluetooth sẽ xuất hiện trên thanh thông báo.

GHÉP ĐÔI VÀ KẾT NỐI THIẾT BỊ BLUETOOTH

Các cách sử dụng phổ biến cho Bluetooth là:
• Sử dụng một thiết bị Bluetooth rảnh tay.
• Sử dụng một tai nghe Bluetooth mono hoặc stereo.
• Kiểm soát nội dung phát qua tai nghe Bluetooth từ xa.

Trước khi sử dụng Bluetooth, bạn cần ghép đôi thiết bị của bạn với thiết bị Bluetooth khác như sau:
1. Đảm bảo rằng chức năng Bluetooth trên thiết bị của bạn được bật.
2. Khi đó Cat S31 sẽ tìm kiếm các thiết bị Bluetooth trong phạm vi. Hoặc chạm vào  > Làm mới.
3. Chạm vào thiết bị mà bạn muốn ghép đôi.
4. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành kết nối.

LƯU Ý:
• Sau khi đã tạo ghép đôi, bạn sẽ không còn phải nhập mẩu khẩu nếu bạn kết nối lại với thiết bị Bluetooth 

đó nữa.

CÁCH GỬI TẬP TIN QUA BLUETOOTH
Với Bluetooth, bạn có thể chia sẻ hình ảnh, video hay tập tin nhạc với gia đình và bạn bè. Cách gửi tập tin 
qua Bluetooth:
1. Chạm vào tập tin bạn muốn gửi.
2. Chạm vào  > Bluetooth, và sau đó chọn một thiết bị ghép đôi.
 

NGẮT KẾT NỐI HOẶC HỦY GHÉP ĐÔI VỚI THIẾT BỊ BLUETOOTH

1. Chạm vào  > Cài đặt .
2. Trong Không dây & Mạng, chạm vào Bluetooth.
3. Trong tùy chọn thiết bị kết nối, chạm vào  và sau đó chạm vào Quên để xác nhận ngắt kết nối.

CHỤP ẢNH VÀ QUAY VIDEO
Bạn có thể sử dụng CAT S31 của mình để chụp ảnh và chia sẻ ảnh và video.

MỞ MÁY ẢNH
Để mở ứng dụng, thực hiện một trong các cách sau:
 
• Chạm vào  trên màn hình Chính.
• Chạm vào  > Máy ảnh .
 
Nhấn nút Quay lại hoặc Màn hình chính để đóng máy ảnh.

CHỤP ẢNH

1. Chạm vào  > Máy ảnh . 
• Theo mặc định, thiết bị sẽ mở chế độ Máy ảnh. Nếu không, hãy chạm vào biểu tượng ở dưới cùng bên 

phải màn hình, sau đó chạm vào .
• Nếu bạn muốn có mặt trong ảnh, chạm vào A ở góc trên cùng bên trái và chọn PIP để kích hoạt chức 

năng cả hai máy ảnh cùng một lúc.
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LƯU Ý:
• Chạm vào  để chuyển đổi giữa máy ảnh trước và máy ảnh sau.

2. Soạn ảnh của bạn trong màn hình chụp ảnh trước khi chụp hình.
• Chạm vào màn hình để tập trung vào một khu vực cụ thể.
• Dùng ngón tay kéo để phóng to/thu nhỏ đối tượng.
• Chạm vào  để thay đổi cài đặt máy ảnh; chọn chế độ cảnh, thiết lập chế độ hẹn giờ, điều chỉnh cân 

bằng trắng, điều chỉnh ISO, điều chỉnh chống rung hoặc điều chỉnh thuộc tính hình ảnh.
• Chạm vào  để áp dụng một hiệu ứng lọc.
3. Chạm vào  để chụp ảnh.

LƯU Ý:
• Trong ứng dụng Máy ảnh, bạn cũng có thể chụp ảnh bằng cách nhấn các phím tăng Âm lượng và giảm 

Âm lượng.
 
XEM ẢNH

Để xem ảnh của bạn, hãy làm theo một trong các cách sau đây:
• Nếu bạn đang ở ứng dụng Máy ảnh, hãy chạm vào hình thu nhỏ của bức ảnh chụp mới nhất ở góc dưới 

bên trái của màn hình.

LƯU Ý:
• Để trở lại chế độ xem Máy ảnh, nhấn nút Quay lại hoặc vuốt sang phải cho đến khi màn hình chụp xuất 

hiện trở lại.
 
• Chạm vào  > Ảnh  để xem tất cả các ảnh và video của bạn.
 
CHỈNH SỬA VÀ CHIA SẺ ẢNH
Khi bạn duyệt qua ảnh, các tùy chọn sau đây sẽ có sẵn:
Chỉnh sửa: Chạm vào  và chỉnh sửa ảnh với nhiều tùy chọn có sẵn.

• Chia sẻ: Chạm vào  để chia sẻ hình ảnh của bạn thông qua các ứng dụng khác nhau có sẵn trên thiết bị.
• Xóa: Chạm vào  để xoá hình ảnh mà bạn không muốn. 
• Xem Thông tin: Chạm vào  để xem thông tin hình ảnh.

QUAY VIDEO

1. Chạm vào  > Máy ảnh .
2. Trượt màn hình sang trái cho đến khi biểu tượng màn trập Video  xuất hiện ở dưới cùng của màn 

hình.

LƯU Ý:
• Chạm vào  để chuyển đổi giữa máy ảnh trước và máy ảnh sau.
• Chạm vào  để áp dụng một hiệu ứng nền.

3. Chạm vào  để bắt đầu quay.
4. Trong khi bạn đang quay, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:
• Dùng ngón tay kéo để phóng to/thu nhỏ đối tượng.
• Chạm vào  để tạm dừng quay. Để tiếp tục, chạm vào .
• Chạm vào màn hình để chụp ảnh.  
• Chạm vào  để dừng quay.

XEM VIDEO

Để xem video sau khi quay, chạm vào hình thu nhỏ của video được quay gần nhất ở dưới cùng bên trái của 
màn hình. Sau đó, chạm vào  để phát video của bạn.
• Chạm vào  > Ảnh  để xem tất cả các ảnh và video của bạn.

CHỤP ẢNH TOÀN CẢNH

1. Chạm vào  > Máy ảnh .
2. Vào menu Chế độ bằng cách chạm vào biểu tượng màu da cam A ở trên cùng bên trái của màn hình 

và chọn Toàn cảnh.
3. Chạm vào  để bắt đầu chụp ảnh.
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4. Chọn hướng mà bạn muốn chụp. Sau đó từ từ di chuyển thiết bị của bạn hướng tới hướng bạn muốn.
5. Khi hướng chụp đạt đến điểm kết thúc, quá trình chụp sẽ kết thúc. Để ngừng chụp bằng thủ công, 

chạm vào .

Mẹo: Để hủy bỏ chụp, chỉ cần chạm vào .

SỬ DỤNG ẢNH

Ứng dụng Ảnh có thể tự động tìm kiếm hình ảnh và video được lưu vào thiết bị hoặc thẻ nhớ của bạn. Chọn 
album/thư mục và phát dưới dạng trình chiếu hoặc chọn các mục để chia sẻ với các ứng dụng khác.

MỞ ẢNH

Chạm vào  > Ảnh  để mở ứng dụng. Ứng dụng Google Photos phân loại các hình ảnh và video theo 
vị trí lưu trữ và phân loại các tập tin này trong thư mục. Chạm vào một thư mục để xem ảnh hoặc video 
bên trong.

XEM ẢNH

1. Trong Ảnh, chạm vào một thư mục để xem hình ảnh bên trong.
2. Chạm vào ảnh để xem ở chế độ toàn màn hình. Khi bạn xem một hình ảnh ở chế độ toàn màn hình, 

vuốt bức hình sang bên trái hoặc phải để xem hình ảnh trước đó hoặc kế tiếp.
3. Để phóng to hình ảnh, dùng hai ngón tay kéo ra xa nhau ở vị trí của màn hình mà bạn muốn phóng to. 

Trong chế độ thu phóng, hãy trượt ngón tay của bạn lên hoặc xuống, sang trái hoặc phải.

Lời khuyên: Trình xem ảnh hỗ trợ chức năng tự động xoay. Khi bạn xoay thiết bị, hình ảnh sẽ tự điều chỉnh 
theo hướng xoay.

XÉN MỘT HÌNH ẢNH TRONG ẢNH

1. Khi xem hình ảnh bạn muốn xén, chạm vào  > .
2. Sau đó chạm vào Xén và sử dụng công cụ xén để chọn một phần của hình ảnh để xén.
• Để di chuyển công cụ xén ảnh, hãy đặt tay vào trong khung công cụ xén ảnh và kéo để di chuyển.
• Kéo một cạnh hoặc một góc của công cụ cắt ảnh để thay đổi kích thước hình ảnh.
3. Chạm vào Xong >Lưu để lưu hình ảnh được xén của bạn.
• Để hủy bỏ các thay đổi, chạm vào  > Hủy bỏ.
 
THƯỞNG THỨC ÂM NHẠC

Có thể chuyển các tập tin nhạc từ PC vào Cat S31 của bạn để bạn có thể nghe nhạc mọi lúc mọi nơi.

SAO CHÉP NHẠC VÀO THIẾT BỊ CỦA BẠN

1. Kết nối thiết bị của bạn với một máy tính bằng cáp điện USB.
2. Trên PC, điều hướng đến ổ đĩa USB và mở ra.
3. Tạo một thư mục trong thư mục gốc của thiết bị (ví dụ: Âm nhạc).
4. Sao chép nhạc từ máy tính vào thư mục mới.
5. Để ngắt kết nối điện thoại khỏi PC một cách an toàn, chờ cho đến khi sao chép nhạc xong, khi đó đẩy 

ổ đĩa ra theo yêu cầu của hệ điều hành PC. 

NGHE ĐÀI PHÁT THANH FM
Bạn có thể nghe đài phát thanh FM trong ứng dụng Đài FM. 

ĐIỀU CHỈNH ĐÀI PHÁT THANH FM

Trước tiên, hãy cắm tai nghe vào ổ cắm tai nghe trước khi mở ứng dụng. Sau đó chạm vào  > Đài FM  .
Chọn trong số các tùy chọn sau:

• Để điều chỉnh tần số theo cách thủ công, chạm vào  hoặc .
• Để tự động quét các đài phát thanh, hãy chạm vào  > Quét và chọn chủ đề ưa thích trong danh sách. 

Khi quét các đài, hãy chạm vào DỪNG để chọn một kênh. 
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• Để xem tất cả các kênh có sẵn, hãy chạm vào  > Tất cả các kênh.
• Để thêm trạm phát thanh hiện tại vào thanh yêu thích ở phía dưới cùng màn hình, chạm và giữ + 
• Để tắt đài FM, chạm vào . Sau đó chạm vào  để tiếp tục. 
• Để bật loa, chạm vào . Để tắt loa, chạm vào . 
• Để tắt đài, chạm vào  hoặc chỉ cần ngắt kết nối tai nghe của bạn.

GHI ÂM ĐÀI PHÁT THANH FM

Để bắt đầu ghi âm đài phát thanh, bạn có thể:
• Chạm vào .
• Hoặc chạm vào  > Bắt đầu ghi

Để ngừng ghi âm đài phát thanh, bạn có thể:
• Chạm vào .
• Hoặc chạm vào  > Dừng ghi.

ĐỒNG BỘ HÓA THÔNG TIN
Một số ứng dụng (ví dụ: Gmail) trên Cat S31 của bạn cung cấp quyền truy cập vào cùng thông tin mà bạn 
có thể thêm, xem, và chỉnh sửa trên PC. Nếu bạn thêm, thay đổi hoặc xoá thông tin trong bất kỳ ứng dụng 
nào trên PC, thông tin cập nhật cũng sẽ xuất hiện trên thiết bị của bạn.
Có thể thực hiện thao tác này thông qua đồng bộ hóa không dây, tuy nhiên, quá trình này sẽ không ảnh 
hưởng đến thiết bị. Khi thiết bị của bạn đang đồng bộ hoá, một biểu tượng đồng bộ hoá dữ liệu sẽ hiện lên 
ở thanh thông báo.

QUẢN LÝ TÀI KHOẢN

Bạn có thể đồng bộ hoá danh bạ, email hoặc các thông tin khác trên thiết bị của mình với nhiều tài khoản 
Google hoặc các tài khoản khác, tuỳ vào các ứng dụng bạn đã cài đặt.
Chẳng hạn, việc thêm một tài khoản Google cá nhân có thể đảm bảo rằng các mục nhập email cá nhân, 
danh bạ và lịch của bạn sẽ luôn hiện sẵn. Bạn cũng có thể thêm một tài khoản công việc để các mục nhập 
lịch, danh bạ và các email liên quan tới công việc của bạn được để riêng.

THÊM TÀI KHOẢN

1. Chạm vào  > Cài đặt .
2. Chạm vào Tài khoản >Thêm tài khoản. Màn hình sẽ hiển thị các cài đặt đồng bộ hoá và một danh sách 

các tài khoản hiện tại của bạn.

LƯU Ý:
• Trong một số trường hợp, có thể cần phải xin thông tin chi tiết về tài khoản từ bộ phận hỗ trợ quản trị 

mạng của bạn. Ví dụ: bạn cần phải biết thông tin về địa chỉ máy chủ hay miền của tài khoản.

3. Chạm vào loại tài khoản để thêm tài khoản của bạn.
4. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để nhập thông tin về tài khoản của bạn. Đa số các tài 

khoản yêu cầu tên đăng nhập và mật khẩu, nhưng thông tin chi tiết lại phụ thuộc vào loại tài khoản và 
cấu hình của dịch vụ được kết nối.

5. Khi đã hoàn thành, tài khoản của bạn sẽ được thêm vào danh sách trong màn hình cài đặt Tài khoản.

XOÁ MỘT TÀI KHOẢN

Bạn có thể xoá một tài khoản và tất cả các thông tin liên kết tới tài khoản đó khỏi thiết bị của bạn, bao gồm 
email, danh bạ, cài đặt, v.v. Tuy nhiên, bạn không thể xoá một số tài khoản như tài khoản đầu tiên mà bạn 
đăng nhập trên thiết bị của mình. Nếu bạn cố xoá một số tài khoản nhất định, xin hãy lưu ý rằng tất cả thông 
tin cá nhân liên quan tới tài khoản đó cũng bị xoá theo.
1. Trên màn hình cài đặt Tài khoản, chạm vào loại tài khoản.
2. Chạm vào tài khoản bạn muốn xóa.
3. Chạm vào  > Xóa tài khoản.
4. Chạm vào Xoá tài khoản để xác nhận.
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TÙY CHỈNH ĐỒNG BỘ HÓA TÀI KHOẢN

Bạn có thể đặt cấu hình sử dụng dữ liệu nền và các tùy chọn đồng bộ hoá cho tất cả các ứng dụng trên 
thiết bị của mình. Bạn cũng có thể đặt cấu hình cho loại dữ liệu được đồng bộ hoá cho mỗi tài khoản. Một 
số ứng dụng như Danh bạ và Gmail có thể đồng bộ hoá dữ liệu từ nhiều ứng dụng.
Với một số tài khoản, quá trình đồng bộ hoá diễn ra hai chiều và các thay đổi được thực hiện với thông tin 
trên thiết bị của bạn cũng được thực hiện với bản sao của thông tin đó trên web. Một số tài khoản chỉ hỗ 
trợ đồng bộ hoá một chiều và thông tin trên thiết bị ở chế độ chỉ đọc mà thôi.

THAY ĐỔI CÁC CÀI ĐẶT ĐỒNG BỘ HOÁ CỦA MỘT TÀI KHOẢN

1. Trên màn hình cài đặt Tài khoản, chạm vào loại tài khoản.
2. Chạm vào một tài khoản để thay đổi cài đặt đồng bộ hóa. Màn hình dữ liệu và đồng bộ hoá sẽ mở ra, 

hiển thị một danh sách thông tin mà tài khoản đó có thể đồng bộ hoá.
3. Để cho phép đồng bộ hóa một số mục, trượt nút gạt dữ liệu tương ứng sang phải . Để vô hiệu hóa 

dữ liệu không tự động đồng bộ hóa, trượt nút gạt dữ liệu tương ứng sang bên trái .

SỬ DỤNG CÁC ỨNG DỤNG KHÁC
SỬ DỤNG LỊCH

Sử dụng Lịch để tạo và quản lý các sự kiện, cuộc họp và cuộc hẹn. Tùy thuộc vào cài đặt đồng bộ hóa, lịch 
trên thiết bị vẫn được đồng bộ hóa với lịch trên web.

MỞ LỊCH

Chạm vào  > Lịch  để mở ứng dụng. Chạm vào  để hiển thị các tùy chọn cài đặt và xem khác nhau.

TẠO MỘT SỰ KIỆN

1. Trên bất kỳ chế độ xem lịch nào, chạm vào  > Sự kiện, để bắt đầu thêm sự kiện.
2. Nhập tiêu đề sự kiện, vị trí hoặc các số liên lạc.
• Nếu có khung thời gian cho sự kiện của bạn, hãy chạm vào ngày bắt đầu và ngày kết thúc.
• Nếu đó là một dịp đặc biệt như sinh nhật hay một sự kiện cả ngày, hãy trượt nút gạt Cả ngày sang bên 

phải .
3. Đặt thời gian cho lời nhắc sự kiện, mời mọi người, đặt màu sắc và thêm các ghi chú hoặc phần đính kèm.
4. Sau khi bạn đã nhập tất cả các thông tin cho sự kiện của mình, chạm vào lưu.
 
CÀI ĐẶT LỜI NHẮC SỰ KIỆN

1. Trên chế độ xem lịch bất kỳ, chạm vào một sự kiện để xem chi tiết.
2. Chạm vào  để bắt đầu chỉnh sửa sự kiện.
3. Chạm vào phần lời nhắc (  ) để đặt một lời nhắc cho sự kiện của bạn. 

LƯU Ý:
• Chạm vào Không thông báo để xoá bỏ lời nhắc cho sự kiện của bạn.

4. Chạm vào Lưu để lưu thay đổi của bạn.

SỬ DỤNG BÁO THỨC

Bạn có thể đặt báo thức mới hoặc thay đổi báo thức hiện thời.

MỞ BÁO THỨC

Chạm vào  > Đồng hồ  >  để sử dụng chức năng báo thức. 
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THÊM BÁO THỨC
1. Trên màn hình danh sách báo thức, chạm vào  để thêm báo thức.
2. Để đặt báo thức, hãy làm như sau:
• Đặt giờ và phút bằng cách điều hướng xung quanh mặt số và chạm vào OK.
• Để đặt chế độ lặp lại, chọn hộp kiểm Lặp lại. Chạm vào một hoặc nhiều lựa chọn.
• Để đặt nhạc chuông, chạm vào  và chọn một tùy chọn.
• Nếu bạn muốn thiết bị của mình rung khi báo thức kêu, chạm vào hộp kiểm Rung. 
• Để thêm một nhãn báo thức, chạm vào Nhãn. Nhập nhãn vào, rồi chạm vào OK.

LƯU Ý:
• Theo mặc định, báo thức sẽ tự động được kích hoạt.

MÁY TÍNH

Cat S31 của bạn được trang bị một ứng dụng máy tính có chế độ chuẩn và nâng cao.

MỞ MÁY TÍNH

Chạm vào  > Máy tính  để mở ứng dụng.
• Chuyển thiết bị của bạn sang chế độ ngang để truy cập vào chế độ máy tính nâng cao. 
• Đảm bảo rằng bạn đã bật chế dộ Tự động xoay (xem: Cài đặt màn hình).

QUẢN LÝ THIẾT BỊ
Để cấu hình thiết bị của bạn, chạm vào  > Cài đặt .

CÀI ĐẶT NGÀY GIỜ
Khi bạn bật thiết bị của mình lần đầu tiên, có một tùy chọn để cập nhật ngày giờ tự động, bằng cách sử dụng 
thời gian do mạng của bạn cung cấp.

LƯU Ý:
• Bạn không thể đặt ngày, giờ và múi giờ theo cách thủ công nếu bạn đang sử dụng tùy chọn tự động.

Để điều chỉnh cài đặt ngày giờ theo cách thủ công, hãy làm như sau:
1. Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Ngày & Giờ.
2. Tắt cài đặt Ngày & giờ tự động.
3. Trượt nút gạt múi giờ Tự động sang trái .
4. Chạm vào Đặt ngày. Sau đó nhập ngày và chạm vào OK khi cấu hình được hoàn tất.
5. Chạm vào Đặt giờ. Trên màn hình đặt giờ, chạm vào vùng giờ hoặc phút và điều hướng xung quanh mặt 

số để đặt giờ. Chạm vào OK khi thiết lập cấu hình hoàn tất.
6. Chạm vào Chọn múi giờ, rồi chọn múi giờ của bạn từ danh sách. 
7. Bật hoặc tắt chức năng Dùng định dạng 24 giờ để chuyển giữa định dạng 24 giờ hoặc 12 giờ.

CÁ NHÂN HÓA MÀN HÌNH

ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÁNG MÀN HÌNH

1. Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Màn hình> Độ sáng.
2. Kéo thanh trượt sang trái để chỉnh màn hình tối hơn, hoặc sang phải để màn hình sáng hơn.
3. Khi bạn nhấc ngón tay khỏi thanh trượt, các cài đặt của bạn sẽ được tự động lưu.

ĐỘ SÁNG THÍCH NGHI 

Để tự động điều chỉnh độ sáng màn hình của bạn phù hợp với ánh sáng xung quanh bạn, sử dụng chức 
năng Độ sáng thích nghi. Chạm vào  > Cài đặt  > Màn hình, sau đó trượt nút gạt Độ sáng thích nghi 
sang phải . Bạn có thể điều chỉnh độ sáng trong khi đang bật Độ sáng thích nghi.
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TỰ ĐỘNG XOAY MÀN HÌNH

Để cho phép màn hình xoay khi bạn xoay điện thoại giữa chiều dọc và ngang, chạm vào Màn hình > Khi 
xoay thiết bị> Xoay các nội dung của màn hình.
 
ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN TRƯỚC KHI MÀN HÌNH TẮT

Nếu thiết bị của bạn không hoạt động trong một khoảng thời gian, màn hình sẽ tắt để tiết kiệm pin. Bạn có 
thể đặt thời gian không hoạt động lâu hoặc nhanh hơn bằng cách thực hiện như sau:
1. Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Màn hình > Ngủ.
2. Chọn thời gian bạn muốn màn hình của bạn sáng trước khi tắt.

SỬ DỤNG CHẾ ĐỘ GĂNG TAY

Màn hình cảm ứng điện dung có thể được tối ưu hóa để sử dụng khi đeo găng tay. Khi bật chế độ găng tay, 
màn hình trở nên nhạy hơn để phản ứng lại các thao tác chạm khi đeo găng tay. Tắt chế độ khi không đeo 
găng tay để tránh vô tình kích hoạt.

ĐỂ BẬT CHẾ ĐỘ GĂNG TAY:

1. Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Màn hình >Chế độ Găng tay.
2. Trượt nút gạt Chế độ Gay tăng sang phải .

SỬ DỤNG CHỨC NĂNG CHẠM ĐÚP ĐỂ ĐÁNH THỨC

Khi thiết bị của bạn đang ở chế độ ngủ, ngoài việc sử dụng phím Nguồn, bạn có thể nhấn nút Màn hình 
chính hai lần để đánh thức màn hình.
1. Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Màn hình > nút Màn hình chính.
2. Trượt nút gạt sang phải  để bật chức năng này.
 
CÀI ĐẶT NHẠC CHUÔNG ĐIỆN THOẠI

BẬT CHẾ ĐỘ IM LẶNG

1. Nhấn và giữ phím Nguồn.
2. Chạm vào để bật chế độ im lặng. Tất cả các âm thanh sẽ chuyển sang im lặng, ngoại trừ báo thức 

và phương tiện.

ĐIỀU CHỈNH ÂM LƯỢNG NHẠC CHUÔNG

Bạn có thể điều chỉnh âm lượng nhạc chuông từ màn hình Chính hoặc từ bất kỳ ứng dụng nào (trừ khi bạn 
đang thực hiện cuộc gọi hoặc đang phát nhạc hoặc xem video). Nhấn phím tăng/giảm Âm lượng để điều 
chỉnh âm lượng nhạc chuông theo mức bạn muốn. Bạn cũng có thể điều chỉnh âm lượng nhạc chuông trên 
màn hình Cài đặt.

1. Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Âm thanh.
2. Trong âm lượng Chuông, kéo thanh trượt để điều chỉnh mức âm lượng.

ĐỔI NHẠC CHUÔNG

1. Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Âm thanh.
2. Chạm vào nhạc chuông Điện thoại.
3. Chọn nhạc chuông bạn muốn. Một bản xem trước của nhạc chuông sẽ phát khi bạn chọn.
4. Chạm vào OK.
 
ĐẶT THIẾT BỊ SANG RUNG KHI CÓ CUỘC GỌI ĐẾN

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Âm thanh, và trượt nút gạt Cũng rung khi có cuộc gọi sang phải .

LƯU Ý:
• Cũng có thể bật tính năng này sử dụng phím Giảm âm lượng.
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ĐẶT CẤU HÌNH PHÍM CÓ THỂ LẬP TRÌNH

Bạn có thể chỉ định Phím có thể lập trình để thực hiện các chức năng cần thiết và hữu ích khác nhau, trong 
một số trường hợp trong khi màn hình bị khóa. Xem trang 7.
1. Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Phím có thể lập trình.
2. Chọn một chức năng có sẵn để chỉ định phím:
• Push To Talk: Trượt nút gạt chế độ PTT sang phải .
3. Chọn phương pháp nhấn nút:
• Nhấn nhanh – nhiều tùy chọn bao gồm cả khởi chạy trình duyệt tìm kiếm của Google, đèn pin hoặc 

quản lý cuộc gọi đến.
• Nhấn lâu – nhiều tùy chọn bao gồm cả đánh thức thiết bị, khởi chạy trình duyệt tìm kiếm của Google, 

đèn pin hoặc quản lý cuộc gọi đến.

CÀI ĐẶT CÁC DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI

BẬT CHUYỂN VÙNG DỮ LIỆU

1. Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Thêm > Mạng di động.
2. Trượt nút gạt chuyển vùng Dữ liệu sang phải .

LƯU Ý:
• Hãy nhớ rằng việc truy cập vào các dịch vụ dữ liệu trong khi chuyển vùng có thể phải chịu một khoản 

phí lớn. Hãy kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn về phí chuyển vùng dữ liệu.

TẮT DỊCH VỤ DỮ LIỆU

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Sử dụng dữ liệu và trượt nút gạt Dữ liệu di động sang trái  . 

BẢO VỆ THIẾT BỊ
BẢO VỆ THIẾT BỊ BẰNG KHÓA MÀN HÌNH

Để giữ cho dữ liệu trên Cat S31 của bạn an toàn hơn, bạn có thể sử dụng phương pháp khóa màn hình. 

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Khóa màn hình hoặc chạm vào Bảo mật > Khóa màn hình.
1. Chọn một trong các phương pháp khóa màn hình có sẵn để mở khóa thiết bị của bạn:
• Vuốt: Vuốt biểu tượng khoá để mở khoá màn hình.
• Mẫu: Vẽ mẫu hình mở khoá chính xác để mở khoá màn hình.
• Mã PIN: Nhập mã PIN để mở khoá màn hình.
• Mật khẩu: Nhập mật khẩu để mở khoá màn hình.
2. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất phương pháp khóa màn hình đã chọn của 

bạn.

QUẢN LÝ ỨNG DỤNG
XEM ỨNG DỤNG ĐƯỢC CÀI ĐẶT

1. Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Ứng dụng.
2. Trong danh sách các ứng dụng, bạn có thể thực hiện một trong các thao tác sau:
• Chạm vào để cấu hình cài đặt ứng dụng.
• Chạm vào  > Hiển thị hệ thống để hiển thị các ứng dụng hệ thống.
• Chạm vào  > Cài đặt lại tuỳ chọn ứng dụng > Cài đặt lại ứng dụng để cài đặt lại tùy chọn ứng dụng về 

cài đặt mặc định.
• Chạm vào một ứng dụng để trực tiếp xem chi tiết.

GỠ BỎ ỨNG DỤNG ĐÃ CÀI ĐẶT

1. Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Ứng dụng.
2. Chạm vào một ứng dụng, rồi chạm vào Gỡ cài đặt > OK để gỡ bỏ ứng dụng khỏi thiết bị của bạn. 
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LƯU Ý:
• Bạn không thể xóa các ứng dụng được cài đặt sẵn.

CÀI ĐẶT LẠI THIẾT BỊ
SAO LƯU CÁC CÀI ĐẶT CÁ NHÂN
Cài đặt cá nhân của bạn có thể được sao lưu vào máy chủ Google sử dụng tài khoản Google. Nếu bạn thay 
thế thiết bị của mình, cài đặt đã sao lưu sẽ được chuyển vào thiết bị mới vào lần đầu tiên thiết bị được đăng 
nhập từ một tài khoản Google.

1. Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Sao lưu & cài đặt lại.
2. Chạm vào Sao lưu dữ liệu của tôi. Sau đó trượt nút gạt Sao lưu dữ liệu của tôi sang phải .
 
KHÔI PHỤC DỮ LIỆU BAN ĐẦU

Nếu bạn khôi phục dữ liệu nhà máy, thiết bị của bạn sẽ được đặt lại về các cài đặt đã được định cấu hình 
tại nhà máy. Tất cả dữ liệu cá nhân của bạn từ bộ nhớ trong của thiết bị, bao gồm cả thông tin tài khoản, 
các cài đặt hệ thống và ứng dụng và mọi ứng dụng đã tải xuống đều sẽ bị xóa. Cài đặt lại thiết bị của bạn 
không xoá bất kỳ cập nhật phần mềm hệ thống đã được tải về hay bất cứ tập tin nào trong thẻ microSD, 
như nhạc và ảnh.

1. Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Sao lưu & cài đặt lại > Cài đặt lại dữ liệu nhà máy.
2. Khi được nhắc, chạm vào Cài đặt lại điện thoại, rồi chạm vào Xóa Mọi thứ. Thiết bị của bạn sẽ đặt lại 

các cài đặt của nó về cài đặt gốc của nhà máy, và sau đó khởi động lại.

CÀI ĐẶT LẠI PHẦN CỨNG
Thiết bị này có pin lắp trong và do đó bạn không không thể cài đặt lại phần cứng chỉ bằng cách tháo pin ra. 
Nếu bạn cần cài đặt lại phần cứng, xin vui lòng làm theo các bước dưới đây. Xin lưu ý rằng bạn có thể phải 
cài đặt lại phần cứng nếu thiết bị của bạn không sạc khi được cắm vào ổ cắm trên tường.

Nhấn và giữ các phím tăng Âm lượng và Nguồn cho đến khi thiết của bạn tắt nguồn. Sau khi thiết bị của 
bạn được cài đặt lại, thiết bị sẽ tự động khởi động lại.

XEM NHÃN E-LABEL
Để xem thông tin pháp lý trên thiết bị này, hãy làm như sau:
1. Từ màn hình Chính, chạm vào  > Cài đặt .
2. Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Giới thiệu về điện thoại >  

Thông tin quy định.
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PHỤ LỤC
CẢNH BÁO VÀ PHÒNG NGỪA

Phần này chứa các thông tin quan trọng liên quan đến các hướng dẫn hoạt động cho thiết bị này. Nó cũng 
chứa thông tin về cách sử dụng thiết bị của bạn một cách an toàn. Đọc thông tin này cẩn thận trước khi sử 
dụng thiết bị.

VỎ CHỐNG THẤM NƯỚC

Nắp đậy giắc cắm tai nghe và USB phải được để ở nơi an toàn để đảm bảo thiết bị chống được nước.

THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ

Tắt nguồn thiết bị này nếu bạn đang ở trong tình huống bị cấm sử dụng thiết bị. Không sử dụng thiết bị của 
bạn nếu việc sử dụng có thể làm hỏng hoặc gây nhiễu các thiết bị điện tử.

THIẾT BỊ Y TẾ

Thực hiện theo các quy tắc và các quy định do các bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe đưa ra. Không sử 
dụng thiết bị này khi bị cấm.

Các nhà sản xuất máy điều hoà nhịp tim khuyến cáo cần duy trì khoảng cách tối thiểu 15 cm giữa điện thoại 
di động và máy điều hoà nhịp tim để tránh khả năng gây nhiễu tiềm ẩn với máy điều hoà nhịp tim. Nếu bạn 
đang sử dụng máy điều hoà nhịp tim, hãy sử dụng thiết bị này ở hướng đối diện với máy điều hoà nhịp tim 
và không nên để thiết bị trong túi trước.

MÔI TRƯỜNG DỄ CHÁY NỔ

Tắt nguồn thiết bị trong bất kỳ khu vực có khả năng gây nổ và tuân thủ tất cả các bảng chỉ dẫn và hướng 
dẫn. Các khu vực có môi trường dễ cháy nổ bao gồm các khu vực mà bạn được khuyên nên tắt động cơ xe. 
Kích hoạt tia lửa trong các khu vực đó có thể gây cháy nổ hoặc hoả hoạn, dẫn đến thương tích cơ thể hoặc 
thậm chí là tử vong. Không bật thiết bị tại các điểm tiếp nhiên liệu cũng như các trạm dịch vụ. Tuân thủ các 
lệnh cấm việc sử dụng thiết bị vô tuyến tại các kho chứa nhiên liệu, lưu trữ, khu phân phối và nhà máy hóa 
chất. Ngoài ra, cần tuân thủ các hạn chế tại khu vực diễn ra hoạt động nổ mìn. Trước khi sử dụng thiết bị 
của bạn, xem các khu vực có không khí có khả năng cháy nổ thường xuyên, nhưng không được niêm yết rõ 
ràng. Những địa điểm này bao gồm các khu vực dưới boong tàu, các trang thiết bị lưu trữ hoặc sang chiết 
hoá chất và các khu vực mà bầu không khí chứa các chất hoá học hoặc các phân tử như bột ngũ cốc, bụi 
hoặc bột kim loại. Hỏi nhà sản xuất xe sử dụng khí dầu hóa lỏng (như khí propan hoặc butan) xem thiết bị 
này có thể được sử dụng an toàn ở gần phương tiện này hay không.

AN TOÀN GIAO THÔNG

• Tuân thủ pháp luật và các quy định của địa phương trong khi sử dụng thiết bị này. Ngoài ra, nếu bạn 
cần sử dụng thiết bị này khi đang lái xe, xin hãy tuân thủ các hướng dẫn sau đây:

• Tập trung lái xe. Trách nhiệm đầu tiên là lái xe an toàn.

• Không nói chuyện điện thoại khi đang lái xe. Hãy sử dụng các phụ kiện rảnh tay.

• Để thực hiện hoặc trả lời một cuộc gọi, hãy đỗ xe vào lề đường trước khi dùng điện thoại.

• Tín hiệu tần số vô tuyến có thể làm ảnh hưởng tới các hệ thống điện tử trên xe. Hãy tham vấn nhà sản 
xuất phương tiện để biết thêm thông tin.

• Trong xe có động cơ, không đặt điện thoại trong túi khí hoặc trong khu vực sử dụng túi khí.

• Nếu túi khí bị bung ra, lực mạnh với thiết bị của bạn ở phía trên có thể gây ra thương tích nghiêm trọng.

• Nếu đi bằng máy bay, hãy chuyển thiết bị của bạn sang chế độ trên Máy bay. Sử dụng các thiết bị không 
dây trong máy bay có thể gây nguy hiểm cho việc vận hành máy bay và gây nhiễu mạng lưới điện thoại 
không dây. Việc này có thể bị coi là phạm pháp.
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MÔI TRƯỜNG VẬN HÀNH

• Không sử dụng hoặc sạc thiết bị này ở những nơi bụi bặm, ẩm ướt, và dơ bẩn hoặc những nơi có từ 
trường. Nếu không, việc này có thể gây chập mạch điện.

• Thiết bị này tuân thủ các thông số kỹ thuật tần số vô tuyến khi được sử dụng gần tai của bạn hoặc ở 
cách cơ thể bạn 1,0 cm. Hãy đảm bảo rằng các phụ kiện của thiết bị như vỏ điện thoại và bao đựng thiết 
bị đều không làm từ thành phần kim loại. Hãy để thiết bị cách cơ thể bạn 1,0 cm để đáp ứng các yêu 
cầu đã được đề cập ở trên.

• Không sử dụng điện thoại khi đang sạc vào ngày mưa bão có sấm để tránh nguy cơ bị sét đánh.

• Khi đang gọi điện, không chạm vào ăng-ten. Chạm vào ăng-ten có thể gây ảnh hưởng tới chất lượng 
cuộc gọi và dẫn đến tăng điện năng tiêu thụ. Kết quả là, thời gian thoại và thời gian chờ bị giảm.

• Trong khi sử dụng thiết bị, tuân thủ luật pháp và các quy định của địa phương, và tôn trọng sự riêng tư 
và quyền lợi hợp pháp của người khác.

• Giữ nhiệt độ môi trường xung quanh từ –25°C đến 55°C trong khi sạc thiết bị. Duy trì nhiệt độ môi 
trường xung quanh trong khoảng từ –10°C tới 45°C khi sử dụng thiết bị đang chạy bằng pin.

NGĂN TỔN THƯƠNG THÍNH LỰC

Sử dụng tai nghe ở âm lượng cao có thể gây tổn hại thính giác của bạn. Để giảm nguy cơ gây hại cho thính 
giác, hãy giảm âm lượng tai nghe về mức an toàn và thoải mái.

AN TOÀN CHO TRẺ EM

Tuân thủ tất cả các biện pháp phòng ngừa liên quan đến an toàn của trẻ em. Để trẻ nhỏ chơi với thiết bị này 
hoặc các phụ kiện đi kèm, mà có thể gồm các bộ phận có khả năng tháo rời khỏi thiết bị, có thể gây nguy 
hiểm bởi nó có khả năng gây nghẹt thở. Đảm bảo giữ thiết bị và phụ kiện đi kèm cách xa trẻ nhỏ.

PHỤ KIỆN

Chỉ chọn pin, bộ sạc và các phụ kiện được nhà sản xuất thiết bị chấp thuận sử dụng với mẫu này. Việc sử 
dụng các loại bộ sạc hay phụ kiện khác có thể khiến chế độ bảo hành của thiết bị này bị vô hiệu, có thể vi 
phạm các điều luật và quy định tại địa phương và có thể gây nguy hiểm. Hãy liên hệ với đại lý bán lẻ thiết 
bị của bạn để biết thông tin về sự sẵn có của pin, bộ sạc và các phụ kiện được chấp nhận trong khu vực.

PIN VÀ BỘ SẠC

• Hãy rút bộ sạc ra khỏi ổ cắm điện và thiết bị khi không sử dụng.

• Pin có thể được sạc và ngắt sạc hàng trăm lần trước khi hết thời hạn tuổi thọ.

• Hãy sử dụng nguồn điện xoay chiều được ghi trong thông số kĩ thuật của bộ sạc. Dùng hiệu điện thế 
không đúng có thể gây hoả hoạn hoặc làm hỏng bộ sạc.

• Nếu chất điện phân pin bị rò rỉ, phải đảm bảo không được để chất điện phân tiếp xúc với da hoặc mắt. 
Nếu chất điện phân chạm vào da hoặc hất vào mắt, rửa mắt bằng nước sạch ngay và tham khảo ý kiến 
bác sĩ.

• Trong trường hợp pin bị biến dạng, thay đổi màu sắc hoặc nóng lên bất thường khi đang sạc, hãy dừng 
sử dụng thiết bị ngay lập tức. Nếu không, việc này có thể gây rò rỉ pin, quá nóng, cháy nổ hoặc hoả 
hoạn.

• Nếu cáp điện USB bị hư hỏng (ví dụ: dây tiếp xúc hoặc bị hỏng), hoặc các giắc bị lỏng, thì phải ngừng 
sử dụng cáp ngay. Nếu không, việc này có thể gây giật điện, chập mạch bộ sạc hoặc hoả hoạn.

 
• Không vứt thiết bị này vào lửa vì nó có thể gây nổ. Pin cũng có thể phát nổ nếu bị hỏng.

• Không sửa đổi hoặc tái chế thiết bị; cố nhét các vật lạ vào thiết bị; không nhúng pin và để pin tiếp xúc 
với nước hay các chất lỏng khác; không để thiết bị tiếp xúc với lửa, cháy nổ hoặc các mối nguy hại khác.
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• Tránh làm rơi thiết bị. Nếu thiết bị bị rơi, đặc biệt là va chạm với mặt phẳng cứng và bạn nghi ngờ có 
hư hại, hãy mang thiết bị đến trung tâm chăm sóc khách hàng để kiểm tra. Việc sử dụng không đúng 
cách có thể gây hoả hoạn, cháy nổ hoặc các mối nguy hại khác.

• Tuân thủ theo các quy định tại địa phương khi thải bỏ các thiết bị đã qua sử dụng.

• Thiết bị này chỉ nên được kết nối với các sản phẩm mang logo USB-IF hoặc đã hoàn thành chương trình 
tuân thủ USB-IF.

• Khi sạc, đảm bảo bộ sạc được cắm vào phích cắm nguồn AC gần thiết bị. Phải dễ dàng tiếp cận bộ sạc. 

• Cáp điện USB được xem là một thiết bị riêng biệt với bộ sạc pin.

• Công suất đầu ra định mức của bộ sạc là 5V 1,5A.

THẬN TRỌNG - NGUY CƠ NỔ NẾU PIN ĐƯỢC THAY THẾ BẰNG LOẠI KHÔNG ĐÚNG. 
VỨT PIN ĐÃ DÙNG THEO HƯỚNG DẪN.

VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

• Bộ sạc không được thiết kế chống nước. Hãy giữ bộ sạc khô ráo. Hãy bảo vệ bộ sạc tránh khỏi nước 
và hơi nước. Không chạm vào bộ sạc khi tay ướt, nếu không, việc này có thể gây chập mạch, trục trặc 
thiết bị và có khiến bạn bị điện giật.

• Không đặt thiết bị và bộ sạc của bạn ở những nơi có thể bị hư hại do va chạm. Nếu không, việc này có 
thể khiến pin rò rỉ, trục trặc thiết bị, quá nóng, hoả hoạn hoặc cháy nổ.

• Không đặt các thiết bị lưu trữ từ tính như thẻ từ, đĩa mềm gần thiết bị này.

• Bức xạ từ thiết bị này có thể xoá bỏ thông tin được lưu trữ trên thiết bị.

• Đừng để thiết bị này và bộ sạc ở nơi có nhiệt độ cực cao hoặc cực thấp. Nếu không, chúng có thể bị 
trục trặc và gây hoả hoạn hoặc cháy nổ. Khi nhiệt độ dưới 0°C, hiệu suất của pin sẽ bị ảnh hưởng.

• Không đặt các vật kim loại sắc nhọn như đinh ghim gần tai nghe. Tai nghe có thể hút các vật thể này 
và làm bạn bị thương.

• Trước khi vệ sinh hoặc bảo dưỡng thiết bị này, hãy tắt nguồn và ngắt khỏi bộ sạc.

• Không sử dụng bất kỳ hóa chất tẩy rửa, bột hoá chất hoặc các tác nhân hoá học (như chất cồn và 
benzen) để vệ sinh thiết bị và bộ sạc. Nếu không, các bộ phận của thiết bị có thể bị hư hại hoặc gây 
cháy. Có thể vệ sinh thiết bị bằng vải mềm chống tĩnh.

• Không tháo rời thiết bị hoặc các phụ kiện. Nếu không, chế độ bảo hành cho thiết bị và các phụ kiện sẽ 
không còn giá trị và nhà sản xuất sẽ không có trách nhiệm chi trả cho hư hại đó.

• Nếu màn hình bị vỡ do va chạm với các vật cứng, không chạm vào hay cố loại bỏ phần bị vỡ. Trong 
trường hợp này, hãy dừng sử dụng thiết bị ngay lập tức và liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng 
được uỷ quyền.

KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH VỚI THIẾT BỊ TRỢ THÍNH (HAC)

QUY ĐỊNH CHO CÁC THIẾT BỊ KHÔNG DÂY

Thiết bị này đã được kiểm nghiệm và đánh giá về khả năng sử dụng các thiết bị trợ thính với một số công 
nghệ không dây mà nó sử dụng. Tuy nhiên, có một số công nghệ không dây mới hơn và đã được sử dụng 
trong thiết bị vẫn chưa được kiểm nghiệm khi sử dụng với các thiết bị trợ thính. Điều quan trọng là phải thử 
các tính năng khác nhau trên thiết bị của bạn một cách cẩn thận và tại các địa điểm khác nhau trong khi sử 
dụng thiết bị trợ thính hoặc thiết bị cấy vào ốc tai để kiểm tra xem có bất kỳ tiếng ồn gây nhiễu nào không. 
Hãy tham vấn nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà sản xuất thiết bị để biết thêm thông tin về khả năng tương 
thích với thiết bị trợ thính. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách đổi trả, vui lòng tham vấn nhà cung 
cấp dịch vụ hoặc cửa hàng bán lẻ điện thoại cho bạn.
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• Uỷ ban Truyền thông Liên bang (FCC) Hoa Kỳ đã thiết lập các yêu cầu với các thiết bị di động không 
dây kĩ thuật số về khả năng tương thích với các thiết bị trợ thính và các thiết bị hỗ trợ thính giác khác.

• Ngành công nghiệp điện thoại không dây đã phát triển một hệ thống đánh giá để hỗ trợ người dùng 
thiết bị trợ thính, xem xét tính tương thích của các thiết bị di động với thiết bị trợ thính. 

• Các đánh giá này không được bảo đảm. Kết quả có thể thay đổi tuỳ theo thiết bị trợ thính hoặc mức độ 
khiếm thính của người sử dụng. Nếu các thiết bị trợ thính của người dùng dễ bị nhiễu thì có khả năng 
người dùng sẽ không thể sử dụng ổn thỏa một thiết bị đã được đánh giá hiệu quả. Thử nghiệm thiết bị 
di động với thiết bị trợ thính là cách tốt nhất để đánh giá xem liệu thiết bị này có phù hợp với nhu cầu 
cá nhân của người dùng hay không.

• FCC đã thông qua quy định HAC cho các điện thoại không dây kỹ thuật số. Những quy định này đòi hỏi 
một số thiết bị phải được thử nghiệm và xếp hạng theo tiêu chuẩn tương thích máy trợ thính C63.19-201 
của Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Mỹ (ANSI). Tiêu chuẩn của ANSI về tương thích máy trợ thính có chứa 
hai loại xếp hạng:

• Xếp hạng M: Điện thoại được xếp hạng M3 hay M4 đáp ứng các yêu cầu của FCC và có khả năng gây 
nhiễu ít hơn cho các thiết bị trợ thính so với các thiết bị di động không được dán nhãn. Trong hai xếp 
hạng, M4 tốt/cao hơn M3.

• Xếp hạng T: Điện thoại được xếp hạng T3 hoặc T4 đáp ứng các tiêu chuẩn FCC và có khả năng hoạt 
động tốt hơn với cuộn cảm ứng của thiết bị trợ thính (“T Switch” hoặc “Telephone Switch”) so với các 
mẫu điện thoại không được xếp hạng. Trong hai xếp hạng, T4 tốt/cao hơn T3. (Lưu ý rằng không phải 
thiết bị trợ thính nào cũng có cuộn telecoil.) Xếp hạng M và Xếp hạng T đã kiểm thử cho thiết bị này 
(FCC ID: ZL5S31), M3 và T4.

CUỘC GỌI KHẨN CẤP

Có thể sử dụng thiết bị này để thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp trong khu vực dịch vụ. Tuy nhiên, kết nối 
không thể được bảo đảm trong mọi điều kiện. Không nên chỉ dựa vào duy nhất thiết bị này khi cần thực 
hiện các liên lạc cần thiết.

TUYÊN BỐ TUÂN THỦ TIÊU CHUẨN CỦA FCC

• Thiết bị này tuân thủ phần 15 của Quy định FCC. Việc vận hành phải tuân theo hai điều kiện sau: (1) Thiết 
bị này không được gây ra nhiễu có hại, và (2) thiết bị này phải chấp nhận mọi nhiễu thu được, bao gồm 
nhiễu có thể gây ra hoạt động không mong muốn.

• (Các) ăng-ten sử dụng cho thiết bị phát tín hiệu này không được để cùng nơi hoặc vận hành với bất kỳ 
ăng-ten hay thiết bị phát tín hiệu nào khác.

LƯU Ý: 
• Lựa chọn mã quốc gia chỉ dành cho mẫu máy ngoài Hoa Kỳ và không xuất hiện trong tất cả các mẫu 

máy tại Hoa Kỳ. Theo quy định FCC, tất cả các sản phẩm WiFi được phân phối trong thị trường Hoa Kỳ 
phải được thiết lập cố định với các kênh hoạt động tại Hoa Kỳ.

• Thiết bị này đã được kiểm nghiệm và chứng minh là tuân thủ các giới hạn đối với thiết bị kĩ thuật số 
Nhóm B, tuân theo Phần 15 của các quy định FCC. Các giới hạn này được thiết kế để cung cấp tính năng 
bảo vệ hợp lý, tránh hiện tượng nhiễu sóng có hại khi lắp đặt ở khu dân cư. Thiết bị này tạo ra, sử dụng 
và có thể phát ra năng lượng tần số vô tuyến, và nếu không được lắp đặt và sử dụng tuân theo hướng 
dẫn của hãng sản xuất, có thể gây nhiễu có hại cho truyền thông qua sóng vô tuyến. Tuy nhiên, không 
có bất cứ bảo đảm nào rằng hiện tượng nhiễu sẽ không xảy ra trong quá trình lắp đặt. Nếu thiết bị này 
gây nhiễu có hại cho việc thu tín hiệu đài phát thanh hoặc truyền hình, mà có thể xác định được bằng 
cách tắt và bật thiết bị, thì bạn nên cố gắng khắc phục hiện tượng nhiễu bằng một hoặc một số biện 
pháp sau đây:

• Định hướng lại hoặc chuyển vị trí của ăng-ten thu tín hiệu.
• Tăng khoảng cách giữa thiết bị và máy thu.
• Cắm thiết bị vào một ổ điện trên một mạch điện khác với mạch đang kết nối với máy thu.
• Tham khảo ý kiến đại lý bán lẻ hoặc kỹ thuật viên sóng vô tuyến/TV có kinh nghiệm để được trợ giúp.

• Các thay đổi hay điều chỉnh đối với thiết bị này không được phép cụ thể của bên có trách nhiệm tuân 
thủ có thể khiến bạn bị truất quyền vận hành thiết bị.



32

TUYÊN BỐ LIÊN QUAN ĐẾN QUY ĐỊNH 
CỦA INDUSTRY CANADA

Thiết bị này tuân thủ (các) tiêu chuẩn RSS miễn trừ giấy phép Industry Canada. Việc vận hành phải tuân theo 
hai điều kiện sau:
1. thiết bị này không được gây nhiễu sóng, và
2. thiết bị này phải chấp nhận bất kỳ nhiễu nào nhận được, bao gồm nhiễu có thể gây ra hoạt động không 

mong muốn của thiết bị.

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.
• Máy kĩ thuật số Nhóm B này tuân thủ tiêu chuẩn ICES-003; CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

• Thiết bị có thể tự động ngưng truyền tải trong trường hợp không có thông tin để truyền tải hoặc không 
hoạt động. Lưu ý rằng việc này không nhằm mục đích cấm truyền tải thông tin báo hiệu hoặc kiểm soát, 
hoặc sử dụng các mã lặp lại mà công nghệ này cần.

TUYÊN BỐ VỀ PHƠI NHIỄM BỨC XẠ:

Sản phẩm này tuân thủ giới hạn phơi nhiễm tần số vô tuyến di động của Canada được đề ra cho một môi 
trường không kiểm soát và an toàn cho việc vận hành được miêu tả trong bản hướng dẫn sử dụng này. Có 
thể giảm thiểu phơi nhiễm tần số vô tuyến hơn nữa nếu sản phẩm được để cách cơ thể người dùng xa nhất 
có thể hoặc cài đặt thiết bị để giảm công suất đầu ra nếu chức năng đó có trong máy.

Đối với việc vận hành khi mang thiết bị bên mình, thiết bị đã được kiểm nghiệm và đáp ứng các hướng dẫn 
phơi nhiễm tần số vô tuyến của IC đối với việc sử dụng cùng một phụ kiện không chứa kim loại và đặt điện 
thoại cách cơ thể tối thiểu 1 cm. Việc sử dụng các phụ kiện khác có thể sẽ không bảo đảm tính tuân thủ theo 
các hướng dẫn phơi nhiễm tần số vô tuyến của IC.

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.

• Thiết bị này và (các) ăng-ten của nó không được để cùng nơi hay vận hành cùng với bất kỳ ăng-ten hay 
thiết bị phát sóng nào khác, ngoại trừ các thiết bị radio tích hợp đã qua kiểm nghiệm. Tính năng Lựa 
chọn mã vùng bị vô hiệu hoá với các sản phẩm được bày bán tại Hoa Kỳ/ 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.

THÔNG TIN PHƠI NHIỄM TẦN SỐ VÔ 
TUYẾN (SAR)

• Cat S31 của bạn đáp ứng các yêu cầu của chính phủ đối với việc phơi nhiễm sóng vô tuyến.

• Thiết bị được thiết kế và sản xuất để không vượt quá các giới hạn phát xạ đối với việc phơi nhiễm với 
năng lượng tần số vô tuyến do Uỷ ban Truyền thông Liên bang (FCC) của Hoa Kỳ đặt ra.
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• Đối với việc vận hành khi mang thiết bị bên mình, thiết bị của bạn đã được kiểm nghiệm và đáp ứng các 
hướng dẫn phơi nhiễm tần số vô tuyến FCC đối với việc sử dụng cùng một phụ kiện không chứa kim 
loại và đặt điện thoại cách cơ thể tối thiểu 1 cm. Việc sử dụng các phụ kiện khác có thể sẽ không bảo 
đảm tính tuân thủ theo các hướng dẫn phơi nhiễm tần số vô tuyến của FCC.

• Giới hạn SAR (Tỉ lệ hấp thụ riêng) do FCC đặt ra là 1,6 W/kg.

Giá trị SAR cao nhất được báo cáo theo các quy định của FCC dành cho điện thoại được liệt kê dưới đây: 

US SKU (FCC ID: ZL5S31):
SAR với phần đầu: 1,14 W/kg, SAR với phần thân: 1,19 W/kg, SAR của Bộ định tuyến Không dây: 1,19 W/kg 
 
APAC SKU (FCC ID: ZL5S31A):
SAR với phần đầu: 1,04 W/kg, SAR với phần thân: 1,19 W/kg, SAR của Bộ định tuyến Không dây: 1,19 W/kg

Nhằm giảm thiểu mức độ phơi nhiễm bức xạ, xin vui lòng làm theo các khuyến cáo sau:
• Sử dụng điện thoại trong điều kiện thu nhận tốt.
• Sử dụng bộ thiết bị rảnh tay.
• Đối với phụ nữ mang thai, vui lòng để điện thoại tránh xa bụng mình.
• Sử dụng điện thoại di động xa bộ phận sinh dục.

NGĂN CHẶN NGUY CƠ TỔN THƯƠNG 
THÍNH GIÁC

        Để ngăn nguy cơ tổn thương thính lực, không nghe với mức âm lượng cao trong khoảng thời gian dài.

TUÂN THỦ CE SAR
Thiết bị này đáp ứng các tiêu chuẩn của Liên minh châu Âu (1999/519/EC) về giới hạn tiếp xúc công cộng tới 
các trường điện từ nhằm bảo đảm an toàn cho sức khoẻ.

Các giới hạn là một phần trong các khuyến nghị chung nhằm bảo vệ công chúng. Những khuyến nghị này 
đã được phát triển và kiểm tra bởi các tổ chức khoa học độc lập thông qua đánh giá thường xuyên và kỹ 
lưỡng các nghiên cứu khoa học. Đơn vị đo lường cho giới hạn khuyến nghị đối với thiết bị di động của Hội 
đồng châu Âu là “Tỉ lệ hấp thụ riêng” (SAR), và giới hạn SAR là 2,0 W/kg trung bình trên 10 g mô. Thiết bị 
đáp ứng các tiêu chuẩn của Uỷ ban Quốc tế về bảo vệ chống bức xạ không ion hoá (ICNIRP).

Thiết bị này đã được kiểm nghiệm và đáp ứng các hướng dẫn phơi nhiễm ICNIRP đối với vận hành khi đeo 
trên người và Tiêu chuẩn châu Âu EN 62209-2 đối với sử dụng cùng các phụ kiện được thiết kế riêng. Việc 
sử dụng các phụ kiện khác có chứa kim loại có thể sẽ không bảo đảm tuân thủ theo các hướng dẫn phơi 
nhiễm ICNIRP.

SAR được đo khi để thiết bị ở cách cơ thể 5 mm khi thiết bị đang phát sóng ở mức năng lượng được chứng 
nhận là cao nhất trong mọi băng tần của thiết bị. 

Giá trị SAR cao nhất được báo cáo theo quy định của CE với điện thoại được liệt kê dưới đây: 
EU SKU
SAR với phần đầu: 0,657 W/kg, SAR với phần thân: 1,370 W/kg
APAC SKU
SAR với phần đầu: 0,670 W/kg, SAR với phần thân: 1,480 W/kg

Để hạn chế phơi nhiễm năng lượng tần số vô tuyến, sử dụng phụ kiện rảnh tay hoặc các tùy chọn tương tự 
khác để giữ thiết bị này cách xa đầu và cơ thể của bạn. Phải mang thiết bị cách cơ thể 5 mm nhằm đảm bảo 
mức độ phơi nhiễm bằng hoặc dưới mức thử nghiệm. Chọn kẹp thắt lưng, bao da đeo lưng hoặc phụ kiện 
đeo trên người tương tự khác không chứa các thành phần kim loại để hỗ trợ sử dụng theo cách này. Các 
hộp đựng có bộ phận kim loại có thể thay đổi hiệu suất tần số vô tuyến của thiết bị, bao gồm cả sự tuân thủ 
của thiết bị với các hướng dẫn về phơi nhiễm tần số vô tuyến theo cách chưa được thử nghiệm hoặc chứng 
nhận. Do đó nên tránh sử dụng các phụ kiện như vậy.
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THÔNG TIN VỀ THẢI BỎ VÀ TÁI CHẾ
Biểu tượng này trên thiết bị (và bất kỳ loại pin nào bên trong) chỉ ra rằng chúng không nên được xử 
lý như rác sinh hoạt bình thường. Không thải bỏ thiết bị hay pin như một loại rác đô thị chưa phân 
loại. Cần phải giao thiết bị (và các loại pin) cho điểm thu hồi đã được chứng nhận để tái chế hoặc 
thải bỏ đúng cách khi hết thời hạn sử dụng.

Để biết thêm thông tin chi tiết về việc tái chế thiết bị hoặc pin, hãy liên hệ với văn phòng tại địa phương, dịch 
vụ xử lý rác thải gia đình, hoặc cửa hàng bán lẻ nơi mà bạn mua thiết bị này.

Việc thải bỏ thiết bị tuân thủ Chỉ thị về Rác thải từ thiết bị điện và điện tử (WEEE) của Liên minh châu Âu 
(EU). Lý do để tách WEEE và pin ra khỏi chất thải khác là để giảm thiểu tác động môi trường tiềm năng đối 
với sức khỏe con người khỏi bất kỳ chất độc hại có thể có.

GIẢM THIỂU CÁC CHẤT NGUY HẠI

Thiết bị này là phù hợp với Đăng ký, Đánh giá, Quy định Cấp phép và Hạn chế Hóa chất (REACH) của EU 
(Quy định số 1907/2006/EC của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng) và các hạn chế của EU về chỉ thị chất 
độc hại (RoHS) (Chỉ thị 2011/65/EU của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng). Để biết thêm thông tin về các 
tuân thủ REACH của thiết bị, hãy truy cập trang web www.catphones.com/certification. Khuyến nghị bạn nên 
thường xuyên truy cập vào trang web để có được thông tin cập nhật.

TUÂN THỦ QUY ĐỊNH EU

Nhà sản xuất khẳng định thiết bị này tuân thủ các quy định cần thiết và các điều khoản liên quan khác của 
Chỉ thị 2014/53/EU. Để biết tuyên bố về sự phù hợp, hãy truy cập trang web: 
www.catphones.com/support/S31- smartphone.

LƯU Ý: 
• Hãy tuân thủ các quy định địa phương và quốc gia tại nơi mà thiết bị này được sử dụng. Thiết bị này có 

thể bị hạn chế sử dụng tại một số hoặc tất cả các quốc gia thành viên thuộc Liên minh châu Âu (EU).

LƯU Ý: 
• Thiết bị này có thể được vận hành tại tất cả các quốc gia thành viên thuộc Liên minh châu Âu (EU).

QUANG PHỔ DẪN ĐIỆN (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

CHÂU ÂU: QUANG PHỔ VÀ NGUỒN ĐIỆN CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG: QUANG  
 PHỔ VÀ NGUỒN ĐIỆN

QUANG PHỔ DẪN ĐIỆN (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
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA S31

MỤC THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Hệ điều hành Android™ 7.0 Nougat

Bộ vi xử lý Lõi tứ Qualcomm MSM8909

Bộ nhớ
ROM 16GB
RAM 2 GB
(Có thể mở rộng qua thẻ microSD™)

Mạng Di động

Băng tần 4G: 
Phiên bản châu Âu:
1, 2, 3, 5, 7, 8, 20;
Phiên bản châu Á Thái Bình Dương: 
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 28;
Phiên bản Hoa Kỳ:
2, 3, 4, 5, 7, 12, 17

Băng tần 3G: 
Phiên bản châu Âu:
B1 (2100), 2 (1900), 5 (850), 8 (900)
Phiên bản Hoa Kỳ / Châu Á Thái Bình Dương:
B1 (2100), 2 (1900), 4 (AWS), 5 (850), 8 (900)

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

Màn hình 4,7” HD 720, công nghệ hoạt động khi đeo găng tay/ngón tay ướt*, Màn 
hình siêu sáng

Máy ảnh Máy ảnh sau 8 MP, máy ảnh trước 2 MP
Có đèn Flash LED, tự động lấy nét với PDAF

Cảm biến Cảm biến tiệm cận, Cảm biến ánh sáng môi trường xung quanh, Gia tốc 
kế, Vị trí la bàn điện tử

Khả năng kết nối

Ổ cắm tai nghe: 3,5 mm
Bluetooth®: 4.1
Wi-Fi®: 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
USB: micro-USB 2.0, USB-OTG 
Loại SIM: SIM kép Nano tùy chọn
GPS: GLONASS, GPS, aGPS, Beidou (tùy theo phiên bản)

Pin Pin 4.000 mAh mạnh

Thông tin khác
Bảo vệ Chống xâm nhập: IP68
Thử nghiệm Thả: 1,8m
Ứng dụng: AVG, Office Suite, File Commander, App Tool Box

Kích thước 146 x 74 x 13 mm

Trọng lượng 200g

* Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước.
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TUYÊN BỐ TUÂN THỦ

NHÀ SẢN XUẤT:
Tên:      Bullitt Mobile Limited
Địa chỉ:      One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR

THIẾT BỊ VÔ TUYẾN:
Model:      S31
Đối tượng trong tuyên bố:   Điện thoại thông minh chắc chắn
Phiên bản phần mềm:    LTE_D0201121.1_S31; LTE_S0201121.1_S31
Phụ tùng và chi tiết cung cấp:   Bộ sạc, cáp USB, tai nghe

Chúng tôi, Bullitt Mobile Limited, tuyên bố dưới trách nhiệm của chúng tôi rằng sản phẩm được mô tả ở trên 
là phù hợp với pháp luật hài hòa của Liên minh có liên quan: 

CHỈ THỊ RE (2014/53/EU), CHỈ THỊ ROHS (2011/65/EU)

Các tiêu chuẩn hài hòa sau và/hoặc các tiêu chuẩn khác có liên quan đã được áp dụng:

1. SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN (ĐIỀU 3.1 (A) CỦA CHỈ THỊ 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. TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ (ĐIỀU 3.1 (B) CỦA CHỈ THỊ RE)
• EN 301 489-1 V2.1.1, Bản thảo cuối cùng EN 301 489-3 V2.1.1
• EN 301 489-17 V3.1.1, Bản thảo EN 301 489-19 V2.1.0, Bản thảo EN 301 489-52 V1.1.0
• EN 55032:2015/AC:2016 Nhóm B, EN55024:2010/A1:2015
• EN 61000-3-2:2014 Nhóm A, EN 61000-3-3:2013

3. SỬ DỤNG PHỔ TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN (ĐIỀU 3.2 CỦA CHỈ THỊ 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, Bản thảo cuối cùng EN 303 345 V1.1.7

4. CHỈ THỊ RoHS (2011/65/EU)
• EN 50581:2012

Phần thân cần lưu ý (Tên: CETECOM GmbH, ID: 0680) thực hiện việc đánh giá sự phù hợp theo Phụ lục III của 
Chỉ thị RE và cấp giấy chứng nhận kiểm tra loại EU (Số tham chiếu: M17-0320-01-TEC).

Ký và đại diện bởi: Bullitt Mobile Limited
Đặt tại: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR, Ngày: 28 tháng 9 năm 2017

Tên: Wayne Huang, Chức năng: Giám đốc ODM, 

Chữ ký: 
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