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• Læs venligst denne vejledning og de anbefalede sikkerhedsforanstaltninger omhyggeligt for at sikre en korrekt 
anvendelse af denne enhed.

• Trods dets robuste format skal du undgå at slå på, smide, knuse, prikke hul i eller bøje enheden.

• Hvis den bruges i saltvand, skal du skylle enheden bagefter for at undgå saltkorrosion.

• Forsøg ikke at adskille enheden eller dens tilbehør. Kun kvalificeret personale kan servicere eller reparere den.

• Tænd ikke enheden i en situation, hvor der er forbud mod anvendelse af mobiltelefoner, eller i en situation, hvor enheden 
kan forårsage forstyrrelser eller fare.

• Anvend ikke enheden under bilkørsel.

• Sluk enheden i nærheden af medicinske apparater, og følg alle regler eller bestemmelser vedrørende brug af mobiltelefon 
på hospitaler og plejeinstitutioner.

• Sluk enheden, eller aktivér flytilstand ombord på fly, da den kan forårsage interferens af flyets kontroludstyr.

• Sluk enheden i nærheden af avanceret elektronisk udstyr, da det kan påvirke dets ydeevne.

• Placer ikke enheden eller dens tilbehør i beholdere med et kraftigt elektromagnetisk felt.

• Anbring ikke magnetiske lagringsmedier i nærheden af enheden. Udstråling fra enheden kan slette informationer, der 
er opbevaret på dem.

• Brug ikke enheden i et miljø med brændbare gasser såsom en tankstation, og udsæt ikke enheden for høje temperaturer.

• Opbevar enheden og dens tilbehør utilgængeligt for små børn.

• Lad ikke børn bruge enheden uden vejledning.

• Brug kun godkendte batterier og opladere for at undgå eksplosionsfare.

• Følg alle love og regulativer for brug af trådløse enheder. Respektér andre menneskers privatliv og lovfæstede 
rettigheder, når du bruger den trådløse enhed.

• Patienter med medicinsk implantat (hjerte, led mv.) skal holde enheden 15 cm fra implantatet, og under et telefonopkald 
skal enheden være placeret på den modsatte side af implantatet.

• Følg nøje de relevante instruktioner i denne vejledning, mens du bruger USB-kablet, for ellers kan det forårsage skade 
på enheden eller pc'en.

LÆS VENLIGST 
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGERNE 
FØR FØRSTE BRUG
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JURIDISK MEDDELELSE
© 2017 Caterpillar. Alle rettigheder forbeholdes. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, deres respektive logoer, 
"Caterpillar Yellow", produktdesignet "Power Edge" samt de anvendte firma- og produktidentiteter, der anvendes 
heri, er varemærker tilhørende Caterpillar og må ikke bruges uden tilladelse.
Bullitt Mobile Ltd er licenstager hos Caterpillar Inc.

Bullitt Mobile Ltd.'s og tredjepartsvaremærker tilhører deres respektive ejere.

Ingen del af dette dokument må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde uden forudgående 
skriftligt samtykke fra Caterpillar Inc.

Produktet, som er beskrevet i denne vejledning, kan indeholde ophavsretligt beskyttet software og mulige 
licensgivere. Kunder må på ingen måde gengive, distribuere, modificere, dekompilere, demontere, dekryptere, 
uddrage, dekompilere, udleje, overdrage eller udstede underlicens til omtalte software eller hardware, medmindre 
sådanne restriktioner er forbudt ved gældende lov, eller disse handlinger er godkendt af de respektive indehavere 
af ophavsretten under licenser.

Bluetooth®-mærket og -logoerne er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc. og enhver Bullitt Group-
brug af sådanne mærker er under licens. Alle andre tredjeparters varemærker og handelsnavne tilhører deres 
respektive ejere.

Wi-Fi® er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®.

BEMÆRK
Nogle af dette produkts og dets tilbehørs funktioner, som beskrevet her, afhænger af den installerede software, 
kapaciteten og det lokale netværks indstillinger og kan ikke aktiveres eller kan være begrænset af lokale 
netværksoperatører eller netværksudbydere. Derfor passer beskrivelserne i denne vejledning måske ikke helt til det 
købte produkt eller dets tilbehør.

Producenten forbeholder sig ret til at ændre eller modificere alle oplysninger eller specifikationer i denne 
brugervejledning, uden forudgående varsel eller efterfølgende forpligtelser.

Producenten er ikke ansvarlig for lovligheden eller kvaliteten af nogen produkter, som du uploader eller downloader 
gennem denne enhed, inklusive tekst, billeder, musik, film samt ikke-indbygget ophavsretligt beskyttet software. 
Eventuelle følger af installation eller brug af ovenstående produkter på denne enhed er dit ansvar.

INGEN GARANTI
Indholdet i denne brugervejledning gives "som beset". Med undtagelse af, hvor det påkræves af gældende love, 
gives der ingen garantier af nogen slags, hverken udtrykkeligt eller underforstået, inklusive, men ikke begrænset til 
en underforstået garanti for salgbarhed og egnethed til et særligt formål for så vidt angår præcision, pålidelighed 
eller indhold af denne vejledning.

I den maksimale udstrækning, det er tilladt ifølge gældende lov, er producenten ikke ansvarlig for nogen specielle, 
tilfældige, indirekte tab eller følgetab samt tabt fortjeneste, forretning, omsætning, data, goodwill eller forventede 
besparelser.

IMPORT- OG EKSPORTREGULATIVER
Kunderne skal overholde alle gældende eksport- og importlove og -regulativer. Kunderne skal indhente alle 
nødvendige statslige godkendelser og licenser til eksport, geneksport eller import af det produkt, der er nævnt 
i denne vejledning, herunder software og tekniske data.
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VELKOMMEN TIL CAT® S41 SMARTPHONE
Den robuste smartphone med lang batterikapacitet kan ligefrem oplade andre enheder og andet tilbehør ved hjælp af Battery 
Share-funktionen. Den er designet til at klare ekstreme forhold på arbejdspladsen og i fritiden. Du kan tabe den, dunke på 
den eller glemme at oplade den - Cat® S41 vil ikke svigte dig.

Din smartphone er ikke alene certificeret til den højeste industristandard for robusthed, MIL SPEC 810G og IP68-vand og 
støvafvisende, den kan også prale af kapaciteter, som rækker ud over disse test. Faldsikker på beton fra en imponerende 
højde af 1,8 m, hård nok til at modstå termisk chok og saltsprøjtestøv, vandtæt i 60 minutter ved dybder på op til 2 meter og 
virker under vandet med mulighed for at tage fotografier og videoer i vandet. Cat S41 opretholder forbindelsen, uanset hvad 
den udsættes for.

Cat S41 er den praktiske smartphone, fyldt med reelt nyttige funktioner, så du kan få mest muligt ud af din dag. Dens 
højkapacitetsbatteri og udvidelige lagerplads på op til 2TB sikrer, at ydeevnen ved webbrowsing, chat, musik og meget mere 
ikke vil blive kompromitteret. Dens store og skarpe ridsefrie 5' Full HD-display kan aflæses i direkte sollys og kan endda 
bruges, når den er våd, eller hvis du er iført handsker. Dens gribevenlige design har en programmerbar multifunktionsknap, 
der er meget anvendelig til Push to Talk (PTT) eller til nem aktivering af lygte eller kamera.

ROBUSTE KOMPONENTER
FALDSIKKER ENHED: 

• Du kan: Bruge enheden op til en højde af 1,8 meter, da den er faldsikker inden for dette højdeinterval. 
• Du må ikke: Smide din enhed med kraft fra over 1,8-meters højde. Enheden er holdbar, men ikke uforgængelig. 

VANDTÆTHED: 

• Du kan: Bruge enheden i fugtige og våde forhold - 5" multi-touch-skærmen virker med våde fingre. Sikre, at alle 
komponenter og dæksler er ordentligt lukkede, før du bruger enheden i vand. Enheden kan tåle en dybde på 2 meter 
i op til 1 time. 

• Du må ikke: Glemme at lukke enhedens komponenter og dæksler, før du bruger den i vand, eller forsøge at bruge 
enheden på over 2 meters dybde. 

STØVTÆT OG RIDSESIKKER: 

• Du kan: Bruge enheden i beskidte, støvede miljøer. Cat S41 er certificeret IP68, en industristandard for måling 
af holdbarhed, og dens display er fremstillet af ridsefrit Corning® Gorilla® glas 5. 

EKSTREME TEMPERATURER: 

• Du kan: Bruge enheden i temperaturintervallet fra - 20 ºC til + 55 °C. Den kan også tåle ekstreme ændringer i temperaturen: 
skifte mellem koldt og varmt eller omvendt meget hurtigt.

• Du må ikke: Bruge enheden uden for dets driftsinterval af - 20 ºC til + 55 °C, da den ikke er bygget til en fryser eller ovn.
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HVAD ER DER I KASSEN 

• Enhed
• Lynvejledning
• USB-strømkabel og strømadapter til opladning
• Power Share-kabel
• Fabriksmonteret skærmbeskytter er allerede på enheden

NØGLEFUNKTIONER 

TÆND/SLUK-KNAP 
• Tryk for at tænde enheden 
• Tryk og hold nede for at åbne telefonens menu med valgmuligheder 
• Tryk for at låse eller tænde for skærmen, når enheden er inaktiv

HOME-KNAP 
• Tryk på den når som helst for at se startskærmen 
• Hold Home-knappen nede for at bruge din Google-assistent

KNAPPEN SENESTE APPS 
• Tryk efter behov for at åbne senest brugte apps

TILBAGEKNAP 
• Tryk for at gå tilbage til forrige skærmbillede 
• Tryk for at lukke skærmtastaturet

LYDSTYRKE OP/NED-TAST 
• Lydstyrke – Tryk på lydstyrkens op-tast for at øge lydstyrken eller lydstyrkens ned-tast for at mindske lydstyrken af 

opkald, ringetone, medier eller vækkeur 
• Skærmbillede – Tryk på både tænd/sluk-knappen og lydstyrke ned-tasten samtidigt 
• I kameraappen skal du trykke på lydstyrke op/ned-tasten for at tage billeder

1. HOVEDTELEFONSTIK
2. 8 MP FRONTKAMERA
3. ØRESTYKKE
4. MIKROFONER
5. KNAPPEN SENESTE APPS
6. HØJTTALER
7. HOME-KNAP
8. TILBAGEKNAP
9. PROGRAMMERBAR TAST
10. SIM-KORTSTIK
11. MICROSD-KORTSTIK
12. 13 MP BAGSIDEKAMERA
13. BLITZ
14. USB-PORT
15. LYDSTYRKE OP/NED-TAST
16. TÆND/SLUK-KNAP

1 2 3 4

11

10

9

8 7 65

15

16

12 13

14
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KOM GODT I GANG

INSTALLERING AF NANO SIM-KORT
1. Placer enheden på en plan overflade med displayet vendt nedad. Åbn derefter dækslet i siden. 
2. Brug fingerspidsen til at trække SIM-bakken ud. 
3. Sæt Nano SIM-kortet i SIM-bakken, som angivet på bakkeguiden, med de gyldne ben vendt opad. 
4. Sæt SIM-bakken tilbage i SIM-korstikket.

BEMÆRK:
• Sørg for, at SIM-kortet sidder fast i SIM-bakken.
• Skub SIM-bakken, indtil den er fuldt indsat i stikket.
• Hvis du vil fjerne Nano SIM-kortet, skal du bruge din fingerspids til at trække skuffen ud. Fjern derefter Nano SIM-kortet.

INSTALLERING AF HUKOMMELSESKORT
1. Placer enheden på en plan overflade med displayet vendt nedad. Åbn derefter dækslet i siden.
2. Indsæt et microSD-kort i stikket til hukommelseskortet med de gyldne ben vendt opad.

BEMÆRK:
• Skub hukommelseskortet, indtil du hører en låselyd.
• Du kan fjerne microSD-kortet ved at trykke på kanten af hukommelseskortet og derefter slippe det.
• Brug ikke overdreven magt, når du isætter microSD-kortet, da det kan beskadige hukommelseskortet eller stikket.

OPLADNING AF BATTERIET
Oplad batteriet, før du bruger enheden for første gang.

1. Tilslut USB-kablet i strømadapteren til opladning.

BEMÆRK:
• Brug kun Cat-godkendte opladere og kabler. Ikke-godkendt udstyr kan forårsage skade på enheden eller få batterierne 

til at eksplodere.

2. Åbn dækslet til USB-porten, og slut derefter USB-kablet til USB-porten.
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BEMÆRK:
• Vær omhyggelig med ikke at bruge overdreven kraft, når du tilslutter USB-kablet, og vær opmærksom på den korrekte 

orientering af stikket.
• Der kan ske skade ved forsøg på at indsætte stikket forkert, hvilket ikke dækkes af garantien.

3. Sæt opladeren i den korrekte AC-stikkontakt.
4. Når grønt lys vises på LED-indikatoren, er din enhed fuldt opladet. Du skal først fjerne USB-kablet fra enheden og derefter 

frakoble opladeren fra stikkontakten. 

BATTERY SHARE
Cat S41 har et meget stort 5000 mAh batteri, som giver dig op til 44 dages 3G standbytid eller op til 38 timers 3G taletid. 
Det kan også oplade andre enheder og tilbehør med dens Battery Share-funktion.

Ved hjælp af det medfølgende USB-kabel til Battery Share kan enheden forvandle sig til en strømbank. Du kan oplade en 
anden enhed og vælge det ønskede batteriniveau til dig selv via den brugervenlige skyderkontrol i appen.

BEMÆRK:
• Hvis du tilslutter Battery Share-kablet eller åbner Battery Share-appen, når enheden har mindre end 20 % batteri, vises 

en pop op-meddelelse om, at batteriniveauet er for lavt til at bruge Battery Share-kontrolelementer. Vælg OK for at 
oplade enheden uden at angive en andelsgrænse.

Når den enhed, du oplader, er fuldt opladet, eller når det forudindstillede min. batteriniveau er nået, stopper enheden 
automatisk, så du kan fortsætte med dine gøremål, da ingen overvågning er nødvendig.

VIGTIGE OPLYSNINGER VEDRØRENDE FREMTIDIG BRUG 
AF BATTERI

Hvis batteriet er helt opbrugt, kan enheden måske ikke starte umiddelbart efter, at opladningen starter. Før du forsøger at 
tænde den, skal du lade batteriet oplade et par minutter. Opladningsanimationen vises muligvis ikke på skærmen i dette 
tidsrum.

Når batteriets strømniveau er lavt, afspiller enheden en advarsel og viser en prompt, og et rødt lys vises i LED-indikatoren. 
Når batteristrømmen er næsten opbrugt, slukker enheden automatisk.

Bemærk: Tiden, det tager at oplade batteriet, afhænger af den omgivende temperatur og batteriets alder.

TÆNDE OG SLUKKE ENHEDEN 
TÆNDE

1. Tryk på tænd/sluk-knappen .

Når du tænder enheden for første gang, vises en velkomstskærm. Vælg først dit foretrukne sprog, og tryk derefter på START 
for at fortsætte med opsætningsprocessen.
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BEMÆRK:
• En Wi-Fi- eller dataforbindelse er påkrævet. Du kan springe opsætningen over og fuldføre den på et andet tidspunkt. 

Der kræves dog en Google-konto for at bruge nogle af Google-tjenesterne på denne Android-enhed.

SLUKKE

1. Tryk på og hold tænd/sluk-knappen nede for at åbne menuen med telefonindstillinger.
2. Tryk på Sluk.

TOUCHSCREEN
HANDLINGER PÅ TOUCHSCREEN

• Tryk på: Brug fingerspidsen til at vælge et element, bekræfte et valg eller starte et program på skærmen.

• Tryk på og hold nede: Tryk på et element med fingerspidsen, og fortsæt med at trykke, indtil skærmen reagerer. Du kan 
for eksempel åbne menuen med valgmuligheder til den aktive skærm ved at trykke på skærmen og holde fingeren nede, 
indtil menuen vises.

• Stryg: Bevæg fingeren hen over skærmen enten lodret eller vandret. Stryg f.eks. til venstre eller til højre for at skifte 
mellem billeder.

• Træk: Hvis du vil flytte et element, skal du trykke på og holde det nede med fingerspidserne. Træk derefter elementet 
til et hvilken som helst sted på skærmen.

STARTSKÆRM
Startskærmen er udgangspunktet for at få adgang til enhedens funktioner. Den viser programikoner, widgets, genveje med 
mere. Den kan tilpasses med forskellige baggrunde og kan justeres for at vise dine foretrukne elementer.

1. Startikonet er . Tryk her for at se og starte installerede programmer (apps).

BEMÆRK:
• Et langt tryk på et tomt sted på startskærmen åbner genvejen til baggrunde, widgets og indstillinger.

LÅSNING OG OPLÅSNING AF SKÆRMEN
LÅSNING AF SKÆRMEN

1. Hvis enheden er tændt, skal du trykke på tænd/sluk-knappen for at låse skærmen. Når skærmen er låst, kan du stadig 
modtage meddelelser og opkald.

2. Hvis enheden er uforstyrret i en vis periode, låses skærmen automatisk. Du kan justere længden af denne periode 
i indstillingerne.

OPLÅSNING AF SKÆRMEN

1. Tryk på tænd/sluk-knappen for at vække skærmen. Træk derefter låseikonet  opad for at låse skærmen op. Du skal 
muligvis indtaste dit mønster eller en pinkode, der er forudindstillet.

2. Du kan starte kameraappen direkte fra den låste skærm ved at trække kameraikonet  opad.

BEMÆRK:
• Du kan vække skærmen ved at dobbelttrykke på Home-knappen to gange. Der er flere oplysninger under "Brug af 

dobbelttrykfunktionen til vækning" på side 26.
• Hvis du har oprettet en skærmlås, vil du blive bedt om at låse skærmen op. Der er flere oplysninger under "Beskyttelse 

af mobiltelefonen med en skærmlås" på side 27.
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SKÆRM
SKÆRMENS LAYOUT

NOTIFIKATIONER OG STATUSINFORMATIONER 

Statuslinjen findes øverst på hver skærm. Den viser notifikationsikoner, f.eks. ubesvarede opkald eller modtagne beskeder 
(til venstre) og telefonstatusikoner, f.eks. batteristatus (til højre) samt det aktuelle klokkeslæt.

STATUSIKONER

NOTIFIKATIONSIKONER

Notifikationslinje Statusikon

  4G Forbundet til 4G-mobilnetværk Intet signal

  LTE Forbundet til LTE-mobilnetværk Vibrationstilstand

  3G Forbundet til 3G-mobilnetværk Sted er fundet

  G Forbundet til GPRS-mobilnetværk Batteriindikator, batteri er fuldt opladet

  E Forbundet til EDGE-mobilnetværk Batteri er ved at lade op

  H Forbundet til HSDPA-mobilnetværk FM-radio er tændt

  H+ Forbundet til HSPA+ mobilnetværk Flytilstand

  R Roaming Forbundet til et Wi-Fi-netværk

Signalstyrken på mobilnetværket Forbundet til et Bluetooth-apparat

Ny e-mailbesked Ubesvaret opkald

Ny SMS-besked Højttalertelefon er aktiveret

Kommende begivenhed Telefonens mikrofon er slået fra

Vækning er indstillet Downloader data

Data synkroniseres Hovedtelefoner er tilsluttet

Problem med logon eller synkronisering Der er taget et skærmbillede
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NOTIFIKATIONSPANEL
Enheden udsender en notifikation, når du modtager nye meddelelser, har et ubesvaret opkald, hvis der er en kommende 
begivenhed og meget mere. Åbn notifikationspanelet for at se dine notifikationer.

ÅBNING AF NOTIFIKATIONSPANELET

1. Når et nyt notifikationsikon vises på notifikationslinjen, skal du trykke på notifikationslinjen og trække den ned for at 
åbne notifikationspanelet.

2. Tryk på en notifikation for at åbne den.
3. Du kan lukke en notifikation (uden at læse den) ved at trykke på og holde notifikationen nede og trække den til venstre/

højre ud af skærmen.

LUKNING AF NOTIFIKATIONSPANELET

1. Du kan lukke notifikationspanelet ved at skubbe bunden af panelet opad.

GENVEJSIKONER
TILFØJELSE AF ET NYT ELEMENT PÅ STARTSKÆRMEN

1. På startskærmen skal du trykke på    for at få vist alle programmer.
2. Træk et programikon til en specifik startskærm.

FLYTNING AF ET ELEMENT PÅ STARTSKÆRMEN

1. Tryk på og hold et applikationsikon nede på startskærmen, indtil ikonet bliver større.
2. Uden at løfte fingeren skal du trække ikonet til det ønskede sted på skærmen og derefter slippe det.

BEMÆRK:
• Der skal være tilstrækkelig plads til ikonet på det aktuelle startskærmspanel.

FJERNELSE AF ET ELEMENT FRA STARTSKÆRMEN

1. Tryk på og hold et applikationsikon nede på startskærmen, indtil ikonet bliver større.
2. Træk elementet til Fjern uden at løfte fingeren, og slip det derefter.
3. Derudover kan programmer fjernes ved at følge trin 1 og 2 og derefter trække programmet til ikonet Fjern installation 

øverst på skærmen.

WIDGETS
Med en widget kan du gennemse eller bruge et program. Widgets kan placeres på startskærmen som ikoner eller 
eksempelvinduer. Flere widgets er installeret som standard på enheden, og du kan downloade flere widgets fra Google Play.

TILFØJELSE AF EN WIDGET

1. Tryk på og hold fingeren nede på startskærmen.
2. Tryk på widgets for at få vist tilgængelige widgets.
3. Træk din ønskede widget til startskærmen.

FJERNELSE AF EN WIDGET

1. Tryk på og hold et widget-ikon nede på startskærmen, indtil ikonet bliver større.
2. Træk elementet til Fjern uden at løfte fingeren, og slip det derefter.
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MAPPER
OPRETTELSE AF EN MAPPE

Træk applikationsikonet eller genvejen, og slip elementet oven på andre programmer.

OMDØBNING AF EN MAPPE

1. Tryk på en mappe for at åbne den.
2. Angiv et navn til den nye mappe på titellinjen.
3. Tryk på tilbageknappen.

BAGGRUNDE
ÆNDRING AF BAGGRUNDEN

1. Tryk på og hold fingeren nede på startskærmen.
2. Tryk på Baggrunde.
3. Rul gennem de tilgængelige indstillinger.
4. Tryk på dit favoritbillede, og tryk derefter på Angiv baggrund.
5. Du kan nu vælge at indstille den som låseskærmens baggrund, startskærmens baggrund eller begge dele.

OVERFØRSEL AF MEDIER TIL OG FRA DIN ENHED
Overfør al din favoritmusik og dine billeder mellem enheden og en pc med tilstanden Media Device MTP.

1. Du skal først slutte enheden til en pc med USB-kablet.
2. Derefter skal du åbne notifikationspanelet og trykke på USB-forbindelsesindstillingerne. Tryk på overførselsfiler for at 

aktivere tilstanden MTP.
3. Enheden skal vises som en flytbar enhed, der viser telefonens interne lager. Hvis der er isat et hukommelseskort, vil 

microSD-kortet også være synligt. Kopiér de ønskede filer til enheden.

BEMÆRK: 
• Hvis du bruger en MAC PC, skal driverne downloades fra: http://www.android.com/filetransfer/

BRUG AF FLYTILSTAND
Visse steder skal du afbryde dataforbindelser. I stedet for at slukke enheden kan du indstille den til flytilstand.

1. Tryk på og hold tænd/sluk-knappen nede.
2. Tryk på Flytilstand.
3. Eller brug menuen Indstillinger til at vælge menuen Mere, og skub flytilstandsknappen til højre .

BEMÆRK:
• Du kan også åbne flytilstanden fra startskærmen ved at trække notifikationspanelet ned.
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ENHED
Der er mange måder at foretage et telefonopkald på.

1. Du kan enten indtaste et nummer på tastaturet
2. Eller vælge et nummer på kontaktlisten, en internetside eller et dokument, som indeholder et telefonnummer.

BEMÆRK:
• Når du er midt i et telefonopkald, kan indgående telefonopkald enten besvares eller sendes til din telefonsvarer. Du kan 

også oprette konferenceopkald med flere deltagere.

FORETAGELSE AF TELEFONOPKALD
TELEFONOPKALD MED TASTATURET

1. Tryk på  på startskærmen. Tryk derefter på    for at få vist tastaturet.
2. Drej et telefonnummer ved at trykke på de numeriske taster.

Tip: Enheden understøtter funktionen SmartDial. Når du skriver et nummer på tastaturet, vil funktionen SmartDial automatisk 
gennemsøge din kontaktliste og vise en liste over forudsigelser for en kontakt, der svarer til nummeret. Du kan lukke det 
numeriske tastatur for at se flere mulige matches.

3. Når du har indtastet nummeret eller valgt kontakten, skal du trykke på  .

TELEFONOPKALD FRA KONTAKTER

1. På startskærmen skal du trykke på  > Kontakter  for at få vist listen over kontakter. På tastaturet skal du trykke 
på  for at få vist listen over kontakter.

2. Vælg en kontakt på listen.
3. Tryk på telefonnummeret for at ringe til kontakten.

TELEFONOPKALD FRA OPKALDSLOGGEN

1. Tryk på  > Telefon  > fanen . Opkaldsloggen viser de seneste opkald, du har foretaget og modtaget.
2. Vælg en kontakt på listen, og tryk på  for at foretage et opkald.

WIDGETS
Med en widget kan du gennemse eller bruge et program. Widgets kan placeres på startskærmen som ikoner eller 
eksempelvinduer. Flere widgets er installeret som standard på enheden, og du kan downloade flere widgets fra Google Play.

TILFØJELSE AF EN WIDGET

1. Tryk på og hold fingeren nede på startskærmen.
2. Tryk på widgets for at få vist tilgængelige widgets.
3. Træk din ønskede widget til startskærmen.

BESVARELSE OG AFVISNING AF ET TELEFONOPKALD

Når du modtager et telefonopkald, vil den indgående opkaldsskærm vise opkalds-id.
1. For at besvare et opkald skal du trykke på  og trække det til højre 
2. For at afvise opkaldet skal du trykke på  og trække det til venstre 
3. For at afvise opkaldet og i stedet sende en besked direkte til den, der ringer op, skal du trykke på  og trække det op 

til . Derefter skal du vælge en af de tilgængelige beskedindstillinger eller trykke på Skriv din egen for at oprette en 
personlig besked.
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BEMÆRK:
• Når du trykker på , forsvinder det fra skærmen.

AFSLUTNING AF TELEFONOPKALD

Under et telefonopkald skal du trykke på   for at lægge på.

ANDRE AKTIVITETER UNDER ET TELEFONOPKALD

FORETAGELSE AF ET KONFERENCEOPKALD

I funktionen for konferenceopkald kan du oprette et opkald med flere deltagere.

BEMÆRK:
• Kontakt din netværksoperatør for at finde ud af, om din enheds abonnement understøtter konferenceopkald, og hvor 

mange deltagere der kan tilføjes.

1. For at igangsætte et konferenceopkald skal du dreje nummeret på den første deltager og trykke på  for at foretage 
opkaldet.

2. Under samtalen med den første deltager skal du trykke på  > Tilføj opkald og indtaste telefonnummeret på den næste 
deltager.

3. Tryk på  , eller vælg en kontakt fra opkaldsloggen eller kontakter. Det første opkald sættes automatisk i venteposition.
4. Når det næste opkald er tilsluttet, skal du trykke på  >. Flet opkald.
5. Hvis du vil tilføje flere personer, skal du trykke på  og gentage trin 2 til 4.
6. For at afslutte konferenceopkaldet og afbryde alle skal du trykke på  .

BEMÆRK:
• Husk at kontakte netværksoperatøren for at finde ud af, om dit abonnement understøtter konferenceopkald, og hvor 

mange deltagere du kan tilføje.

SKIFTE MELLEM TELEFONOPKALD

Hvis du modtager et indgående opkald under et igangværende telefonopkald, er det muligt at skifte mellem de to opkald.

1. Når begge opkald er i gang, skal du trykke på kontaktens navn eller telefonnummer i nederste venstre hjørne af skærmen.
2. Dit aktuelle opkald placeres på hold, og du vil blive forbundet til det andet opkald.

KONTAKTER
I appen Kontakter kan du gemme og administrere oplysninger om dine kontakter. 

ÅBNING AF APPEN KONTAKTER

Når du konfigurerer enheden, vil Kontakter vise en meddelelse om, hvordan du begynder at tilføje kontakter.
Du kan åbne appen på en af følgende måder:
 
• Tryk på  og derefter på Kontakter . Tryk derefter på Alle. 
• Tryk på   på startskærmen. Tryk derefter på fanen  for at få vist din liste over kontakter.

BEMÆRK:
• Dine kontakter vises alfabetisk på en rulleliste.

KOPIERING AF KONTAKTER

Du kan kopiere dine kontakter. der er gemt i en Google-konto eller fra SIM-kortet, det interne lager eller hukommelseskort.
1. På listen over kontakter skal du trykke på  > Importer/eksporter.
2. Gør et af følgende:
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1. Sådan importeres kontakter, der er gemt i en Google-konto:
• Vælg den personlige konto, og tryk på Næste. Angiv, hvor du vil importere kontakterne til, og tryk på Næste. Vælg derefter 

den eller de ønskede kontakter, og tryk på OK.

2. Sådan importeres kontakter fra SIM-kortet:
• Tryk på USIM, og tryk på Næste. Angiv, hvor du vil importere kontakterne til, og tryk på Næste. Vælg derefter den eller 

de ønskede kontakter, og tryk på OK.

3. Sådan importeres kontakter fra det interne lager eller hukommelseskort:
• Tryk på det interne lager eller SD-kortet. Angiv, hvor du vil importere kontakterne til, og tryk på Næste. Hvis der er mere 

end én vCard-fil, vil der være muligheder for enten at importere én vCard-fil, flere vCard-filer eller alle vCard-filer.

SIKKERHEDSKOPIERING AF KONTAKTER

Du kan kopiere dine kontakter til SIM-kortet, enhedens interne lager eller et hukommelseskort.
1. På listen over kontakter skal du trykke på  > Importer/eksporter.
2. Gør derefter et af følgende:

1. Sådan importeres/eksporteres kontakter til SIM-kortet:
Vælg en personlig konto, eller tryk på telefonkontakten. Tryk på Næste > USIM. Vælg derefter den eller de ønskede kontakter, 
og tryk på OK.

2. Sådan eksporteres kontakter til det interne lager eller hukommelseskort:
Vælg en personlig konto, eller tryk på telefonkontakten. Tryk på det interne lager eller SD-kortet > Næste. Vælg derefter den 
eller de ønskede kontakter, og tryk på OK. En bekræftelsesmeddelelse vises. Tryk på OK for at bekræfte valget.

TILFØJELSE AF EN NY KONTAKT

1. Tryk på  på listen over kontakter for at tilføje en ny kontakt.
2. Angiv, hvor du vil gemme kontakten. Indtast derefter kontaktens navn, og tilføj eventuelle andre detaljer, f.eks. 

telefonnummer eller adresse.
3. Når du er færdig, skal du trykke på   for at gemme kontaktoplysningerne.

TILFØJELSE AF EN KONTAKT I FAVORITTER

1. Tryk på den kontakt, du vil føje til dine favoritter.
2. Tryk på ikonet  ved siden af navnet på din valgte kontakt, så ikonet bliver hvidt (massivt) . Den er blevet føjet til 

dine favoritter.

SØGNING EFTER EN KONTAKT

1. Tryk på  på din liste over kontakter for at søge efter en kontakt.
2. Skriv kontaktens navn, så kontakter med matchende navne vises under søgefeltet. 

REDIGERING AF EN KONTAKT

Du kan altid ændre de informationer, du har gemt om en kontakt. 

1. På listen over kontakter skal du trykke på den kontakt, du vil redigere.
2. Tryk på  .
3. Foretag dine ændringer af kontaktoplysningerne, og tryk derefter på . Du kan annullere de ændringer, du har 

foretaget, ved at trykke på tilbageknappen.

KOMMUNIKATION MED DINE KONTAKTER

Du kan nå en kontakt gennem telefonopkald, SMS- eller MMS-besked fra fanen Kontakter eller Favoritter. 
1. Tryk på en kontakt, du vil kommunikere med, på din liste over kontakter.
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2. Du kan enten:

• Trykke på telefonnummeret for at foretage et opkald.
• Eller trykke på  for at sende en besked.

SLETNING AF EN KONTAKT

1. På listen over kontakter skal du trykke på den kontakt, du vil slette.
2. Tryk på  > Slet.
3. Tryk på Slet igen for at bekræfte sletningen.

BRUG AF SKÆRMTASTATURET

VISNING AF TASTATURPANELET

I nogle apps åbnes tastaturet automatisk. I andre skal du trykke på et tekstfelt for at åbne tastaturet. Tryk på tilbageknappen 
for at skjule tastaturet.

BRUG AF LIGGENDE TASTATUR

Hvis du har svært ved at bruge tastaturet i stående retning, kan du bare vende enheden sidelæns. Skærmbilledet viser nu 
tastaturet i liggende stilling, hvilket giver et bredere layout af tastaturet.

TILPASNING AF DINE TASTATURINDSTILLINGER

1. Tryk på  > Indstillinger  > Sprog og indtastning
2. Du kan enten:
• Tryk på det virtuelle tastatur for at konfigurere tastaturindstillingerne.
• Eller tryk på det fysiske tastatur for at beholde det virtuelle tastatur på skærmen. Denne tilstand vil også vise 

tilgængelige tastaturgenveje.

REGISTRERING

Registrer din nye Cat-telefon for at blive en del af Cat-telefonernes fællesskab omkring de seneste nyheder, opdateringer 
og tilbud.
Tryk på appen Registrering, og følg instruktionerne på skærmen

WI-FI®

Adgang til trådløse adgangspunkter (hotspots) kræver brug af Wi-Fi på din enhed. 

AKTIVERING AF WI-FI OG TILSLUTNING TIL ET TRÅDLØST NETVÆRK

1. Tryk på   > Indstillinger .
2. Tryk på Wi-Fi i Trådløs og netværk, og skyd kontakten til højre . Vælg et Wi-Fi-netværk for at oprette forbindelse 

til det.
3. Hvis du vælger et åbent netværk, tilsluttes enheden automatisk. Men hvis du forsøger at oprette forbindelse til et sikket 

netværk for første gang, skal du indtaste adgangskoden og derefter trykke på Tilslut.

BEMÆRK:
• Du skal ikke genindtaste adgangskoden til et sikkert netværk, hvis du har tilsluttet det før, medmindre enheden er blevet 

nulstillet til standardindstillingerne, eller hvis Wi-Fi-adgangskoden er blevet ændret.
• Forhindringer, der blokerer Wi-Fi-signalet, reducerer signalets styrke.

Tip: Tryk på Tilføj netværk for at føje et nyt trådløst netværk på indstillingsskærmen Wi-Fi.
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SMS OG MMS
ÅBNING AF BESKEDER

Du kan åbne appen på en af følgende måder:
 
• Tryk på  på startskærmen.
• Tryk på  > Beskeder 

OPRETTELSE OG AFSENDELSE AF EN SMS

Du kan oprette en ny SMS eller åbne en igangværende beskedtråd.
1. Tryk på  for at oprette en ny SMS- eller MMS-besked.
2. Angiv et telefonnummer eller navnet på en kontakt i feltet Skriv navnet eller nummeret. Når du skriver, vil SmartDial 

forsøge at matche det med enhedens kontakter. Enten tryk på en foreslået modtager, eller fortsæt med at skrive. Hvis du 
vil åbne en eksisterende beskedtråd, skal du trykke på den.

3. Tryk på tekstfeltet for at indtaste beskeden. Hvis du trykker på tilbageknappen, mens du skriver en besked, gemmes den 
som en kladde på beskedlisten. Tryk på beskeden for at fortsætte.

4. Når din besked er klar til at blive sendt, skal du trykke på .

BEMÆRK:
• Når du læser og sender yderligere beskeder, oprettes en beskedtråd.

OPRETTELSE OG AFSENDELSE AF EN MMS

1. Tryk på   på beskedskærmen.
2. Angiv et telefonnummer eller kontaktnavn i feltet Skriv navnet eller nummeret, eller tryk på  for at tilføje et 

telefonnummer fra listen over kontakter.
3. Tryk på tekstfeltet for at indtaste beskeden.
4. Tryk på   > Tilføj emne for at give beskeden et emne.
5. Når du har indtastet emnet, vil enheden være i MMS-beskedtilstand.
6. Tryk på , og vælg den type mediefil, du vil vedhæfte i beskeden.
7. Når du er færdig, skal du trykke på .

ÅBNING OG BESVARELSE AF EN BESKED

1. Tryk på en SMS- eller MMS-beskedtråd på beskedlisten for at åbne den.
2. Tryk på tekstfeltet for at indtaste en besked.
3. Når du er færdig, skal du trykke på .

TILPASNING AF BESKEDINDSTILLINGERNE

Tryk på  > Indstillinger på beskedlisten for at tilpasse dine beskedindstillinger. Vælg mellem:
• SMS Aktiveret: Angive SMS-standardappen.
• Tekstbesked (SMS): Konfigurer indstillingerne for SMS-beskeder.
• Anmodning om leveringsrapport: Markér afkrydsningsfeltet for at anmode om en leveringsrapport for hver besked, du 

sender.
• Administrer SIM-kortmeddelelser: Beskeder, der er gemt på SIM-kortet.
• Rediger hurtig tekst: Rediger beskedskabelonen.
• SMS-servicecenter: Angiv telefonnummeret til SMS-servicecenteret.
• SMS-lagersted Angiv, hvor du vil gemme SMS-beskeden.

MULTIMEDIEBESKED (MMS): KONFIGURER INDSTILLINGERNE FOR MMS-BESKEDER.

• Gruppemeddelelser: Markér afkrydsningsfeltet for at bruge MMS til at sende et enkelt budskab, når der er flere modtagere.
• Anmodning om leveringsrapport: Markér afkrydsningsfeltet for at anmode om en leveringsrapport for den besked, du sender.
• Anmodning om læserapporter: Markér afkrydsningsfeltet for at anmode om en læserapport for hver besked, du sender.
• Send læserapporter: Markér afkrydsningsfeltet for at sende en læserapport, hvis dette ønskes af MMS-afsenderen.
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• Automatisk hentning: Markér afkrydsningsfeltet for automatisk at hente beskeder.
• Hentning automatisk under roaming: Markér afkrydsningsfeltet for automatisk at hente beskeder under roaming.
• Størrelsesgrænse: Angiv MMS-maksimumgrænsen pr. samtale.

NOTIFIKATIONER: KONFIGURER INDSTILLINGERNE FOR NOTIFIKATIONER.

• Beskednotifikationer: Markér afkrydsningsfeltet for at få vist en notifikation om en ny besked på statuslinjen.
• Sluk for lyd: Bloker midlertidigt SMS eller MMS.
• Lyd: Indstil en ringetone for nye beskeder.
• Vibrere: Markér afkrydsningsfeltet for at få din enhed til at vibrere, når du modtager nye beskeder.
• Popup-underretning: Markér afkrydsningsfeltet for at få vist en popup til push-notifikationer.

GENERELT: KONFIGURERE DE GENERELLE BESKEDINDSTILLINGER

• Skriftstørrelse for meddelelser: Angive skrifttypen for meddelelser.
• Slet gamle beskeder: Markér afkrydsningsfeltet for at slette dine gamle beskeder, når grænserne er nået.
• SMS-grænse: Angiv den maksimale SMS-grænse pr. samtale.
• MMS-beskedgrænse: Angiv MMS-maksimumgrænsen pr. samtale.
• Cell Broadcast: Angiv MMS-maksimumgrænsen pr. samtale.
• Aktivér WAP PUSH: Markér afkrydsningsfeltet for at kunne modtage servicebeskeder.

BLUETOOTH®

Din Cat S41 har Bluetooth. Den kan oprette en trådløs forbindelse til andre Bluetooth-enheder, så du kan dele filer med dine 
venner, snakke håndfrit med et Bluetooth-headset eller endda overføre fotos fra enheden til en pc.
Hvis du bruger Bluetooth, skal du huske at holde dig inden for en radius af 10 meter fra den Bluetooth-enhed, du vil oprette 
forbindelse til. Du skal være klar over, at forhindringer som vægge og andet elektronisk udstyr kan forstyrre Bluetooth-forbindelsen.

AKTIVERING AF BLUETOOTH

1. Tryk på  > Indstillinger .
2. Tryk på Bluetooth i Trådløs og netværk, og skyd kontakten til højre .

Når der er tændt for Bluetooth, vises Bluetooth-ikonet på notifikationslinjen.

PARRING OG TILSLUTNING AF EN BLUETOOTH-ENHED

Almindelige anvendelser for Bluetooth er:
• Bruge en håndfri Bluetooth-enhed.
• Bruge et mono eller stereo Bluetooth-headset.
• Fjernstyre, hvad der afspilles via Bluetooth-headset.

Inden du bruger Bluetooth, skal du parre din enhed med en anden Bluetooth-enhed ved at gøre som følger:
1. Sørg for, at Bluetooth-funktionen er aktiveret på din enhed.
2. Cat S41 vil derefter søge efter Bluetooth-enheder inden for rækkevidde. Eller tryk på   > Opdater.
3. Tryk på den enhed, du vil parre med.
4. Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre forbindelsen.

BEMÆRK:
• Når et partnerskab er blevet oprettet, skal du ikke længere angive en adgangskode, hvis du opretter forbindelse til 

denne Bluetooth-enhed igen.

AFSENDELSE AF FILER VIA BLUETOOTH

Med Bluetooth kan du dele billeder, videoer eller musikfiler med familie og venner. Sådan sendes filer via Bluetooth:

1. Tryk på den fil, du vil sende.
2. Tryk på   > Bluetooth, og vælg derefter en parret enhed.
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 FRAKOBLING ELLER ADSKILLELSE AF EN BLUETOOTH-ENHED

1. Tryk på  > Indstillinger .
2. Tryk på Bluetooth i Trådløs og netværk.
3. I indstillingen for tilsluttet enhed skal du trykke på  og derefter trykke på Glem for at bekræfte frakoblingen.

FOTOGRAFERING OG VIDEOOPTAGELSE
Du kan bruge din Cat S41 til at tage og dele billeder og videoer.

ÅBNING AF KAMERAET
Du kan åbne appen på en af følgende måder:
 
• Tryk på  på startskærmen.
• Tryk på   > Kamera .
 
Tryk på tilbage- eller Home-knappen for at lukke kameraet.

SÅDAN TAGER DU ET BILLEDE

1. Tryk på   > Kamera  . 
• Som standard åbnes det i kameratilstand. Hvis ikke, skal du skyde skærmen til højre, indtil kameraets udløserikon  

vises nederst på skærmen.

BEMÆRK:
• Tryk på  for at skifte mellem 8MP-frontkamera og 13MP-bagsidekamera.

2. Komponer dit foto i optagelsesskærmen, før du tager billedet.
• Tryk på skærmen for at fokusere på et bestemt område.
• Knib for at zoome ind/ud på emnet.
• Tryk på  for at ændre kameraindstillingerne. Vælg en scenetilstand, indstil en selvudløser, juster hvidbalancen, juster 

ISO, juster antiflimmer, eller juster billedegenskaberne
• Tryk på  for at anvende en filtereffekt.
3. Tryk på  for at tage et foto.

BEMÆRK:
• I kameraappen kan du også tage billeder ved at trykke på lydstyrkeknapperne.
 
VISNING AF FOTO

Du kan få vist dine fotos ved at gøre ét af følgende:
• Hvis du er i kameraappen, skal du trykke på miniaturebilledet af det seneste foto ud for .

BEMÆRK:
• Du kan gå tilbage til kameravisningen ved at trykke på knappen Tilbage eller stryge til højre, indtil optagelsesskærmen 

vises igen.
 
• Tryk på  > Fotos  for at se alle dine fotos og videoer.
 
REDIGERING OG DELING AF FOTOS
I takt med at du løber igennem dine fotos, bliver følgende funktioner tilgængelige:
 
• Rediger: Tryk på  , og rediger dine fotos med det brede udvalg af funktioner.
• Del: Tryk på  for at dele dine fotos med diverse apps, der er tilgængelige på enheden.
• Slet: Tryk på  for at slette de fotos, du ikke ønsker. 
• Se oplysninger: Tryk på  for at se billedinformation.
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OPTAGELSE AF EN VIDEO

1. Tryk på   > Kamera .
2. Stryg skærmen til venstre, indtil ikonet Videooptagelse  vises nederst på skærmen.

BEMÆRK:
• Tryk på  for at skifte mellem 8MP-frontkameraet og 13MP-bagsidekameraet.
• Tryk på  for at anvende en baggrundseffekt.

3. Tryk på  for at starte optagelsen.
4. Gør ét af følgende, mens du optager:
• Knib for at zoome ind/ud på emnet.
• Tryk på  for at holde pause i optagelsen. Hvis du vil fortsætte, skal du trykke på  .
• Tryk på  for at tage et foto.
• Tryk på   for at stoppe optagelsen.

VISNING AF DINE VIDEOER

Efter optagelsen af en video kan du se den ved at trykke på miniaturen af den senest optagede video. Tryk på  for at 
afspille din video.
• Tryk på   > Fotos  for at se alle dine fotos og videoer.

SÅDAN TAGES ET PANORAMAFOTO

1. Tryk på  > Kamera .
2. Åbn tilstandsmenuen ved at trykke på det orange ikon A øverst til venstre på skærmen og vælge Panorama
3. Tryk på  for at begynde at tage billedet.
4. Vælg den retning, du ønsker at optage. Bevæg derefter langsomt enheden i din ønskede retning.
5. Når optagelsesguiden når slutpunktet, ender optagelsen. Du kan manuelt stoppe optagelsen ved at trykke på  .
Tip: Hvis du vil annullere optagelsen, skal du trykke på .

BRUG AF FOTOS

Fotoappen søger automatisk efter billeder og videoer, der er gemt på din enhed eller hukommelseskortet. Vælg album/
mappe, og afspil fotos som et diasshow, eller vælg elementer, du vil dele med andre programmer.

ÅBNING AF FOTOS

Tryk på  > Fotos  for at åbne programmet. Google Photos-programmet kategoriserer dine billeder og videoer efter 
lagersted og gemmer disse filer i mapper. Tryk på en mappe for at se billederne eller videoerne i den.

VISNING AF ET FOTO

1. I fotoappen skal du trykke på en mappe for at se fotos i den.
2. Tryk på billedet for at se det i fuld skærmtilstand. Når du ser på et billede i fuld skærmtilstand, kan du svirpe billedet til 

venstre eller højre for at se det tidligere eller næste billede.
3. For at zoome ind på billedet skal du knibe to fingre fra hinanden på det sted på skærmen, hvor du vil zoome ind på. I 

zoomindstilling kan du stryge fingeren op eller ned og til venstre eller højre.
Tip: Billedfremviseren har automatisk rotationsfunktion. Når du drejer enheden, vil billedet blive tilpasset rotationen.

BESKÆRING AF ET BILLEDE I FOTOAPPEN

1. Når du ser på det billede, du vil beskære, skal du trykke på   >  .
2. Tryk derefter på Beskær, og brug beskæringsredskabet til at vælge den del af billedet, der skal beskæres.
• Træk indvendigt i beskæringsredskabet for at flytte det.
• Træk i kanten eller hjørnet af beskæringsredskabet for at ændre størrelsen på billedet.
3. Tryk på Udført > Gem for at gemme dit beskårne billede.
• Du kan kassere ændringerne ved at trykke på  > Slet.
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AFSPILNING AF MUSIK

Musikfiler kan overføres fra en pc til din Cat S41, så du kan lytte til musik, uanset hvor du er.

KOPIERING AF MUSIK TIL DIN ENHED

1. Slut enheden til en pc med USB-kablet.
2. Naviger til USB-drevet på pc'en, og åbn det.
3. Opret en mappe i rodmappen på din enhed (for eksempel Musik).
4. Kopiér din musik fra pc'en til den nye mappe.
5. For sikkert at kunne fjerne enheden fra pc'en skal du vente, indtil musikken er færdigkopieret. Derefter skal du skubbe 

drevet ud i henhold til pc'ens operativsystem. 

LYTNING TIL FM-RADIO
Du kan lytte til FM-radiostationer i FM Radio-programmet.  

INDSTILLING AF FM-RADIOEN

Du skal først tilslutte headsettet i lydstikket, før du åbner programmet. Tryk derefter på  > FM Radio  .
Vælg blandt følgende indstillinger:

• Begynd at lytte til en FM-radiostation ved at trykke på  
• Vælg en radiostation ved at trykke på  eller .
• Stil manuelt ind på en frekvens ved at trykke på  eller .
• Tilføj den aktuelle radiostation på listen over dine favoritter ved at trykke på  
• Afbryd lyden på FM-radioen ved at trykke på . Tryk derefter på  for at genoptage den.
• Afspil uden for højttaleren ved at trykke på > Højttaler.
• Søg efter tilgængelige kanaler ved at trykke på  >  > Opdater
• Sluk radioen ved at frakoble headsettet.

OPTAGELSE AF FM-RADIOEN

For at optage radio skal du gøre følgende:

• Start optagelsen ved at trykke på  > Start optagelse 
• Stop optagelsen ved at trykke på Stop optagelse. Indtast derefter et filnavn, og tryk på Gem for at gemme den 

optagede fil.

SYNKRONISERING AF INFORMATIONER
Nogle programmer (for eksempel Gmail) på din Cat S41 giver adgang til de samme oplysninger, som du kan tilføje, se og 
redigere på en pc. Hvis du tilføjer, ændrer eller sletter informationer i nogen af disse programmer på pc'en, vil de opdaterede 
oplysninger også blive vist på din enhed.
Dette er gjort muligt gennem trådløs datasynkronisering, men processen vil ikke forstyrre enheden. Når enheden synkroniseres, 
vises et datasynkroniseringsikon på notifikationslinjen.

ADMINISTRATION AF KONTI

Kontakter, e-mail og andre oplysninger om enheden kan synkroniseres med flere Google-konti eller andre konti, afhængigt af 
de programmer, du har installeret.
Du kan f.eks. tilføje din personlige Google-konto, så dine personlige e-mails, kontakter og kalenderdata altid er ved hånden. 
Du kan også tilføje en arbejdskonto, så arbejdsrelaterede e-mails, kontakter og kalenderen også holdes separat.
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TILFØJELSE AF EN KONTO

1. Tryk på   > Indstillinger .
2. Tryk på Konti > Tilføj konto. Skærmen viser synkroniseringsindstillingerne og en liste over dine nuværende konti.

BEMÆRK:
• I nogle tilfælde skal kontooplysninger indhentes fra din netværksadministrator. Du kan f.eks. have brug for at kende 

kontoens domæne og serveradresse.

3. Tryk på kontotypen for at tilføje din konto.
4. Følg instruktionerne på skærmen for at angive oplysninger om din konto. De fleste konti kræver et brugernavn og en 

adgangskode, men detaljerne afhænger af kontotypen og konfigurationen af den service, den er forbundet til.
5. Når du er færdig, vil din konto blive tilføjet på listen over kontoindstillinger.

FJERNELSE AF EN KONTO

Du kan fjerne en konto og alle informationer, der er forbundet med den, fra din enhed, inklusive e-mails, kontakter, indstillinger 
osv. Nogle konti kan dog ikke fjernes, f.eks. den første konto, du har logget ind på på din enhed. Hvis du forsøger at fjerne 
visse konti, skal du være opmærksom på, at alle personlige oplysninger, der er forbundet med den, slettes.
1. Tryk på kontotypen på skærmen med kontoindstillinger.
2. Tryk på den konto, du vil slette.
3. Tryk på   > Fjern konto.
4. Tryk på Fjern konto for at bekræfte sletningen.

TILPASNING AF KONTOSYNKRONISERING

Du kan konfigurere brug af baggrundsdata og synkroniseringsindstillinger for alle programmer på din enhed. Du kan 
også konfigurere, hvilken slags data du vil synkronisere for hver konto. Nogle programmer, f.eks. Kontakter og Gmail, kan 
synkronisere data fra flere programmer.
For nogle konti går synkroniseringen i to retninger, så ændringer af informationer på din enhed udføres på kopien af 
disse informationer på nettet. Nogle konti understøtter kun envejs-synkronisering, så informationerne på din enhed er 
skrivebeskyttede.

ÆNDRING AF EN KONTOS SYNKRONISERINGSINDSTILLINGER

1. Tryk på kontotypen på skærmen med kontoindstillinger.
2. Tryk på en konto for at ændre dens synkroniseringsindstillinger. Data- og synkroniseringsskærmen åbnes og viser en 

liste over informationer, som kontoen kan synkronisere.
3. Hvis du vil aktivere synkronisering af visse elementer, skal du skyde den respektive datafunktion til højre . Hvis du 

vil deaktivere automatisk synkronisering af data, skal du skyde den respektive datafunktion til venstre .

BRUG AF ANDRE PROGRAMMER
BRUG AF KALENDEREN

Brug kalenderen til at oprette og administrere arrangementer, møder og aftaler. Afhængigt af synkroniseringsindstillingerne 
forbliver kalenderen på enheden synkroniseret med kalenderen på internettet.

ÅBNING AF KALENDEREN

Tryk på   > Kalender  for at åbne programmet. Tryk på  for at se forskellige muligheder for visning og indstillinger.

OPRETTELSE AF EN BEGIVENHED

1. Tryk i en hvilken som helst kalendervisning på  > Begivenhed for at begynde at tilføje en begivenhed.
2. Indtast begivenhedens titel, sted eller kontakter.
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• Hvis der er en tidsramme for din begivenhed, skal du trykke på start- og slutdatoen.
• Hvis det er en særlig lejlighed såsom en fødselsdag eller en heldagsbegivenhed, skal du skyde funktionen Hele dagen 

til højre .
3. Indstil tidspunktet for påmindelsen, inviter andre, angiv en farve, og tilføj noter eller vedhæftede filer.
4. Når du har angivet alle oplysningerne om din begivenhed, skal du trykke på Gem.
 
INDSTILLING AF PÅMINDELSE OM BEGIVENHED

1. Tryk på en begivenhed i enhver kalendervisning for at se detaljerne.
2. Tryk på  for at begynde redigeringen af begivenheden.
3. Tryk på påmindelsesafsnittet   ) for at angive en påmindelse om begivenheden. 

BEMÆRK:
• Tryk på Ingen notifikation for at slette påmindelsen om begivenheden.

4. Tryk på Gem for at gemme ændringerne.

BRUG AF VÆKKEURET

Du kan indstille en ny vækning eller ændre en eksisterende vækning.

ÅBNING AF VÆKKEURET

Tryk på   > Ur  >  for at bruge vækkeuret. 

TILFØJELSE AF EN VÆKNING

1. På skærmbilledet med vækkeurets liste skal du trykke på  for at tilføje en vækning.
2. Stil vækkeuret på følgende måde:
• Stil time og minutter ved at navigere rundt på skiven, og tryk på OK.
• Du kan indstille gentagelsestilstand ved at markere afkrydsningsfeltet Gentag. Tryk på en eller flere muligheder.
• Hvis du vil indstille en ringetone, skal du trykke på  og vælge en indstilling.
• Hvis du vil have din enhed til at vibrere, når vækkeuret ringer, skal du trykke på afkrydsningsfeltet Vibrer. 
• Giv vækningen en overskrift ved at trykke på Overskrift. Indtast overskriften, og tryk derefter på OK.

BEMÆRK:
• Som standard bliver vækkeuret automatisk aktiveret.

LOMMEREGNER

Din Cat S41 er udstyret med en lommeregner, der både har en standard og avanceret tilstand.

ÅBNING AF LOMMEREGNEREN

Tryk på  > Lommeregner  for at åbne programmet.
• Drej din enhed til liggende format for at få adgang til avanceret lommeregnertilstand. 
• Sørg for, at selvroterende skærm er aktiveret (se: Indstilling af skærmen).

     STYRING AF ENHEDEN
Du kan konfigurere din enhed ved at trykke på  > Indstillinger  .

INDSTILLING AF DATO OG KLOKKESLÆT
Når du første gang tænder din enhed, er der mulighed for at opdatere datoen og klokkeslættet automatisk ved hjælp af den 
tid, der leveres af dit netværk.
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BEMÆRK:
• Du kan ikke indstille dato, klokkeslæt og tidszone manuelt, hvis du bruger den automatiske indstilling.

Hvis du manuelt vil justere indstillingerne for dato og klokkeslæt, skal du gøre følgende:
1. Tryk på Dato og klokkeslæt på skærmen Indstillinger.
2. Indstil Automatisk dato og tid til Fra.
3. Skyd den automatiske tidszone til venstre .
4. Tryk på Indstil dato. Skriv derefter datoen, og tryk på OK, når konfigurationen er fuldført.
5. Tryk på Indstil tid. På skærmbilledet Indstil tid skal du trykke på feltet for time eller minut og navigere rundt på skiven 

for at indstille tiden. Tryk på OK, når konfigurationen er fuldført.
6. Tryk på Vælg tidszone, og vælg derefter den ønskede tidszone på listen. 
7. Aktivér eller deaktiver funktionen Brug 24-timers format for at skifte mellem 24-timers og 12-timers format.

TILPASNING AF SKÆRMEN

JUSTERING AF LYSSTYRKEN PÅ SKÆRMEN

1. Tryk på Skærm > Lysstyrkeniveau på skærmen Indstillinger.
2. Træk skyderen til venstre for at gøre skærmen mørkere eller til højre for at gøre den lysere.
3. Når du løfter fingeren fra skyderen, gemmes indstillingerne automatisk.

TILPASSET LYSSTYRKE 

Du kan automatisk tilpasse skærmens lysstyrke efter lyset omkring dig ved at bruge Tilpasset lysstyrke. Tryk på  > 
Indstillinger  > Skærm > Tilpasset lysstyrke til højre . Du kan justere lysstyrkeniveauet, mens tilpasset lysstyrke 
er slået til.

SELVROTERENDE SKÆRM

Tryk på  . Når enheden er indstillet til rotation, roteres indholdet af skærmen. Det får din skærm til at rotere, når du drejer 
enheden mellem liggende og stående.
 
JUSTERING AF, HVOR LANG TID DER GÅR, INDEN SKÆRMEN SLUKKES

Hvis enheden er inaktiv i en periode, vil skærmen blive slukket for at spare batteristrøm. Du kan angive en længere eller 
kortere inaktiv periode ved at gøre følgende:
1. Tryk på Skærm > Dvale på skærmen Indstillinger.
2. Vælg, hvor længe din skærm skal være oplyst, før den slukkes.

BRUG AF HANDSKEFUNKTIONEN

Den kapacitive touchscreen kan optimeres til brug med handsker på. Når handskefunktionen er slået til, er skærmen 
mere følsom over for berøringer med handsker på. Slå funktionen fra, når du ikke bærer handsker, for at undgå utilsigtede 
aktiveringer.

SÅDAN AKTIVERES HANDSKEFUNKTIONEN:

1. Tryk på Skærm > Handskefunktion på skærmen Indstillinger.
2. Skub Handskefunktion til højre .

BRUG AF UNDERVANDSTILSTAND

Cat S41 er en vandtæt smartphone, som er i stand til at modstå dybder på op til 2 meter i 1 time. Den virker også under 
vandet ved hjælp af indstillingen Undervandstilstand, der låser skærmen, men giver mulighed for at tage billeder under 
vandet ved hjælp af lydstyrketasterne.

Åbn genvejsmenuen ved at stryge nedad fra toppen af skærmen. Tryk på ikonet Under vand



26

Denne tilstand starter automatisk kameraappen. Skærmen er låst i undervandstilstand, som du kan forlade ved at berører 
skærme og skyde Lås op-linjen.

BRUG AF VÆKNING VED DOBBELTTRYK

Når enheden er i dvale, kan du foruden at bruge tænd/sluk-knappen trykke på Home-
knappen to gange eller dobbelttrykke på skærmen for at vække skærmen.
1. Tryk på Skærm > Home-knappen eller Vækning ved dobbelttryk på skærmen Indstillinger.
2. Skub kontakten til højre for at aktivere funktionen.
 
INDSTILLING AF ENHEDENS RINGETONE

AKTIVERING AF LYDLØS TILSTAND

1. Tryk på og hold tænd/sluk-knappen nede.
2. Tryk på for at aktivere lydløs tilstand. Derved afbrydes alle lyde, undtagen medier og vækning.

JUSTERING AF RINGETONENS LYDSTYRKE

Du kan justere lydstyrken af ringetonen på startskærmen eller i ethvert program (undtagen under en samtale, eller når 
du afspiller musik eller ser video). Tryk på lydstyrketasterne for at justere styrken af ringetonen til det ønskede niveau. 
Ringetonens lydstyrke kan også justeres på indstillingsskærmen.
1. Tryk på Lyd på skærmbilledet Indstillinger.
2. Træk skydekontrollen for at justere lydstyrken i Ringestyrke.

ÆNDRING AF RINGETONEN

1. Tryk på Lyd på skærmbilledet Indstillinger.
2. Tryk på Telefonringetoner.
3. Vælg din ønskede ringetone. Et eksempel på ringetonen afspilles, når du vælger den.
4. Tryk på OK.
 
INDSTIL ENHEDEN TIL AT VIBRERE FOR INDGÅENDE OPKALD

Tryk på Lyd på skærmbilledet Indstillinger, og skub Vibrer også ved opkald til højre .

BEMÆRK:
• Dette kan også aktiveres af tasten Lydstyrke ned.

KONFIGURATION AF DEN PROGRAMMERBAR TAST

Du kan indstille den programmerbare tast til at udføre forskellige vigtige og nyttige funktioner, i nogle tilfælde, mens skærmen 
er låst. Se side 1.
1. Tryk på Programmerbar tast på skærmbilledet Indstillinger.
2. Vælg en tilgængelig funktion for at tildele tasten:
• Push To Talk (PTT): Skub PTT-tilstanden til højre .
• Vælg knappens trykmetode. 
• Kort tryk – flere muligheder, herunder start af en Google-søgebrowser, lommelygten eller styring af indgående opkald
• Langt tryk – flere muligheder, herunder vækning af enhed, start af en Google-søgebrowser, lommelygten eller styring af 

indgående opkald
• Tryk på OK for at bekræfte.
• Undervandstilstand: Skub funktionen Undervandstilstand til højre .

BEMÆRK:
• I Undervandstilstand deaktiveres alle touchscreen-funktioner, så du ikke vil være i stand til at besvare indgående opkald. 

(se side 26)
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INDSTILLING AF TELEFONTJENESTER

AKTIVERING AF DATAROAMING

1. Tryk på Mere > Mobilnetværk på skærmbilledet Indstillinger.
2. Skub funktionen Dataroaming til højre  .

BEMÆRK:
• Afbenyttelse af dataservices under roaming kan resultere i betydelige ekstraudgifter. Spørg dit netværks serviceudbyder 

om priser og gebyrer for dataroaming.

DEAKTIVERING AF DATASERVICE

Tryk på Dataforbrug på skærmbilledet Indstillinger, og skub funktionen Mobildata til venstre  . 

BESKYTTELSE AF ENHEDEN
BESKYTTELSE AF ENHEDEN MED EN SKÆRMLÅS

For at beskytte dataene på din Cat S41 endnu mere kan du bruge en skærmlåsmetode. 

Tryk på Skærmlås, eller tryk på Sikkerhed > Skærmlås på skærmbilledet Indstillinger.
1. Vælg en af de tilgængelige skærmlåsmetoder for at låse din enhed:
• Stryg: Stryg låseikonet for at låse skærmen.
• Mønster: Tegn det korrekte oplåsningsmønster for at låse skærmen op.
• PIN: Indtast en PIN-kode for at låse skærmen op.
• Adgangskode: Indtast en adgangskode for at låse skærmen op.
2. Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre din valgte skærmlåsemetode.

BRUG AF NFC
NFC muliggør udveksling af data mellem to NFC-kompatible enheder, når begge enheder enten rører hinanden eller befinder 
sig på få centimeters afstand af hinanden.

AKTIVERING AF NFC-FUNKTION

1. Tryk på Mere på skærmbilledet Indstillinger.
2. Skub kontakten NFC til højre . Android Beam-funktionen vil også automatisk blive aktiveret.

OVERFØRSEL AF INDHOLD VIA NFC

1. Aktivér funktionerne NFC og Android Beam.
2. Åbn det indhold, du vil dele. Du kan dele indhold fra websteder, YouTube-videoer, kontakter og meget andet.
3. Placer bagsiden af begge enheder mod hinanden, og tryk derefter på skærmen på din enhed. Følg vejledningen 

i programmet.
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ADMINISTRATION AF PROGRAMMER
VISNING AF ET INSTALLERET PROGRAM (EN APP)

1. Tryk på Apps på skærmen Indstillinger.
2. På listen over apps kan du gøre følgende:
• Tryk på for at konfigurere indstillinger for apps.
• Tryk på  > Vis system for at få vist systemapps.
• Tryk på  > Nulstil app-præferencer > Nulstil apps for at nulstille apps-præferencer til deres standardindstillinger.
• Tryk på en app for at se dens detaljer direkte.

FJERNELSE AF EN INSTALLERET APP

1. Tryk på Apps på skærmen Indstillinger.
2. Tryk på en app, og tryk derefter på Fjern installation > OK for at fjerne appen fra din enhed. 

BEMÆRK:
• Du kan ikke slette forudinstallerede apps.

NULSTILLING AF ENHEDEN
SIKKERHEDSKOPIERING AF PERSONLIGE INDSTILLINGER
Dine personlige indstillinger kan sikkerhedskopieres til Googles servere med en Google-konto. Hvis du udskifter din enhed, 
overføres de sikkerhedskopierede indstillinger til en ny enhed, første gang du logger på den fra en Google-konto.

1. Tryk på Sikkerhedskopi og nulstilling på skærmen Indstillinger.
2. Tryk på Sikkerhedskopi af mine data. Skub derefter funktionen Sikkerhedskopi af mine data til højre .
 
GENDANNELSE AF FABRIKSINDSTILLINGER

Hvis du gendanner fabriksindstillingerne, nulstilles din enhed til de indstillinger, der blev konfigureret på fabrikken. Alle dine 
personlige data fra det interne enhedslager, herunder kontooplysninger, system- og programindstillinger og alle downloadede 
programmer vil blive slettet. Nulstilling af din enhed sletter ikke nogen opdateringer af systemsoftware, som er downloadet, 
eller nogen filer på et microSD-kort, f.eks. musik eller fotografier.

1. Tryk på Sikkerhedskopi og nulstilling > Fabriksnulstilling på skærmen Indstillinger.
2. Når du bliver bedt om det, skal du trykke på Nulstil telefon og derefter trykke på Slet alt. Enheden nulstilles indstillingerne 

til de oprindelige fabriksindstillinger og genstartes derefter.
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NULSTILLING AF HARDWARE
Denne enhed har et internt batteri, så hardwaren kan derfor ikke nulstilles ved at tage batteriet ud. Hvis du får behov for 
at nulstille hardwaren, skal du følge nedenstående trin. Bemærk, at du måske skal nulstille hardwaren, hvis din enhed ikke 
oplades, når den er sluttet til en stikkontakt.

Tryk på og hold lydstyrkeknapperne nede, indtil din enhed mister strøm. Når enheden er nulstillet, genstarter den automatisk.

VISNING AF E-MÆRKET
Du kan få vist lovgivningsmæssige oplysninger på enheden ved at gøre følgende:
1. Tryk på  > Indstillinger  på startskærmen.
2. Tryk på Om telefonen > Lovgivningsmæssige oplysninger på skærmbilledet Indstillinger.
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APPENDIKS
ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER

Dette afsnit indeholder vigtige informationer, der er relevante for brugsanvisningen til denne enhed. Det indeholder også 
information om, hvordan du bruger enheden sikkert. Læs denne information omhyggeligt, inden du bruger enheden.

VANDTÆT HYLSTER

USB- og headset-stikdæksler skal sidde forsvarligt på plads for at sikre, at enheden er vandtæt.

ELEKTRONISK ENHED

Sluk enheden, hvis du er i en situation, hvor brug af enheden er forbudt. Brug ikke enheden, hvis det kunne forårsage skade 
eller forstyrrelser af elektroniske enheder.

MEDICINSK UDSTYR

Følg regler og regulativer udstedt af hospitaler og sundhedsklinikker. Brug ikke denne enhed, når det er forbudt.

Producenter af pacemakere anbefaler, at der holdes mindst 15 cm afstand mellem enheden og en pacemaker for at forhindre 
potentiel forstyrrelse af pacemakeren. Hvis du bruger pacemaker, så benyt enheden på den modsatte side af kroppen end 
pacemakeren, og bær ikke enheden i skjortelommen.

POTENTIEL EKSPLOSIONSFARLIG ATMOSFÆRE

Sluk for enheden i alle områder med eksplosionsfarlig atmosfære, og følg alle skilte og instruktioner. Områder med mulig 
eksplosionsfarlig atmosfære omfatter steder, hvor det tilrådes at slukke for bilmotoren. Gnister i sådanne områder kan 
medføre eksplosion eller brand, der resulterer i personskade eller ligefrem dødsfald. Tænd ikke for enheden på steder, hvor der 
påfyldes brændstof, f.eks. på benzinstationer. Overhold alle begrænsninger for brugen af radioudstyr ved brændstofdepoter, 
-lagre og -distributionsområder samt kemikaliefabrikker. Desuden skal forbud i områder, hvor der foretages sprængninger, 
overholdes. Inden enheden anvendes, skal du være opmærksom på områder, der kan have en potentielt eksplosionsfarlig 
atmosfære, som ofte, men ikke altid, er tydeligt afmærkede. Sådanne steder kan omfatte områder under dækket på både 
eller steder, hvor kemikalier overføres eller opbevares, samt områder, hvor luften indeholder kemikalier eller partikler som 
f.eks. korn, støv eller metalpulver. Spørg producenten af køretøjer, der bruger flydende gas (som f.eks. propan eller butangas), 
om denne enhed kan benyttes sikkert i nærheden af disse køretøjer.

TRAFIKSIKKERHED

• Overhold lokale love og regler under brug af enheden. Hvis enheden bruges under kørsel, skal følgende retningslinjer 
også overholdes:

• Koncentrer dig om kørslen. Dit primære ansvar er at køre sikkert.

• Tal ikke i enheden under kørsel. Brug håndfrit tilbehør.

• Hvis du skal foretage eller besvare et opkald, så parkér bilen ved siden af vejen, inden enheden bruges.

• RF-signaler kan påvirke motorkøretøjers elektroniske systemer. Du kan rådføre dig med køretøjsproducenten for at 
modtage yderligere information.

• I et motorkøretøj må enheden ikke placeres over køretøjets airbag eller i det område, hvor den skydes ud.

• Hvis airbaggen pustes op, kan den stærke kraft med enheden på toppen forårsage alvorlig skade.

• Hvis du rejser med fly, skal du indstille enheden til flytilstand. Brug af trådløse enheder om bord på et fly kan udgøre en 
fare for betjeningen af flyet og forstyrre det trådløse telefonnetværk. Det kan også være ulovligt.
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 DRIFTSMILJØ

• Undgå at bruge eller oplade enheden på støvede, fugtige eller snavsede steder eller steder med magnetfelter. Dette 
kan resultere i tekniske fejl i kredsløbene.

• Denne enhed overholder RF-specifikationerne, når den bruges tæt på øret eller i en afstand af 1,0 cm fra kroppen. Sørg 
for, at tilbehør til enheden, f.eks. en æske eller hylster til enheden, ikke består af metaldele. Hold enheden 1,0 cm ud 
fra kroppen for at imødekomme de førnævnte krav.

• For at undgå fare ved lynnedslag må enheden ikke bruges under opladning i stormvejr.

• Antennen må ikke berøres under et opkald. Berøring af antennen påvirker kvaliteten af samtalen og resulterer i øget 
strømforbrug. Dermed nedsættes tale- og standbytiden.

• Overhold lokale love og regler, og respekter andres privatliv og rettigheder under brug af enheden.

• Sørg for, at den omgivende temperatur er mellem 0 °C og 40 °C, når enheden oplades. Sørg for, at den omgivende 
temperatur er mellem -25 °C og 50 °C, når enheden bruges med batteri.

FOREBYGGELSE AF HØRESKADER

Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan skade hørelsen. For at reducere risikoen for høreskade skal hovedtelefonens 
lydstyrke sænkes til et sikkert og behageligt niveau.

BØRNS SIKKERHED

Overhold alle forholdsregler vedrørende børns sikkerhed. Det kan være farligt at lade børn lege med enheden eller dets 
tilbehør, som kan omfatte aftagelige dele, der kan udgøre en kvælningsfare. Sørg for, at små børn holdes væk fra enheden 
og dens tilbehør.

TILBEHØR

Benyt kun batterier, opladere og tilbehør, der er godkendt af producenten til brug med denne model. Brug af enhver anden 
type batterier, opladere eller tilbehør kan ugyldiggøre enhedens garanti, kan være en overtrædelse af lokale regler eller love 
og kan være farligt. Kontakt forhandleren vedrørende information om tilgængelighed af godkendte batterier, opladere og 
tilbehør i lokalområdet.

BATTERI OG OPLADER

• Tag opladeren ud at stikkontakten og enheden, når den ikke er i brug.

• Batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, inden det til sidst er slidt op.

• Brug den vekselstrømsforsyning, der er specificeret for opladeren. En forkert spænding kan forårsage brand eller svigt 
af opladeren.

• Hvis batterivæsken siver ud, må væsken ikke komme i berøring med huden eller øjnene. Hvis væsken kommer i kontakt 
med huden eller sprøjter i øjnene, skal du straks skylle med rent vand og søge læge.

• Hvis der opstår deformation, farveændring eller voldsom ophedning af batteriet under opladning, skal du øjeblikkeligt 
holde op med at bruge enheden. I modsat fald kan det føre til batteriudsivning, overophedning, eksplosion eller brand.

• Hvis USB-strømkablet er beskadiget (f.eks. hvis lederen kan ses eller er knækket), eller hvis stikket bliver løst, må kablet 
ikke benyttes. I modsat fald kan det føre til elektrisk stød, en kortslutning af opladeren eller brand.

 
• Enheden må ikke brændes, da den kan eksplodere. Batterierne kan også eksplodere, hvis de er beskadigede.

• Enheden må ikke modificeres eller ombygges. Der må ikke gøres forsøg på at stikke fremmedlegemer ind i enheden. Du 
må ikke nedsænke enheden i eller udsætte den for vand eller andre væsker, og den må ikke udsættes for ild, eksplosion 
eller andre farer.
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• Undlad at tabe enheden. Hvis enheden tabes, især på en hård overflade, og du har mistanke om, at der er sket skade, skal 
du lade et kvalificeret servicecenter foretage et eftersyn. Forkert brug kan resultere i brand, eksplosion eller andre farer.

• Bortskaf straks brugte enheder i overensstemmelse med lokale regulativer.

• Enheden bør kun tilsluttes produkter, der har USB-IF-logoet, eller som har gennemgået et USB-IF-overholdelsesprogram.

• Under opladning skal du sikre dig, at opladeren er tilsluttet en AC-hovedkontakt, der er tæt på enheden. Opladeren skal 
være nem at komme til. 

• USB-kablet betragtes som en anden enhed end opladningsadapteren.

• Opladerens mærkeeffekt 5 V ~ 8 V:2 A / 8,5 ~ 10 V: 1,7 A / 10,5 ~ 12 V 1,5 A.

FORSIGTIG - EKSPLOSIONSFARE, HVIS BATTERIET UDSKIFTES MED EN FORKERT TYPE. BORTSKAF 
BRUGTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKTIONERNE.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

• Opladeren er ikke vandtæt. Hold den tør. Beskyt opladeren mod vand og damp. Rør ikke ved opladeren med våde hænder. 
Dette kan føre til en kortslutning, defekt af enheden og give dig elektrisk stød.

• Enheden og opladeren må ikke placeres, hvor de kan blive beskadiget af stød. Det kan føre til batteriudsivning, defekt, 
overophedning, eksplosion eller brand.

• Magnetiske lagringsmedier, f.eks. magnetkort og disketter, må ikke placeres i nærheden af enheden.

• Udstråling fra enheden kan slette informationer, der er opbevaret på dem.

• Efterlad ikke enheden og opladeren på steder med ekstremt høje eller lave temperaturer. De vil i så fald måske ikke 
fungere korrekt, hvilket kan føre til eksplosion eller brand. Når temperaturen er under 0 °C, påvirker det batteriets 
ydeevne.

• Skarpe metalgenstande som f.eks. nåle må ikke placeres i nærheden af ørestykket. Ørestykket kan tiltrække disse 
objekter og såre dig.

• Før rengøring eller vedligeholdelse af denne enhed skal du slukke den og koble den fra opladeren.

• Der må ikke bruges kemiske rensemidler, pulver eller andre kemiske midler (f.eks. sprit eller benzen) til at rengøre 
enheden og opladeren. Det kan beskadige dele af enheden, eller der kan opstå brand. Du kan rengøre enheden med en 
blød antistatisk klud.

• Hverken enheden eller tilbehøret må skilles ad. I så fald er garantien på enheden og tilbehøret ugyldig, og producenten 
kan ikke holdes erstatningsansvarlig for skaden.

• Undlad at røre ved og gøre forsøg på at fjerne den ødelagte del, hvis enhedens skærm er gået i stykker som følge af 
sammenstød med hårde genstande. I dette tilfælde skal brug af enheden straks afbrydes, og et autoriseret servicecenter 
skal kontaktes.

KOMPATIBILITET MED HØREAPPARATER (HAC)

REGULATIVER FOR TRÅDLØSE ENHEDER

Denne enhed er blevet testet og klassificeret til brug sammen med høreapparater og nogle af de trådløse teknologier, den 
anvender. Der kan dog være visse nyere trådløse teknologier i denne enhed, som endnu ikke er blevet testet til brug sammen 
med høreapparater. Det er vigtigt at afprøve alle enhedens funktioner forskellige steder, mens du bruger høreapparat eller 
øresneglsimplantat, med henblik på at bestemme, om der er forstyrrende støj. Rådfør dig med tjenesteudbyderen eller 
producenten af enheden for at få oplysninger om kompatibilitet med høreapparater. Hvis du har spørgsmål vedr. returnerings- 
eller ombytningspolitikker, kan du kontakte din tjenesteudbyder eller telefonforhandler.
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• USA's Federal Communications Commission (FCC) har fastsat krav for digitale, trådløse, mobile enheders kompatibilitet 
med høreapparater eller andre enheder til hørehæmmede.

• Den trådløse telefonindustri har udviklet et klassifikationssystem, som kan hjælpe personer, der bruger høreapparat, 
med at finde mobile enheder, der er kompatible med høreapparater. 

• Klassifikationerne udgør ikke nogen garanti. Resultater kan variere afhængigt af brugerens høreapparat og høretab. 
Hvis et høreapparat viser sig at være følsomt over for interferens, er det muligt, at en klassificeret telefonenhed ikke 
kan bruges. Test af den mobile enhed med et høreapparat er den bedste måde at evaluere, om det er velegnet til en 
brugers personlige behov.

• FCC har vedtaget HAC-regler for digitale trådløse telefoner. Disse regler kræver, at visse enheder testes og bedømmes i 
henhold til American National Standard Institutes (ANSI) C63.19-201 standarder for høreapparatskompatibilitet. ANSI-
standarden for høreapparatskompatibilitet indeholder to klassifikationstyper:

• M-klassifikationer: Telefoner, der er klassificeret M3 eller M4, imødekommer FCC-kravene og vil sandsynligvis skabe 
mindre interferens med høreapparatet end mobilenheder, der ikke er mærkede. M4 er den bedste/højeste af de to 
klassifikationer.

• T-klassifikationer: Telefoner, der er klassificeret T3 eller T4, imødekommer FCC-kravene og vil sandsynligvis virke 
bedre med et høreapparats telespole ("Teleslynge") end uklassificerede telefoner. T4 er den bedste/højeste af de to 
klassifikationer. (Bemærk: Det er ikke alle høreapparater, der har en telespole).

  • De testede M- og T-klassifikationer for denne enhed (FCC-ID: ZL5S41), M3 og T4.
     • De testede M- og T-klassifikationer for denne enhed (FCC-ID: ZL5S41A), M3 og T4.

NØDOPKALD

Enheden kan bruges til nødopkald i serviceområdet. Forbindelsen kan dog ikke garanteres under alle forhold. Du bør ikke 
stole udelukkende på denne enhed til vigtig kommunikation.

FCC-ERKLÆRING

• Denne enhed overholder sektion 15 i FCC-reglerne. Korrekt brug afhænger af følgende to betingelser: (1) Denne 
enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) enheden skal kunne klare enhver modtaget interferens, inklusive 
interferens, der kan forårsage uønskede funktioner.

• Denne senders antenne(r) må ikke placeres eller bruges sammen med nogen anden antenne eller sender.

BEMÆRK: 
• Valget af landekode gælder kun for ikke-amerikanske modeller og er ikke tilgængelig for alle amerikanske modeller. 

Ifølge FCC-reglerne skal alle Wi-Fi-produkter, der markedsføres i USA, være begrænset til brug med kanaler, som er 
tilladt i USA.

• Denne enhed er blevet testet, og den overholder grænserne for en Klasse B digital enhed ifølge sektion 15 i FCC-
reglerne. Disse begrænsninger er beregnet til at give en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i boliginstallationer. 
Dette udstyr frembringer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke er monteret og anvendt i 
overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens med radiokommunikationer. Der er dog 
ingen garanti for, at interferens ikke vil forekomme i en installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens 
med radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan afgøres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres du til at forsøge at 
udbedre interferensen på en eller flere af følgende måder:

• Drej eller flyt modtagerantennen.
• Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
• Tilslut udstyret i en anden stikkontakt eller et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet.
• Få hjælp fra forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker.
• Ændringer eller modifikationer, der ikke er direkte godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse, kan ugyldiggøre 

din tilladelse til at anvende udstyret.
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INDUSTRY CANADA-ERKLÆRING
Denne enhed overholder Industrie Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Korrekt brug afhænger af følgende to 
betingelser:
1. Denne enhed må ikke forårsage interferens, og
2. Denne enhed skal acceptere enhver interferens, inklusive interferens, der kan forårsage uønsket brug af enheden.

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.

• Denne klasse B digitale enhed overholder Canadas ICES-003; CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

• Enheden afbryder muligvis automatisk transmission i tilfælde af fravær af information til afsendelse eller driftsfejl. 
Bemærk, at dette ikke har til hensigt at forhindre transmission eller kontrollere signalinformation eller anvendelse af 
gentagne koder, hvor det kræves af teknologien.

• Til drift på båndet 5.150–5.250 MHz egner enheden sig alene til indendørsbrug med henblik på at reducere risikoen for 
skadelig interferens hos mobile satellitsystemer med to kanaler.

ERKLÆRING OM STRÅLINGSEKSPONERING:

Dette produkt overholder Canadas grænser for bærbar RF-strålingsfare i et ukontrolleret miljø og er sikkert i forbindelse med 
den tilsigtede brug, som beskrevet i denne vejledning. Yderligere reduktion af RF-eksponering kan opnås, hvis produktet kan 
holdes så langt væk fra brugerens krop som muligt, eller enheden indstilles til en lavere effekt, hvis en sådan funktion findes.

Denne enhed er blevet testet til kropsnær brug, og den overholder IC RF's retningslinjer for brug med tilbehør, som ikke 
indeholder metal, og i stillinger, hvor den trådløse telefon er mindst 1 cm fra kroppen. Ved brug af andet tilbehør bortfalder 
garantien for overholdelse af IC RF's retningslinjer for eksponering.

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.

• Denne enhed og dens antenne(r) må ikke placeres eller bruges sammen med nogen anden antenne eller transmitter, 
med undtagelse af indbyggede radioer. Funktionen County Code Selection er deaktiveret for produkter, der markedsføres 
i USA/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.
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INFORMATION OM RF-EKSPONERING (SAR)
• Cat S41 overholder regeringens krav vedrørende eksponering for radiobølger.

• Denne enhed er designet og fremstillet til ikke at overskride emissionsgrænserne for eksponering for radiofrekvensenergi 
(RF) som fastsat af den amerikanske regerings Federal Communications Commission.

• Denne enhed er blevet testet til kropsnær brug, og den overholder FCC's retningslinjer for RF-eksponering for brug med 
tilbehør, som ikke indeholder metal og i stillinger, hvor den trådløse telefon er mindst 1 cm fra kroppen. Ved brug af 
andet tilbehør bortfalder garantien for overholdelse af FCC's retningslinjer for RF-eksponering.

• SAR-grænsen sat af FCC er 1,6 W/kg.

•  De højest rapporterede SAR-værdier ifølge FCC's regler for telefonen er anført nedenfor: 
 
     AMERIKANSK SKU (FCC ID: ZL5S41):
      Hoved-SAR: 1,19 W/kg, krop-SAR: 0,97 W/kg, trådløs router-SAR: 0,97 W/kg
     APAC SKU (FCC ID: ZL5S41A):
      Hoved-SAR: 0,97 W/kg, krop-SAR: 1,11 W/kg, trådløs router-SAR: 1,11 W/kg

Gør følgende for at reducere niveauet af strålingseksponering:
• Brug mobiltelefonen under gode modtagerforhold.
• Brug håndfrit udstyr.
• Gravide kvinder skal holde mobiltelefonen ud fra maven.
• Bruge mobiltelefonen på afstand af kønsdele.

FOREBYGGELSE AF HØRETAB
   For at forebygge høreskader må du ikke lytte til høje lyde i lange perioder.

APAC CE SAR-OVERHOLDELSE 
Denne enhed overholder EU's krav (1999/519/EC) om begrænsning af offentlighedens eksponering for elektromagnetiske 
felter via sundhedsbeskyttelse.

Grænserne er en del af omfattende anbefalinger til beskyttelse af offentligheden. Disse anbefalinger er udviklet og 
kontrolleret af uafhængige videnskabelige organisationer gennem regelmæssig og gennemgribende vurdering af 
videnskabelige undersøgelser. Måleenheden for Europarådets anbefalede grænse for mobile anordninger hedder "specifik 
absorptionsmængde" (SAR), og SAR-grænsen er 2,0 W/kg i gennemsnit over 10 gram væv. Den opfylder kravene fra 
International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP).

Denne enhed er blevet testet til kropsbåren brug, og den overholder ICNIRP's retningslinjer for eksponering og den europæiske 
standard EN 62209-2 for brug med bestemt tilbehør. Brug af andet tilbehør, som indeholder metal, medfører, at garantien for 
overholdelse af ICNIRP's eksponeringsretningslinjer bortfalder.

SAR måles med enheden i en afstand af 5 mm fra kroppen, mens den udsender det maksimalt bekræftede effektniveau i alle 
enhedens frekvensbånd. 

De højest rapporterede SAR-værdier ifølge CE’s regler for telefonen er anført nedenfor:
APAC SKU:
Hoved-SAR: 0,443 W/kg     Krops-SAR: 1,280 W/kg

Dette produkt er vurderet i henhold til den nuværende version af SAR-teststandarderne, og de højeste SAR-værdier er:
EU SKU:
Hoved-SAR: 0,559 W/kg     Krops-SAR: 1,121 W/kg
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For at reducere eksponeringen til RF-energi skal du bruge et håndfrit tilbehør eller andre, lignende muligheder for at holde denne 
enhed væk fra hovedet og kroppen. Bær enheden på mindst 5 mm afstand fra kroppen for at sikre, at eksponeringsniveauerne 
ligger på eller under testniveauerne. Vælg bælteklip, hylstre eller andre lignende kropsbårne tilbehør, som ikke indeholder 
metalliske komponenter, for at støtte brug på denne måde. Hylstre med metaldele kan ændre RF-ydeevnen af enheden, 
herunder dens overholdelse af reglerne vedrørende radiofrekvens på en måde, der ikke er blevet testet eller certificeret. 
Dermed bør brug af sådanne tilbehør undgås.

INFORMATIONER OM BORTSKAFFELSE OG 
GENBRUG

   Dette symbol på enheden (og alle inkluderede batterier) viser, at de ikke må bortskaffes som almindeligt  
husholdningsaffald. Enheden eller batterierne må ikke bortskaffes som usorteret kommuneaffald. Enheden (og 
eventuelle batterier) skal indleveres til et autoriseret indsamlingssted til genbrug eller korrekt bortskaffelse ved 
udgangen af dets brugstid.

For yderligere informationer om genbrug af denne enhed eller batterierne skal du kontakte de lokale myndigheder, 
renovationstjenesten eller forretningen, hvor du købte enheden.

Bortskaffelse af enheden falder under EU-direktivet om affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Formålet med at 
adskille WEEE og batterier fra andet affald er at minimere de potentielle miljøpåvirkninger på menneskers sundhed, som 
eventuelle farlige materialer kan medføre.

REDUKTION AF FARLIGE MATERIALER

Denne enhed overholder EU-forordningen Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier 
(REACH) (Europa-Parlamentet og Rådets forordning nr. 1907/2006/EØF) samt EU-direktivet om begrænsning af farlige stoffer 
(RoHS) (Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2011/65/EU). Yderligere oplysninger om REACH-overholdelse for enheden 
findes på hjemmesiden www.catphones.com/certification. Du anbefales at besøge hjemmesiden regelmæssigt for at få 
ajourførte informationer.

OVERHOLDELSE AF EU-LOVGIVNING

Producenten erklærer hermed, at denne enhed er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante betingelser 
i direktiv 2014/53/EU. Besøg hjemmesiden for overensstemmelseserklæringen: 
www.catphones.com/support/s41- smartphone.

BEMÆRK: 
• Følg de nationale og lokale regler på det sted, hvor enheden skal bruges. Brugen af enheden kan være pålagt 

begrænsninger i nogle eller alle medlemsstater i den Europæiske Union (EU).

BEMÆRK: 
• Denne enhed kan bruges i alle EU-medlemsstater.

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Denne enhed må kun anvendes indendørs og inden for frekvensområdet 5.150 til 5.350 MHz.
Begrænsninger i: Belgien (BE), Bulgarien (BG), Tjekkiet (CZ), Danmark (DK), Tyskland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Grækenland 
(EL), Spanien (ES), Frankrig (FR), Kroatien (HR), Italien (IT), Cypern (CY), Letland (LV), Litauen (LT), Luxembourg (LU), Ungarn 
(HU), Malta (MT), Nederlandene (NL), Østrig (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Rumænien (RO), Slovenien (SI), Slovakiet (SK), 
Finland (FI), Sverige (SE), Storbritannien (UK), Schweiz (CH), Norge (NO), Island (IS), Liechtenstein (LI) og Tyrkiet (TR).
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JURIDISK TILSKRIVELSE FRA GOOGLE™

Google, Android, Google Play og andre mærker er varemærker, der tilhører Google Inc.

S41-SPECIFIKATION
ELEMENT SPECIFIKATIONER
OPERATIVSYSTEM Android™ 7.0

PLATFORM MTK 6757 OctaCore 2,3 GHz

HUKOMMELSE
• Intern hukommelse (ROM/FLASH): 32 GB eMMCv5.1
• Intern hukommelse (RAM): 3 GB RAM LPDDR3
• Ekstern hukommelse: SDXC. Klasse 10/Ultrahøj hastighed/2TB

MOBILNETVÆRK
• 2G-bånd: GSM, GPRS, EDGE (Klasse 33)
• 3G-bånd: HSPA, R9
• 4G-bånd: LTE Cat6

SKÆRM 5,0" HD med kapacitiv 4-punktsberøring

KAMERA • Bagsidekamera: 13 MP AF med LED-blitz
• Frontkamera: 8 MP FF

SENSOR Nærheds- og lyssensor, accelerometer, E-kompas

FORBINDELSER

• Bluetooth: BT 4.2
• Wi-Fi: 802.11 a (5 GHz), 802.11 b/g (2,4 GHz), 802.11 n (2,4 GHz/5 GHz)
• GPS-understøttelse: GPS, AGPS, Glonass
• Andre: E911, FM-RX, WiFI Direct, NFC

BATTERI • Type: Ikke-udtageligt
• Størrelse: 5000 mAh

ANDRE • Kapslingsgrad: IP68
• Faldtest: 1,8 m

MÅL 152 x 75 x 12,85 mm

VÆGT 218 g

* Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

SPEKTRUM SIGNALEFFEKT (dBm)
GSM 900 33.11

GSM 1800 29.47

WCMA B1 23

WCMA B5 22.99

WCMA B8 23.24

FDD-LTE B1 22.97

FDD-LTE B3 22.79

FDD-LTE B7 22.84

FDD-LTE B8 22.9

FDD-LTE B20 23.16

BT/EDR 7.5

BLE 6.1

WLAN 2,4 GHz 17.1

WLAN 5 GHz 15.68

NFC 13,56 MHz -8,86 (dBuA/m ved 10 m)

EU: SPEKTRUM OG EFFEKT               APAC: SPEKTRUM OG EFFEKT

SPEKTRUM SIGNALEFFEKT (dBm)
GSM 900 33.13

GSM 1800 29.87

WCMA B1 22.92

WCMA B5 23.35

WCMA B8 24.47

FDD-LTE B1 22.9

FDD-LTE B3 22.81

FDD-LTE B5 23.28

FDD-LTE B7 22.63

FDD-LTE B8 23

FDD-LTE B28 24.43

FDD-LTE B38 22.93

BT/EDR 6.8

BLE 5.1

WLAN 2,4 GHz 16.4

WLAN 5 GHz 13.81

NFC 13,56 MHz -12,05 (dBuA/m ved 10 m)
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KONFORMITETSERKLÆRING (SS)

PRODUCENT:
Navn:      Bullitt Mobile Limited
Adresse:      One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RGI IAR

RADIOUDSTYR:
Model:      S41
Beskrivelse:     Robust smartphone
Softwareversion:     LTE S0201121.I S41
Medfølgende tilbehør og komponenter:   Adapter, USB-kabel, øretelefon, OTG-kabel

Vi, Bullitt Mobile Limited, erklærer som eneansvarlige, at produktet, der er beskrevet ovenfor, er i overensstemmelse med
den relevante EU-harmoniseringslovgivning:

RE-DIREKTIV (2014/53/EU), ROHS-DIREKTIV (2011/65/EU)

Følgende harmoniserede standarder og/eller andre relevante standarder et blevet anvendt:

1. SUNDHED OG SIKKERHED (ARTIKEL 3.L(A) I RE-DIREKTIV)
• EN 62311 :2008, EN 62479:2010
• EN 50360:2017, EN 62209-1:2016
• EN 50566:2017, EN 62209-2:2010
• EN 50663 :2017, EN50665:2017
• EN 60950-1 :2006/All:2009+Al :2010+A12:2011 +A2:2013
• EN50332-1 :2013
• EN50332-2 :2013

2. ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (ARTIKEL 3.1 (B) I RE-DIREKTIVET)
• EN 301 489-1 V2.I.1, Endeligt udkast EN 301 489-3 V2.1.1
• EN 301 489-17 V3.1.I, Udkast EN 301 489-19 V2.1.0, Udkast EN 301 489-52 VI.LO
• EN 55032:2015/AC:2016 Klasse B EN 55035 :2017

3. BRUG AF RADIOFREKVENSSPEKTRUM (ARTIKEL 3.2 I RE-DIREKTIVET)
• EN 301 511 V12.5.l
• EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-2 V11.1.2, EN 301 908-13 V11.1.2
• EN 300 328 V2.1.1, EN 301 893 V2.1.1
• EN 303 413 VI.LO, EN 300 330 V2.1.1
• Endeligt udkast EN 303 345 Vl.1.7

4. RoHS-DIREKTIV (2011/65/EU)
• EN 50581:2012

Det bemyndigede organ (Navn: PHOENIX TESTLAB GMBH, ID: 0700) udførte overensstemmelsesvurdering efter
Bilag III i RE-direktiv og udstedte EU-typeafprøvningsattesten (Ref.nr.: 18-212197).

Underskrevet for og på vegne af: Bullitt Mobile Limited
Sted: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG 1 IAR, Dato: 19. september 2018
Navn: Wayne Huang, Funktion: Director of ODM Management, 

Signatur: 
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KONFORMITETSERKLÆRING (DS)

PRODUCENT:
Navn:      Bullitt Mobile Limited
Adresse:      One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RGI lAR

RADIOUDSTYR:
Model:      S41
Beskrivelse:     Robust smartphone
Softwareversion:     LTE D0201121.I S41
Medfølgende tilbehør og komponenter:   Adapter, USB-kabel, øretelefon, OTG-kabel

Vi, Bullitt Mobile Limited, erklærer som eneansvarlige, at produktet, der er beskrevet ovenfor, er i overensstemmelse med
den relevante EU-harmoniseringslovgivning:

RE-DIREKTIV (2014/53/EU), ROHS-DIREKTIV (2011/65/EU)

Følgende harmoniserede standarder og/eller andre relevante standarder et blevet anvendt:

1. SUNDHED OG SIKKERHED (ARTIKEL 3.L(A) I RE-DIREKTIV)
• EN 62311 :2008, EN 62479:2010
• EN 50360:2017, EN 62209-1:2016 
• EN 50566:2017, EN 62209-2:2010
• EN 50663 :2017, EN50665:2017
• EN 60950-1 :2006/AlI:2009+Al :2010+A12:2011 +A2:2013
• EN50332-1 :2013
• EN50332-2 :2013

2. ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (ARTIKEL 3.1 (B) I RE-DIREKTIVET)
• EN 301 489-1 V2.I.1, Endeligt udkast EN 301 489-3 V2.1.1
• EN 301 489-17 V3.1.I, Udkast EN 301 489-19 V2.1.0, Udkast EN 301 489-52 VI.LO
• EN 55032:2015/AC:2016 Klasse B EN 55035 :2017

3. BRUG AF RADIOFREKVENSSPEKTRUM (ARTIKEL 3.2 I RE-DIREKTIVET)
• EN 301 511 V12.5.l
• EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-2 V11.1.2, EN 301 908-13 V11.1.2
• EN 300 328 V2.1.1, EN 301 893 V2.1.1
• EN 303 413 VI.LO, EN 300 330 V2.1.1
• Endeligt udkast EN 303 345 Vl.1.7

4. RoHS-DIREKTIV (2011/65/EU)
• EN 50581:2012

Det bemyndigede organ (Navn: PHOENIX TESTLAB GMBH, ID: 0700) udførte overensstemmelsesvurdering efter
Bilag III i RE-direktiv og udstedte EU-typeafprøvningsattesten (Ref.nr.: 18-212196).

Underskrevet for og på vegne af: Bullitt Mobile Limited
Sted: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG 1 lAR, Dato: 19. september 2018
Navn: Wayne Huang, Funktion: Director of ODM Management, 

Signatur:
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