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ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ - 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

• Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και τις συνιστώμενες προφυλάξεις ασφαλείας, για 

να διασφαλίσετε τη σωστή χρήση αυτής της συσκευής. 

• Αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί σε αλμυρό νερό, ξεπλύνετέ τη μετά τη χρήση, περιλαμβανομένης της 

υποδοχής ήχου και του συνδέσμου USB, για να αποφύγετε διάβρωση λόγω του αλατιού. 

• Παρά τη στιβαρή κατασκευή της συσκευής, αποφεύγετε να την χτυπάτε, πετάτε, πιέζετε, τρυπάτε ή 

λυγίζετε. 

• Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν απαγορεύεται η χρήση συσκευών ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει 

παρεμβολές ή κίνδυνο. 

• Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας όταν οδηγείτε. 

• Πάντα να τηρείτε τυχόν κανόνες χρήσης της συσκευής σε νοσοκομεία και μονάδες υγειονομικής 

περίθαλψης, και να την απενεργοποιείτε κοντά σε ιατρικές συσκευές. 

• Απενεργοποιείτε τη συσκευή ή ενεργοποιείτε τη λειτουργία πτήσης όταν είστε μέσα σε αεροσκάφος, καθώς 

μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στον εξοπλισμό ελέγχου του σκάφους. 

• Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας κοντά σε ηλεκτρονικές συσκευές υψηλής ακρίβειας, καθώς μπορεί να 

επηρεάσει τη λειτουργία τους. 

• Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή σας ή τα αξεσουάρ της - μόνο εξειδικευμένο 

προσωπικό πρέπει να πραγματοποιήσει σέρβις ή επισκευή, αν χρειάζεται. 

• Μην τοποθετείτε τη συσκευή ή τα αξεσουάρ της σε χώρους με ισχυρό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. 

• Μην τοποθετείτε μαγνητικά μέσα αποθήκευσης δεδομένων κοντά στη συσκευή. Η ακτινοβολία από τη 

συσκευή ενδέχεται να διαγράψει τις πληροφορίες που περιέχει το μέσο. 

• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον με εύφλεκτο αέριο, όπως σε πρατήριο βενζίνης, και μην 

τοποθετείτε τη συσκευή σε μέρη με υψηλή θερμοκρασία. 

• Φυλάσσετε τη συσκευή και τα αξεσουάρ της μακριά από μικρά παιδιά. Μην επιτρέπετε σε παιδιά να 

χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς καθοδήγηση. 

• Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένους φορτιστές, για να αποφύγετε τον κίνδυνο έκρηξης. 

• Τηρείτε τυχόν νόμους ή κανονισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών, σεβόμενοι την 

ιδιωτικότητα και τα νομικά δικαιώματα των άλλων. 

• Για ασθενείς με ιατρικά εμφυτεύματα (καρδιάς, αρθρώσεων κλπ.), κρατάτε τη συσκευή 15 εκατοστά μακριά 

από το εμφύτευμα και στην αντίθετη πλευρά του σώματος από το εμφύτευμα. 

• Τηρείτε αυστηρά τις σχετικές οδηγίες στο παρόν εγχειρίδιο όταν χρησιμοποιείτε το καλώδιο USB, 

διαφορετικά μπορεί να υποστεί ζημιά η συσκευή ή το PC σας. 

• Το πλήρες κείμενο των οδηγιών ασφαλείας είναι διαθέσιμο στην εξής διαδικτυακή διεύθυνση: 

https://www.catphones.com/support/ 
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ΝΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

© 2020 Caterpillar. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.  

Τα CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, τα αντίστοιχα λογότυπα τους, το "Caterpillar Yellow", η 

παρουσίαση "Power Edge" και Cat "Modern Hex" καθώς και η εταιρική ταυτότητα και η ταυτότητα προϊόντος 

που χρησιμοποιούνται στο παρόν, αποτελούν εμπορικά σήματα της Caterpillar και δεν επιτρέπεται να 

χρησιμοποιούνται χωρίς άδεια.  

Η Bullitt Mobile Ltd. είναι δικαιοδόχος της Caterpillar Inc. 

Τα εμπορικά σήματα της Bullitt Mobile Ltd. και τρίτων ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. 

 

Κανένα μέρος του παρόντος εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί ή να μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή 

με οποιοδήποτε μέσο, χωρίς την γραπτή άδεια της Caterpillar Inc. 

 

Το προϊόν που περιγράφει το παρόν εγχειρίδιο ενδέχεται να περιλαμβάνει πνευματικά δικαιώματα 

λογισμικού και πιθανούς αδειοδότες. Οι πελάτες, δεν επιτρέπεται, με κανένα τρόπο να αναπαραγάγουν, 

διανείμουν, τροποποιήσουν, αποσυμπιλήσουν, αποσυναρμολογήσουν, αποκρυπτογραφήσουν, εξαγάγουν, 

επαναδημιουργήσουν με αντεστραμμένη μηχανική, ενοικιάσουν, αναθέσουν ή παραχωρήσουν περαιτέρω 

άδεια για το εν λόγω λογισμικό ή υλισμικό, εκτός αν οι προαναφερθέντες περιορισμοί απαγορεύονται από 

την κείμενη νομοθεσία ή εάν τέτοιες ενέργειες έχουν την έγκριση από αντίστοιχους κατόχους των 

πνευματικών δικαιωμάτων βάσει αδειών. 

 

Τα περιεχόμενα του παρόντος εγχειριδίου παρέχονται "ως έχουν". Εκτός αν απαιτείται από την κείμενη 

νομοθεσία, δεν παρέχονται εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, είτε άμεσες είτε έμμεσες, 

συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, των εννοουμένων εγγυήσεων εμπορικότητας και 

καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, αναφορικά με την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή τα περιεχόμενα του 

παρόντος εγχειριδίου. 

 

Στη μέγιστη έκταση που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία, ο κατασκευαστής δεν θα φέρει την ευθύνη 

για οποιεσδήποτε ειδικές, συναφείς, έμμεσες ή επακόλουθες ζημιές, ή απώλειες κερδών, επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, εσόδων, δεδομένων, φήμης και πελατείας ή αναμενόμενων εξοικονομήσεων. 

 

Η λέξη-σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα ιδιοκτησίας της Bluetooth SIG, 

Inc. και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων σημάτων από την Bullitt Group Ltd είναι κατόπιν αδείας. Όλα τα άλλα 

εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. 

 

Τα Google, Android, Google Play και άλλα σήματα, είναι εμπορικά σήματα της Google LLC. 

 

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

Ορισμένα χαρακτηριστικά του παρόντος προϊόντος και των αξεσουάρ του που περιγράφονται στο παρόν, 

βασίζονται στο εγκατεστημένο λογισμικό, στις δυνατότητες και στις ρυθμίσεις του τοπικού δικτύου και 

ενδέχεται να μην ενεργοποιηθούν ή ενδέχεται να μην επιτρέπονται από τους φορείς του τοπικού δικτύου ή 

τους παρόχους υπηρεσιών δικτύου. Συνεπώς, οι περιγραφές στο παρόν εγχειρίδιο ενδέχεται να μην 

αντιστοιχούν ακριβώς στο προϊόν που αγοράσατε ή στα αξεσουάρ του. 
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Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει οποιεσδήποτε πληροφορίες ή 

χαρακτηριστικά περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή άλλη υποχρέωση. 

 

Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την αξιοπιστία και την ποιότητα προϊόντων που 

μεταφορτώνετε ή λαμβάνετε μέσω της συσκευής αυτής, συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, των εικόνων, 

της μουσικής, των ταινιών και μη προεγκατεστημένου λογισμικού με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων. 

Οποιεσδήποτε συνέπειες προκύψουν από την εγκατάσταση ή τη χρήση των προαναφερθέντων προϊόντων 

στην παρούσα συσκευή θα βαρύνουν αποκλειστικά εσάς. 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

Οι πελάτες πρέπει να συμμορφώνονται με όλη την κείμενη νομοθεσία και τους κανονισμούς που αφορούν τις 

εισαγωγές και εξαγωγές. Οι πελάτες πρέπει να λαμβάνουν όλες τις απαραίτητες κρατικές ειδικές και γενικές 

άδειες για την εξαγωγή, επανεξαγωγή ή εισαγωγή του προϊόντος που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο, 

συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού και των τεχνικών πληροφοριών που περιέχει.  
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ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΟ CAT® S42 
Το Cat S42 είναι ένα αξιοθαύμαστο εργαλείο δουλειάς. 

Είτε ανήκετε σε αστυνομική δύναμη, είτε σε μονάδα άμεσης επέμβασης για την ασφάλειά μας... 

Είτε εργάζεστε σε νοσοκομείο και έχετε την υγιεινή σαν πρώτη προτεραιότητα... 

Είτε εργάζεστε σε κατασκευαστική εταιρεία και χρειάζεστε ένα τηλέφωνο αρκετά σκληρό για να αντέχει στις 

συνθήκες εργοταξίου κατασκευών, με αξιοπιστία, κάθε μέρα... 

Το Cat S42 είναι στιβαρό και αξιόπιστο. 

 

Δεν είναι μόνο σκληρό εξωτερικά, αλλά είναι και κομψό και τεχνολογικά εξελιγμένο εσωτερικά. 

Αυτή η τελευταία προσθήκη στη γκάμα των τηλεφώνων Cat περιλαμβάνει αξιοσημείωτες αναβαθμίσεις. 

Ταχύτερη συνδεσιμότητα, καλύτερη κάμερα και περισσότερη μνήμη. 

Σχεδιάσαμε το Cat S42 για να μπορείτε να βασίζεστε πάνω του σε ακραίες συνθήκες. Με αυξημένη διάρκεια 

μπαταρίας και μεγάλη φωτεινή οθόνη που μπορείτε να τη διαβάσετε σε πλήρη ηλιοφάνεια και λειτουργεί 

ακόμα και όταν φοράτε τα γάντια εργασίας, και φυσικά το τηλέφωνο είναι ανθεκτικό σε πτώσεις. 

Και μπορείτε να το σκουπίσετε με ζεστό νερό και σαπούνι. Αυτό είναι χρήσιμο στις μέρες μας με την 

απαραίτητη εγρήγορση για μέτρα υγιεινής. 

Σας δίνει την προστασία και αξιοπιστία που μπορείτε να περιμένετε από τα διαπιστευτήρια στιβαρότητας Cat. 

 

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΤΗΡΙΑ ΣΤΙΒΑΡΟΤΗΤΑΣ 
ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ: 

• Μπορείτε να: Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε ύψος έως 1,5 μέτρου - είναι ανθεκτική σε πτώσεις σε αυτό 

το εύρος ύψους. 

• Μην: Πετάξετε τη συσκευή σας με δύναμη, ή μη σας πέσει από ύψος άνω του 1,5 μέτρου – είναι ανθεκτική, 

αλλά όχι άφθαρτη. 

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ: 

• Μπορείτε να: Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε συνθήκες με υγρασία ή νερό. Διασφαλίζετε ότι όλα τα 

εξαρτήματα και καλύμματα είναι καλά κλεισμένα, πριν τη χρησιμοποιήσετε μέσα σε νερό. Η συσκευή μπορεί 

να αντέξει σε βάθος έως 1,5 μέτρου, για έως 35 λεπτά. 

• Μην: Επιχειρήσετε να την χρησιμοποιήσετε για περισσότερο από 35 λεπτά σε βάθος 1,5 μέτρου ή σε βάθος 

μεγαλύτερο του 1,5 μέτρου. 

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΚΑΙ ΣΕ ΓΡΑΤΣΟΥΝΙΕΣ: 

• Μπορείτε να: Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε βρώμικο και σκονισμένο περιβάλλον. Το Cat® S42 είναι 

πιστοποιημένο για IP68, ένα μέτρο ανθεκτικότητας βάσει βιομηχανικού προτύπου. 

ΑΚΡΑΙΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ: 

• Μπορείτε να: Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στο εύρος θερμοκρασιών -25 ºC έως +55 ºC. Μπορεί επίσης 

να αντέξει ακραίες αλλαγές στη θερμοκρασία: αλλαγή μεταξύ χαμηλής και υψηλής θερμοκρασίας ή 

αντιστρόφως και πολύ γρήγορα. 

• Μην: Τη χρησιμοποιείτε εκτός του εύρους θερμοκρασιών 0º C έως +45 ºC χωρίς τη χρήση προστατευτικών 

γαντιών. 
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ΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
• Συσκευή 

• Σύντομος οδηγός έναρξης χρήσης 

• Εγγύηση 

• Καλώδιο τροφοδοσίας USB και προσαρμογέας ρεύματος φόρτισης (φορτιστής) 

• Εργοστασιακά τοποθετημένο προστατευτικό οθόνης (ήδη πάνω στη συσκευή) 

Σημείωση: 

Η συσκευή παραδίδεται με εργοστασιακά τοποθετημένο προστατευτικό οθόνης. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε 

ότι το προστατευτικό οθόνης θα παραμείνει στη θέση του. Αν αφαιρεθεί το προστατευτικό οθόνης, αυτό 

μπορεί να σημαίνει ότι οποιαδήποτε επακόλουθη ζημιά για την οποία χρειάζονται επισκευές θα θεωρηθεί 

"Εκτός εγγύησης". 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://www.catphones.com/screen-protectors αν χρειαστείτε ανταλλακτικό 

προστατευτικό οθόνης. 

https://www.catphones.com/screen-protectors
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1. Ακουστικό 7. Προγραμματιζόμενο Πλήκτρο 
2. Υποδοχή ακουστικών 8. Ηχείο 
3. Πλήκτρα Αύξησης/ Μείωσης έντασης ήχου 9. Θύρα USB 
4. Κουμπί Ενεργοποίησης 10. Μικρόφωνο 
5. Φλας 11. Θύρα SIM/SD 
6. Πίσω κάμερα 12. Μπροστινή κάμερα 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 
ΠΛΗΚΤΡΟ ΑΥΞΗΣΗΣ/ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ  

• Ένταση ήχου – πατήστε το πλήκτρο Αύξησης έντασης ήχου για να αυξήσετε ή το πλήκτρο Μείωσης έντασης 

ήχου για να μειώσετε την ένταση ήχου της κλήσης, του ήχου κουδουνίσματος, των πολυμέσων ή του 

ξυπνητηριού 

• Στιγμιότυπο οθόνης – πατήστε τα πλήκτρα Ενεργοποίησης και Μείωσης έντασης ήχου ταυτόχρονα (Τα 

στιγμιότυπα οθόνης αποθηκεύονται στο άλμπουμ φωτογραφιών) 

• Εφαρμογή Κάμερα – πατήστε το πλήκτρο Αύξησης έντασης ήχου ή Μείωσης έντασης ήχου για να τραβήξετε 

φωτογραφία. 

 

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΤΑΣ(-ΩΝ) SIM ΚΑΙ ΚΑΡΤΑΣ ΜΝΗΜΗΣ 
1. Τοποθετήστε τη συσκευή σας πάνω σε μια επίπεδη, καθαρή επιφάνεια με την οθόνη στραμμένη προς τα 

πάνω. 
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2. Χρησιμοποιήστε το ακροδάχτυλό σας για να τραβήξετε προς τα έξω τη θύρα SIM/SD και το συρτάρι 

SIM/SD. 

3. Τοποθετήστε την κάρτα SIM μέσα στο συρτάρι SIM 1/ SIM 2 με τους χρυσούς ακροδέκτες της κάρτας SIM 

στραμμένους προς τα κάτω. 

4. Αν θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε κάρτα microSD, τοποθετήστε την πάνω στο συρτάρι microSD με τους 

χρυσούς ακροδέκτες στην κάρτα μνήμης επίσης στραμμένους προς τα κάτω. 

5. Εισάγετε το συρτάρι προσεκτικά πάλι μέσα στην υποδοχή καρτών SIM και τοποθετήστε πάλι τη θύρα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

• Πιέστε τη θύρα SIM/SD πίσω στη θέση της έως ότου έχει στερεωθεί με ασφάλεια. 

Ορισμένες συσκευές δέχονται δύο κάρτες SIM. 

Όταν εισάγονται δύο κάρτες SIM, και οι δύο υποδοχές καρτών SIM μπορούν να υποστηρίξουν υπηρεσία 

4G/3G. 

 

 

  

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 
Η μπαταρία του S42 δεν μπορεί να αφαιρεθεί από τη συσκευή. Για να τη φορτίσετε: 

1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας USB στον φορτιστή. 
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Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές και καλώδια εγκεκριμένα από την Cat®. Ο μη εγκεκριμένος εξοπλισμός 

ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή στην μπαταρία και θα καταστήσει άκυρη την εγγύηση. 

2. Η ενδεικτική λυχνία μπαταρίας αλλάζει χρώμα από κόκκινο σε πράσινο όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 
Όταν το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας είναι χαμηλό, η συσκευή εμφανίζει μια προτροπή. Όταν η ισχύς της 

μπαταρίας έχει σχεδόν εξαντληθεί, η συσκευή σας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Ο χρόνος που απαιτείται 

για τη φόρτιση της μπαταρίας εξαρτάται από την ηλικία της και από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. 

 

Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί τελείως, η συσκευή σας ενδέχεται να μην ενεργοποιείται αμέσως μετά την 

έναρξη της φόρτισης. Αφήστε την αποφορτισμένη μπαταρία να φορτίσει για λίγα λεπτά πριν προσπαθήσετε 

να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η κινούμενη εικόνα φόρτισης στην οθόνη ενδέχεται να μην εμφανίζεται κατά 

την περίοδο αυτή. 

 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 

• Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Ενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας. 

Την πρώτη φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας, θα δείτε μια Οθόνη καλωσορίσματος. Επιλέξτε την 

γλώσσα προτίμησής σας και αγγίξτε το εικονίδιο ΕΝΑΡΞΗ για να συνεχίσετε με τη διαδικασία αρχικής 

ρύθμισης. 

• Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο για να ανοίξετε τις επιλογές Απενεργοποίησης (Απενεργοποίηση/ 

Επανεκκίνηση/ Στιγμιότυπο οθόνης) όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. 

• Πατήστε για να κλειδώσετε ή να αφυπνίσετε την οθόνη όταν η συσκευή είναι σε κατάσταση αδράνειας. 

• Πατήστε δύο φορές για να ανοίξετε την εφαρμογή Κάμερα όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη. 

  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

• Απαιτείται σύνδεση σε Wi-Fi ή σε Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας για πρόσβαση σε δεδομένα και υπηρεσίες. 

• Αν είναι ενεργοποιημένη η προστασία με προσωπικό αριθμό ταυτοποίησης (PIN) στην κάρτα SIM που 

τοποθετήσατε, θα σας ζητηθεί να εισάγετε το PIN σας πριν την Οθόνη καλωσορίσματος. 

• Απαιτείται λογαριασμός Google™ για τη χρήση ορισμένων υπηρεσιών Google στη συσκευή σας. Θα σας 

ζητηθεί να συνδεθείτε με λογαριασμό Google που ήδη έχετε ή να δημιουργήσετε ένα νέο λογαριασμό 

αργότερα. 

 

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Ενεργοποίησης για να ανοίξετε το μενού επιλογών Απενεργοποίησης. 

2. Αγγίξτε Απενεργοποίηση. 
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ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΘΟΝΗΣ ΑΦΗΣ 

• Άγγιγμα: Χρησιμοποιήστε το δάχτυλό σας για να επιλέξετε ένα αντικείμενο, να επιβεβαιώσετε μια επιλογή 

ή να ξεκινήσετε μια εφαρμογή από την οθόνη. 

• Παρατεταμένο άγγιγμα: Αγγίξτε ένα αντικείμενο με το δάχτυλό σας και συνεχίστε να το πιέζετε έως ότου 

να ανταποκριθεί η οθόνη (π.χ. για να ανοίξετε το μενού επιλογών, αγγίξτε παρατεταμένα την οθόνη έως ότου 

εμφανιστεί το μενού). 

• Γρήγορο σύρσιμο: Μετακινήστε το δάχτυλό σας στην οθόνη από πλευρά σε πλευρά, είτε κάθετα είτε 

οριζόντια (π.χ. σύρετε γρήγορα το δάχτυλο προς τα αριστερά ή δεξιά για να μεταβείτε από μια φωτογραφία 

σε άλλη). 

• Σύρσιμο: Για να μετακινήσετε ένα αντικείμενο, αγγίξτε το παρατεταμένα με το ακροδάχτυλό σας και 

κατόπιν σύρετε το αντικείμενο σε οποιοδήποτε μέρος της οθόνης. 

 

ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ 
Η Αρχική οθόνη είναι η αφετηρία για την πρόσβαση στις λειτουργίες της συσκευής σας. Εμφανίζει τα 

εικονίδια εφαρμογών, widget (γραφικά στοιχεία), συντομεύσεις και άλλα. 

Μπορείτε να εξατομικεύσετε την Αρχική οθόνη σας με διαφορετικά φόντα και να την προσαρμόσετε έτσι 

ώστε να εμφανίζει τα αντικείμενα της προτίμησής σας. 

 

ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΚΑΙ ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ 
ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ 
1. Αν η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη, πατήστε το πλήκτρο Ενεργοποίηση για να κλειδώσετε την οθόνη. 

Μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα και κλήσεις ακόμα κι αν η οθόνη είναι κλειδωμένη. 

2. Αν η συσκευή βρεθεί σε κατάσταση αδράνειας για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, η οθόνη θα 

κλειδωθεί αυτόματα. Μπορείτε να προσαρμόσετε τη χρονική αυτή περίοδο στο μενού ρυθμίσεων. 

 

ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 
 

• Πατήστε το πλήκτρο Ενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε την οθόνη. Σύρετε γρήγορα προς τα πάνω για 

να ξεκλειδώσετε την οθόνη. Καταχωρίστε μοτίβο ξεκλειδώματος ή κωδικό PIN αν έχει ήδη οριστεί. 

 

ΟΘΟΝΗ 
ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ 

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Η Γραμμή κατάστασης εμφανίζεται στο πάνω μέρος κάθε οθόνης. Προβάλλει εικονίδια ειδοποιήσεων, όπως 

αναπάντητες κλήσεις ή ληφθέντα μηνύματα (στα αριστερά) και εικονίδια κατάστασης του τηλεφώνου, όπως 

η κατάσταση της μπαταρίας (στα δεξιά), μαζί με την τρέχουσα ώρα. 

 

ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
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ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

4G Συνδεδεμένο σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 4G  Σήμα κινητής τηλεφωνίας 

LTE Συνδεδεμένο σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας LTE  Λειτουργία δόνησης 

3G Συνδεδεμένο σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 3G  Χρησιμοποιείται η υπηρεσία τοποθεσίας 

G Συνδεδεμένο σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 
GPRS 

 Η μπαταρία είναι πλήρης 

E Συνδεδεμένο σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 
EDGE 

 Η μπαταρία φορτίζεται 

H Συνδεδεμένο σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 
HSDPA 

 Το ραδιόφωνο FM είναι ενεργοποιημένο 

H+ Συνδεδεμένο σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 
HSPA+ 

 Λειτουργία πτήσης 

R Περιαγωγή  Συνδεδεμένο σε δίκτυο Wi-Fi 

 VoLTE  Επερχόμενο συμβάν 

 VoWiFi  Συνδεδεμένο σε συσκευή Bluetooth 

 Ισχύς σήματος δικτύου κινητής τηλεφωνίας  Αναπάντητη κλήση 

 NFC ενεργοποιημένη  Το μεγάφωνο είναι ενεργοποιημένο 

 Νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-
mail) 

 Το μικρόφωνο του τηλεφώνου είναι 
απενεργοποιημένο 

 Το ξυπνητήρι έχει ρυθμιστεί  Γίνεται λήψη δεδομένων 

 Πραγματοποιείται συγχρονισμός δεδομένων  Νέο μήνυμα κειμένου 

 Πρόβλημα σύνδεσης ή συγχρονισμού  Λήφθηκε στιγμιότυπο οθόνης 

 

 

ΓΡΑΜΜΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ 

Η γραμμή πλοήγησης βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης. Ενώ η συσκευή είναι σε λειτουργία πλήρους 

οθόνης, σύρετε γρήγορα το δάχτυλό σας προς τα πάνω από το κάτω μέρος της συσκευής για να εμφανιστεί η 

γραμμή πλοήγησης.  

• Αν θα θέλατε να αποκτήσετε πρόσβαση σε εφαρμογές που χρησιμοποιήσατε πρόσφατα, σύρετε γρήγορα 

προς τα πάνω το δάχτυλό σας από τη γραμμή πλοήγησης.  

 

Η γραμμή περιλαμβάνει δύο κύρια κουμπιά οθόνης: 

 Κουμπί 
Επιστροφή 

• Αγγίξτε για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη. 

Κουμπί Αρχική 
• Αγγίξτε για επιστροφή στην Αρχική οθόνη 
• Αγγίξτε παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή Βοηθός Google 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 
Θα έρθει ειδοποίηση όταν λάβετε νέο μήνυμα, δεν απαντήσετε μια κλήση ή υπάρχει κάποιο προσεχές 

συμβάν. Ανοίξτε τον πίνακα ειδοποιήσεων για να δείτε ξυπνητήρια, τους παρόχους του ασύρματου δικτύου ή 

για να δείτε κάποια ειδοποίηση για μήνυμα, υπενθύμιση ή συμβάν. 

 

ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

1. Όταν εμφανίζεται νέο εικονίδιο, σύρετε γρήγορα κάτω τον πίνακα ειδοποιήσεων και κατόπιν σύρετε κάτω 

για να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων. 

2. Αγγίξτε μια ειδοποίηση για να ανοίξετε τη σχετική εφαρμογή. 

 

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

1. Για να κλείσετε τον πίνακα ειδοποιήσεων, σύρετε το κάτω μέρος του πίνακα προς τα πάνω. 

2. Για να κλείσετε μια ειδοποίηση (χωρίς προβολή της), αγγίξτε παρατεταμένα την ειδοποίηση και σύρετέ την 

προς τα αριστερά/δεξιά της οθόνης. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

• Μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις ειδοποιήσεων στις Ρυθμίσεις > Εφαρμογές & ειδοποιήσεις. 

 

ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΩΝ 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ 

1. Από την Αρχική οθόνη, σύρετε γρήγορα προς τα πάνω. 

2. Για να προσθέσετε ένα αντικείμενο στην Αρχική οθόνη σας, σύρετε το αντίστοιχο εικονίδιο στη θέση που 

επιθυμείτε. 

 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΟΘΟΝΗΣ 

1. Αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο μιας εφαρμογής στην Αρχική οθόνη μέχρι να μετακινηθεί. 

2. Χωρίς να σηκώσετε το δάχτυλό σας, σύρετε το εικονίδιο στην επιλεγμένη θέση της οθόνης και κατόπιν 

αφήστε το. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

• Πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος για το εικονίδιο στην Αρχική οθόνη. 

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΟΘΟΝΗΣ 

1. Αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο μιας εφαρμογής στην Αρχική οθόνη μέχρι να μετακινηθεί. 

2. Χωρίς να σηκώσετε το δάχτυλό σας, σύρετε το αντικείμενο στην Κατάργηση και κατόπιν αφήστε το. 

 

ΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (WIDGET) 
Τα γραφικά στοιχεία (widget) σας επιτρέπουν να προεπισκοπήσετε ή να χρησιμοποιήσετε μια εφαρμογή. 

Μπορείτε να τοποθετήσετε γραφικά στοιχεία στην Αρχική οθόνη σας ως εικονίδια ή παράθυρα 
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προεπισκόπησης. Υπάρχουν αρκετά ήδη εγκατεστημένα γραφικά στοιχεία στο τηλέφωνό σας, ενώ μπορούν 

να ληφθούν περισσότερα από το Google Play. 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΝΟΣ ΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 

1. Αγγίξτε παρατεταμένα την Αρχική οθόνη. 

2. Αγγίξτε την επιλογή Γραφικά στοιχεία για να δείτε τι είναι διαθέσιμο. 

3. Σύρετε στην Αρχική οθόνη το γραφικό στοιχείο που επιλέξατε. 

 

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 

1. Αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο ενός γραφικού στοιχείου στην Αρχική οθόνη μέχρι να κινηθεί. 

2. Χωρίς να σηκώσετε το δάχτυλό σας, σύρετε το εικονίδιο στο Κατάργηση στο πάνω μέρος της οθόνης και 

κατόπιν αφήστε το. 

 

ΦΑΚΕΛΟΙ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ 

Μπορείτε να ομαδοποιήσετε συγκεκριμένες εφαρμογές στην Αρχική οθόνη σας σύροντας ένα εικονίδιο ή μια 

συντόμευση και ελευθερώνοντάς το πάνω από ένα άλλο. Αυτό θα δημιουργήσει ένα νέο φάκελο στον οποίο 

μπορείτε να προσθέτετε στοιχεία όπως εσείς προτιμάτε. 

 

ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ 

1. Αγγίξτε έναν φάκελο για να τον ανοίξετε. 

2. Εισάγετε ένα νέο όνομα για τον φάκελο στη γραμμή τίτλου. 

3. Κατόπιν αγγίξτε την οθόνη οπουδήποτε εκτός φακέλου. 

 

ΦΟΝΤΑ 
ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΦΟΝΤΟΥ ΣΑΣ 

1. Αγγίξτε παρατεταμένα την Αρχική οθόνη. 

1. Αγγίξτε Φόντα. 

2. Περιηγηθείτε μέσα από τις διαθέσιμες επιλογές. 

3. Αγγίξτε Ορισμός φόντου πάνω στην επιλεγμένη εικόνα – κατόπιν επιλέξτε αν θέλετε να το ορίσετε ως 

Φόντο Οθόνης κλειδώματος, φόντο Αρχικής οθόνης ή και τα δύο. 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ 
Μεταφέρετε την αγαπημένη σας μουσική και τις εικόνες ανάμεσα στη συσκευή και στο PC σας στη λειτουργία 

Συσκευή πολυμέσων MTP. 

1. Συνδέστε τη συσκευή σας στο PC σας με το καλώδιο τροφοδοσίας USB. 
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2. Ανοίξτε τον πίνακα ειδοποιήσεων και τις επιλογές σύνδεσης USB. Αγγίξτε Φόρτιση της συσκευής αυτής 

μέσω USB για να αποκτήσετε πρόσβαση σε περισσότερες επιλογές. 

3. Αγγίξτε Μεταφορά αρχείων για μεταφορά αρχείων προς/από το PC σας. 

4. Η συσκευή σας πρέπει να εμφανίζεται ως αφαιρούμενη συσκευή που δείχνει τον εσωτερικό αποθηκευτικό 

χώρο του τηλεφώνου. Αν έχει εισαχθεί κάρτα μνήμης, θα είναι ορατή και η κάρτα microSD. Αντιγράψτε τα 

επιλεγμένα αρχεία στη συσκευή σας. 

Η συσκευή σας θα εμφανίζεται ως αφαιρούμενη συσκευή που δείχνει τον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης του 

τηλεφώνου. Αν έχει εισαχθεί κάρτα μνήμης, θα είναι ορατά και στοιχεία για την κάρτα microSD.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

• Αν χρησιμοποιείτε προσωπικό υπολογιστή MAC, τα προγράμματα οδήγησης πρέπει να ληφθούν από το 

σύνδεσμο: http://www.android.com/filetransfer/ 

 

ΧΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΤΗΣΗΣ 
Σε κάποιες τοποθεσίες μπορεί να απαιτείται να απενεργοποιήσετε τις συνδέσεις δεδομένων. Αντί να 

απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας, μπορείτε να τη θέσετε σε Λειτουργία Πτήσης. 

1. Από την Αρχική οθόνη, σύρετε γρήγορα κάτω το δάχτυλο από τον πίνακα ειδοποιήσεων και αγγίξτε  για 

να ενεργοποιήσετε τη Λειτουργία Πτήσης. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

• Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη Λειτουργία Πτήσης και από το μενού Ρύθμιση. 

 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΚΛΗΣΗΣ 
Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να πραγματοποιήσετε μια κλήση. Μπορείτε είτε να: 

1. Πληκτρολογήσετε έναν αριθμό στο πληκτρολόγιο. 

2. Επιλέξετε έναν αριθμό από τη λίστα επαφών σας. 

3. Επιλέξετε έναν αριθμό από μια ιστοσελίδα ή ένα έγγραφο που περιέχει έναν τηλεφωνικό αριθμό. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

• Όταν είστε ήδη σε μια κλήση, μπορείτε είτε να απαντήσετε σε εισερχόμενες κλήσεις είτε να τις στείλετε 

στον τηλεφωνητή σας. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε κλήσεις διάσκεψης με περισσότερους από 

έναν συμμετέχοντες. 

• Όταν είστε ήδη σε μια κλήση, πατήστε το κουμπί Αρχική για να επιστρέψετε στην Αρχική οθόνη και να 

χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες. Για να επιστρέψετε στην οθόνη κλήσης, σύρετε τη γραμμή ειδοποιήσεων 

προς τα κάτω και αγγίξτε Τρέχουσα κλήση. 

 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ 

1. Από την Αρχική οθόνη, αγγίξτε . Κατόπιν αγγίξτε για να εμφανίσετε το πληκτρολόγιο. 

2. Αγγίξτε τα αντίστοιχα αριθμητικά πλήκτρα για να εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό. 

3. Μετά την εισαγωγή του αριθμού ή την επιλογή της επαφής, αγγίξτε . 

http://www.android.com/filetransfer/
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Συμβουλή: Η συσκευή σας υποστηρίζει τη λειτουργία SmartDial. Καθώς πληκτρολογείτε ένα νούμερο στο 

πληκτρολόγιο, αναζητά αυτόματα τις επαφές σας και καταγράφει επιλογές για τις εφαρμογές που 

αντιστοιχούν στο νούμερο. Μπορείτε να κλείσετε το πληκτρολόγιο για προβολή περισσότερων 

αποτελεσμάτων. 

 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΑΦΕΣ 

1. Σύρετε γρήγορα προς τα πάνω από την Αρχική οθόνη > Επαφές για να εμφανίσετε τη λίστα επαφών. Από 

το πληκτρολόγιο, αγγίξτε την καρτέλα  για να δείτε τη λίστα επαφών. 

2. Επιλέξτε μια επαφή. 

3. Αγγίξτε τον τηλεφωνικό αριθμό για να καλέσετε την επαφή. 

 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΛΗΣΕΩΝ 

1. Σύρετε γρήγορα προς τα πάνω από την Αρχική οθόνη > Τηλέφωνο  για να δείτε μια λίστα των πιο 

πρόσφατων κλήσεων. Αν δεν μπορείτε να βρείτε την επαφή που επιθυμείτε, αγγίξτε  > Ιστορικό κλήσεων 

για να εμφανίσετε όλο το ιστορικό κλήσεων. 

2. Επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα και αγγίξτε για να πραγματοποιήσετε την κλήση. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΚΛΗΣΗΣ 

Όταν λάβετε μια τηλεφωνική κλήση, η οθόνη εισερχόμενης κλήσης θα δείξει το αναγνωριστικό του καλούντα 

και οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία έχετε εισάγει στις Επαφές για αυτόν. 

• Για να απαντήσετε σε μια κλήση, αγγίξτε ΑΠΑΝΤΗΣΗ. 

• Για να απορρίψετε την κλήση, αγγίξτε ΑΠΟΡΡΙΨΗ. 

• Για να απορρίψετε την κλήση και να αποστείλετε ένα μήνυμα απευθείας στον καλούντα, αγγίξτε το πλαίσιο 

ειδοποιήσεων κλήσης και κατόπιν αγγίξτε . Επιλέξτε μία από τις διαθέσιμες επιλογές υποδειγμάτων 

μηνυμάτων ή αγγίξτε Γράψτε το δικό σας για να συντάξετε ένα δικό σας μήνυμα. 

 

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΚΛΗΣΗΣ 

Κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής κλήσης, πατήστε Τερματισμός κλήσης  για να τερματίσετε την 

κλήση. 

 

ΕΠΑΦΕΣ 
Η εφαρμογή Επαφές σας επιτρέπει να αποθηκεύετε και να διαχειρίζεστε πληροφορίες σχετικά με τις επαφές 

σας. 

ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΑΦΕΣ 

Όταν ρυθμίζετε για πρώτη φορά τη συσκευή, η εφαρμογή Επαφές θα εμφανίσει ένα μήνυμα στο οποίο θα 

υποδεικνύει τον τρόπο προσθήκης επαφών. Για να ανοίξετε την εφαρμογή, κάντε ένα από τα εξής: 
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• Σύρετε γρήγορα προς τα πάνω από την Αρχική οθόνη και κατόπιν αγγίξτε Επαφές  . 

• Όλες οι επαφές σας εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά σε μια κυλιόμενη λίστα. Αγγίξτε τις αν θέλετε να 

δείτε περισσότερες λεπτομέρειες. 

 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΦΩΝ 

Μπορείτε να αντιγράψετε τις επαφές σας από την κάρτα SIM ή να τις αποθηκεύσετε στον εσωτερικό 

αποθηκευτικό χώρο ή σε μια κάρτα μνήμης. 

1. Στη λίστα επαφών, αγγίξτε  > Ρυθμίσεις > Εισαγωγή. 

2. Κάντε ένα από τα εξής: 

• Για εισαγωγή επαφών από την κάρτα SIM: 

Αγγίξτε Κάρτα SIM. Επιλέξτε την (τις) επαφή(-ές) και αγγίξτε ΕΙΣΑΓΩΓΗ για να εισαγάγετε την (τις) επαφή(-ές) 

που επιλέξατε. 

• Για εισαγωγή επαφών από τον εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο ή από κάρτα μνήμης: 

Αγγίξτε αρχείο .vcf. Επιλέξτε τη θέση όπου θα εισαχθούν οι επαφές και αγγίξτε το αρχείο *.vcf για να 

εισαγάγετε τις επαφές. 

 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΑΦΩΝ 

Μπορείτε να αντιγράψετε επαφές στον εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο. 

1. Στη λίστα επαφών, αγγίξτε > Ρυθμίσεις > Εξαγωγή. 

2. Επιλέξτε την τοποθεσία αποθήκευσης των επαφών και αγγίξτε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ. 

 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΕΠΑΦΗΣ 

1. Στη λίστα επαφών αγγίξτε για να προσθέσετε μια νέα επαφή. 

2. Εισάγετε το όνομα της επαφής και στη συνέχεια κάθε πρόσθετη πληροφορία, όπως τον τηλεφωνικό αριθμό 

ή τη διεύθυνση. 

3. Αγγίξτε Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες της επαφής. 

 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΠΑΦΗΣ ΣΤΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ 

1. Αγγίξτε την επαφή που επιθυμείτε να προσθέσετε στα Αγαπημένα. 

2. Αγγίξτε  στην πάνω δεξιά γωνία. 

 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΑΦΗΣ 

1. Στη λίστα επαφών, αγγίξτε Αναζήτηση επαφών για να αναζητήσετε μια επαφή. 
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2. Εισάγετε το όνομα της επαφής την οποία αναζητάτε. Καθώς πληκτρολογείτε, οι επαφές με όνομα που 

ταιριάζει θα εμφανίζονται στο πλαίσιο αναζήτησης. 

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΦΗΣ 

Μπορείτε πάντοτε να πραγματοποιήσετε αλλαγές στις πληροφορίες που έχετε αποθηκεύσει για μια επαφή. 

1. Στη λίστα επαφών, αγγίξτε την επαφή που επιθυμείτε να επεξεργαστείτε. 

2. Αγγίξτε Επεξεργασία επαφής. 

3. Πραγματοποιήστε τις επιθυμητές αλλαγές στις πληροφορίες της επαφής και κατόπιν αγγίξτε Αποθήκευση. 

Για να ακυρώσετε οποιεσδήποτε αλλαγές, πατήστε X. 

 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΠΑΦΗΣ 

1. Στη λίστα επαφών, αγγίξτε την επαφή που επιθυμείτε να διαγράψετε. 

2. Αγγίξτε  > Διαγραφή. 

3. Αγγίξτε ξανά Διαγραφή για επιβεβαίωση. 

 

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ ΟΘΟΝΗΣ 
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ 
Ορισμένες εφαρμογές ανοίγουν το πληκτρολόγιο αυτόματα. Σε άλλες, το πληκτρολόγιο ανοίγει μέσω 

αγγίγματος σε ένα πλαίσιο κειμένου. Πατήστε το κουμπί Επιστροφή για απόκρυψη του πληκτρολογίου. 

 

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ 
Αν σας δυσκολεύει η χρήση του πληκτρολογίου σε κάθετο προσανατολισμό, απλώς περιστρέψτε τη συσκευή 

προς το πλάι. Η οθόνη θα εμφανίσει το πληκτρολόγιο σε οριζόντιο προσανατολισμό, παρέχοντας σας 

μεγαλύτερη διάταξη πληκτρολογίου. 

 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ ΣΑΣ 

1. Σύρετε γρήγορα προς τα πάνω από την Αρχική οθόνη > Ρυθμίσεις   > Σύστημα > Γλώσσες & εισαγωγή. 

2. Κάνετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: 

• Αγγίξτε Εικονικό πληκτρολόγιο για να διαμορφώσετε το πληκτρολόγιο Google και τις ρυθμίσεις φωνητικής 

πληκτρολόγησης Google. 

• Αγγίξτε Φυσικό πληκτρολόγιο για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις εξωτερικού πληκτρολογίου. 

• Αγγίξτε Για προχωρημένους για να αποκτήσετε πρόσβαση στις αντίστοιχες ρυθμίσεις υποβοήθησης 

εισαγωγής. 

 

WI-FI® 
Απαιτείται πρόσβαση σε ασύρματα σημεία πρόσβασης (hotspot) για τη χρήση του Wi-Fi στη συσκευή σας. 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ WI-FI ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 
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1. Σύρετε γρήγορα προς τα πάνω από την Αρχική οθόνη > Ρυθμίσεις  > Δίκτυο & Ίντερνετ. 

2. Αγγίξτε Wi-Fi και σύρετε τον διακόπτη Wi-Fi προς τα δεξιά . 

3. Επιλέξτε ένα δίκτυο Wi-Fi από τη λίστα για να συνδεθείτε σε αυτό. 

4. Αν επιλέξετε ένα ανοικτό δίκτυο, η συσκευή θα συνδεθεί αυτόματα. Αν επιλέξετε ένα δίκτυο που είναι 

προστατευμένο, πρέπει να εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης και να αγγίξετε Σύνδεση. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

• Δεν θα χρειαστεί να εισάγετε ξανά τον κωδικό πρόσβασης για ένα προστατευμένο δίκτυο αν έχετε συνδεθεί 

σε αυτό προηγουμένως, εκτός αν έχει γίνει επαναφορά της συσκευής στις αρχικές της ρυθμίσεις, ή αν έχει 

αλλάξει ο κωδικός πρόσβασης Wi-Fi. 

• Εμπόδια στο σήμα Wi-Fi ενδέχεται να μειώσουν την ισχύ του. 

Συμβουλή: Στην οθόνη ρυθμίσεων Wi-Fi, αγγίξτε + Προσθήκη δικτύου για να προσθέσετε ένα δίκτυο Wi-Fi 

που δεν φαίνεται στη λίστα. 

 

SMS ΚΑΙ MMS 
ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ 

Για να ανοίξετε την εφαρμογή, κάντε ένα από τα εξής: 

• Αγγίξτε στην Αρχική οθόνη. 

• Σύρετε γρήγορα προς τα πάνω από την Αρχική οθόνη > Μηνύματα . 

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα ή να ανοίξετε ένα υπάρχον νήμα μηνυμάτων. 

1. Αγγίξτε Έναρξη Συνομιλίας για να ξεκινήσετε ένα νέο μήνυμα κειμένου, ή αγγίξτε ένα υπάρχον νήμα 

μηνυμάτων για να το ανοίξετε. 

2. Εισάγετε έναν τηλεφωνικό αριθμό ή ένα όνομα επαφής στο πεδίο Προς. Όταν πληκτρολογείτε τον αριθμό, 

η λειτουργία SmartDial θα επιχειρήσει να βρει αντιστοιχίες με τις επαφές της συσκευής. Μπορείτε να αγγίξτε 

κάποιον από τους προτεινόμενους παραλήπτες ή να συνεχίσετε να πληκτρολογείτε τον αριθμό. Αν θέλετε να 

ανοίξετε ένα υπάρχον νήμα μηνυμάτων, απλώς αγγίξτε το. 

3. Αγγίξτε το πλαίσιο κειμένου για να συντάξετε το μήνυμα σας. Αν πατήσετε το κουμπί  Επιστροφή κατά 

τη διάρκεια της σύνταξης ενός μηνύματος, το μήνυμα θα αποθηκευθεί ως πρόχειρο στη λίστα μηνυμάτων 

σας. Αγγίξτε το μήνυμα για να συνεχίσετε. 

4. Όταν το μήνυμά σας είναι έτοιμο για αποστολή, αγγίξτε  . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

• Καθώς προβάλλετε και αποστέλλετε και άλλα μηνύματα, θα δημιουργηθεί ένα νήμα μηνυμάτων. 

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 

1. Στην οθόνη μηνυμάτων, αγγίξτε Έναρξη Συνομιλίας. 
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2. Εισάγετε έναν τηλεφωνικό αριθμό ή ένα όνομα επαφής στο πεδίο Προς ή περιηγηθείτε προς τα κάτω στη 

λίστα επαφών για να βρείτε την επαφή στην οποία επιθυμείτε να στείλετε το μήνυμα. Αγγίξτε για να αρχίσετε 

μια ομαδική συνομιλία. 

3. Αγγίξτε το πλαίσιο κειμένου για να συντάξετε ένα μήνυμα. 

4. Αγγίξτε ξανά  και επιλέξτε έναν τύπο αρχείου πολυμέσων. Επιλέξτε το αρχείο προς επισύναψη. 

5. Το κινητό σας τηλέφωνο είναι πλέον σε λειτουργία μηνύματος πολυμέσων. Αφού τελειώσετε, αγγίξτε . 

 

ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΝΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟ 

1. Στη λίστα μηνυμάτων, αγγίξτε ένα νήμα μηνυμάτων κειμένου ή πολυμέσων για να το ανοίξετε. 

2. Αγγίξτε το πλαίσιο κειμένου για να συντάξετε ένα μήνυμα. 

3. Όταν το μήνυμα είναι έτοιμο, αγγίξτε . 

 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ 

Στη λίστα μηνυμάτων, αγγίξτε  > Ρυθμίσεις για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις μηνυμάτων σας. Επιλέξτε 

από: 

Προεπιλεγμένη εφαρμογή SMS: Ορίστε την προεπιλεγμένη εφαρμογή SMS (η εφαρμογή Μηνύματα είναι 

προεπιλεγμένη) 

 

BLUETOOTH® 
Η συσκευή σας Cat® S42 διαθέτει λειτουργία Bluetooth. Επιτρέπει τη δημιουργία ασύρματης σύνδεσης με 

άλλες συσκευές Bluetooth ώστε να μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση αρχείων με τους φίλους σας, να μιλήσετε 

με hands-free με ένα ακουστικό Bluetooth ή ακόμα και να μεταφέρετε φωτογραφίες από το κινητό σας στο 

PC σας. 

Αν χρησιμοποιείτε Bluetooth, να θυμάστε να είστε εντός 10 μέτρων από τη συσκευή Bluetooth στην οποία 

θέλετε να συνδεθείτε. Να ξέρετε ότι εμπόδια όπως τοίχοι ή άλλος ηλεκτρονικός εξοπλισμός ενδέχεται να 

παρεμβληθούν στη σύνδεση Bluetooth. 

 

 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ BLUETOOTH 

1. Σύρετε γρήγορα προς τα πάνω από την Αρχική οθόνη > Ρυθμίσεις  > Συνδεδεμένες συσκευές. 

2. Αγγίξτε Προτίμηση σύνδεσης > Bluetooth και σύρετε τον διακόπτη  προς τα δεξιά για να 

ενεργοποιήσετε τη λειτουργία. 

Όταν είναι ενεργοποιημένο το Bluetooth, εμφανίζεται το εικονίδιο Bluetooth  στη γραμμή ειδοποιήσεων. 

 

ΣΥΖΕΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ BLUETOOTH 

Το Bluetooth σας επιτρέπει να κάνετε τα ακόλουθα: 

• Να χρησιμοποιείτε μια συσκευή hands-free Bluetooth. 
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• Να χρησιμοποιείτε ένα μονοφωνικό ή στερεοφωνικό σετ ακουστικών Bluetooth. 

• Να ελέγχετε εξ αποστάσεως τι αναπαράγεται μέσω του σετ ακουστικών Bluetooth. 

 

Πριν χρησιμοποιήσετε το Bluetooth, πρέπει να συζεύξετε το κινητό σας τηλέφωνο με μια άλλη συσκευή 

Bluetooth, ως ακολούθως: 

1. Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας. 

2. Αγγίξτε + Σύζευξη νέας συσκευής. Η συσκευή σας τότε θα αναζητήσει άλλες συσκευές Bluetooth που 

βρίσκονται εντός εμβέλειας. 

3. Αγγίξτε τη συσκευή που επιθυμείτε να συζεύξετε με το κινητό σας. 

4. Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

• Μόλις έχει δημιουργηθεί μια σύζευξη, δεν θα χρειαστεί να εισάγετε ξανά κωδικό πρόσβασης σε αυτή τη 

συσκευή Bluetooth. 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΕΣΩ BLUETOOTH 

Με το Bluetooth, μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση αρχείων φωτογραφιών, βίντεο ή μουσικής με την 

οικογένεια και τους φίλους σας. Για αποστολή αρχείων μέσω Bluetooth: 

1. Αγγίξτε το αρχείο που επιθυμείτε να στείλετε. 

2. Αγγίξτε  > Bluetooth, κατόπιν επιλέξτε μια συζευγμένη συσκευή. 

 

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ Ή ΑΠΟΣΥΖΕΥΞΗ ΜΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ BLUETOOTH 

1. Σύρετε γρήγορα προς τα πάνω από την Αρχική οθόνη > Ρυθμίσεις > Συνδεδεμένες συσκευές. 

2. Αγγίξτε Ήδη συζευγμένες συσκευές. 

3. Αγγίξτε  και κατόπιν αγγίξτε ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ για να επιβεβαιώσετε την αποσύνδεση. 

 

ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΙΝΤΕΟ 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Cat® S42 για τη λήψη και κοινή χρήση φωτογραφιών και βίντεο. 

ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΜΙΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Για να ανοίξετε την εφαρμογή κάμερας, κάντε ένα από τα εξής: 

• Αγγίξτε  στην Αρχική οθόνη. 

• Από προεπιλογή, η εφαρμογή ανοίγει σε λειτουργία φωτογραφικής μηχανής. Αν όχι, αγγίξτε Φωτογραφία 

στο κάτω μέρος της οθόνης. 

• Για να αλλάξετε ανάμεσα στην μπροστινή και την πίσω κάμερα, αγγίξτε  . 

• Συνθέστε τη φωτογραφία μέσω της οθόνης λήψης φωτογραφιών. 
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• Αγγίξτε πάνω στην οθόνη για να εστιάσετε σε μια συγκεκριμένη περιοχή. 

• Τσιμπήστε για μεγέθυνση/σμίκρυνση στο θέμα σας. 

• Αγγίξτε   για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις κάμερας - να ρυθμίσετε έναν αυτόματο χρονοδιακόπτη, να 

ρυθμίσετε τη λειτουργία κατά του τρεμοπαιξίματος ή να ρυθμίσετε τις ιδιότητες της εικόνας. 

Αγγίξτε   για λήψη της φωτογραφίας. 

• Μπορείτε επίσης να τραβήξετε φωτογραφίες πατώντας τα πλήκτρα Αύξησης/μείωσης έντασης ήχου. 

 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΙΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Για να προβάλετε τις φωτογραφίες σας, κάνετε ένα από τα εξής: 

• Όταν είστε στην εφαρμογή Κάμερα, αγγίξτε στην κάτω δεξιά γωνία τη μικρογραφία της τελευταίας 

φωτογραφίας που πήρατε, για να αποκτήσετε πρόσβαση στην εφαρμογή Συλλογή. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

• Για να επιστρέψετε στην προβολή Κάμερα, πατήστε το κουμπί κάμερας στην πάνω αριστερή γωνία ή 

σύρετε γρήγορα προς τα δεξιά μέχρι να εμφανιστεί ξανά η οθόνη λήψης φωτογραφιών. 

• Σύρετε γρήγορα προς τα πάνω από την Αρχική οθόνη > Φωτογραφίες  για να δείτε όλα τα βίντεο και 

τις φωτογραφίες. 

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΣΑΣ 

Καθώς πλοηγείστε στις φωτογραφίες σας, είναι διαθέσιμες οι εξής επιλογές: 

• Κοινή χρήση: Αγγίξτε  για να κάνετε κοινή χρήση των φωτογραφιών σας μέσω διάφορων εφαρμογών 

που είναι διαθέσιμες στη συσκευή σας. 

• Επεξεργασία: Αγγίξτε  για να επεξεργαστείτε τις φωτογραφίες σας με ένα διαθέσιμο εύρος επιλογών. 

• Λεπτομέρειες: Αγγίξτε   για να δείτε τις λεπτομέρειες των φωτογραφιών. 

• Διαγραφή: Αγγίξτε  για να διαγράψετε τις φωτογραφίες που δεν θέλετε. 

 

ΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΒΙΝΤΕΟ  

1. Αγγίξτε  στην Αρχική οθόνη. 

• Από προεπιλογή, η εφαρμογή ανοίγει σε λειτουργία φωτογραφικής μηχανής.  

2. Σύρετε γρήγορα προς τα δεξιά για μετάβαση στη λειτουργία Βίντεο. 

• Για αλλαγή ανάμεσα στην μπροστινή και την πίσω κάμερα, αγγίξτε . 

3. Αγγίξτε  για να ξεκινήσετε την εγγραφή. 

4. Κατά την εγγραφή, κάντε ένα από τα εξής: 
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• Τσιμπήστε για μεγέθυνση/σμίκρυνση στο θέμα σας. 

• Αγγίξτε  για παύση της εγγραφής. Αγγίξτε πάλι για έξοδο. 

• Αγγίξτε  για να τραβήξετε μια φωτογραφία. 

5. Αγγίξτε  για να σταματήσετε τη λήψη. 

 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ ΣΑΣ 

Για να προβάλετε ένα βίντεο μετά την εγγραφή, αγγίξτε τη μικρογραφία του τελευταίου βίντεο που πήρατε 

στην κάτω δεξιά γωνία για να αποκτήσετε πρόσβαση στην εφαρμογή Συλλογή. 

 

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 

Η εφαρμογή Φωτογραφίες μπορεί να αναζητήσει αυτόματα φωτογραφίες και βίντεο που έχουν αποθηκευτεί 

στη συσκευή σας ή στην κάρτα μνήμης. Επιλέξτε το άλμπουμ/φάκελο και αναπαράγετε ως προβολή 

διαφανειών (slideshow) ή επιλέξτε αντικείμενα για κοινή χρήση με άλλες εφαρμογές. 

 

ΑΝΟΙΓΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 

Σύρετε γρήγορα προς τα πάνω από την Αρχική Οθόνη > Φωτογραφίες  για να ανοίξετε την εφαρμογή. Η 

εφαρμογή Φωτογραφίες κατηγοριοποιεί τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας ανά τοποθεσία αποθήκευσης και 

αποθηκεύει αυτά τα αρχεία σε φακέλους. Αγγίξτε έναν φάκελο για προβολή των φωτογραφιών και των 

βίντεο που περιέχει. 

 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΙΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 

1. Στις Φωτογραφίες, αγγίξτε έναν φάκελο για προβολή των φωτογραφιών που περιέχει. 

2. Αγγίξτε τη φωτογραφία για προβολή σε λειτουργία πλήρους οθόνης, κατόπιν σύρετε γρήγορα προς τα 

αριστερά ή δεξιά για προβολή της προηγούμενης ή της επόμενης φωτογραφίας. 

3. Για μεγέθυνση στην εικόνα, απομακρύνετε τα δύο σας δάχτυλα μεταξύ τους στην τοποθεσία της οθόνης 

που επιθυμείτε να κάνετε ζουμ. Σε λειτουργία ζουμ, σύρετε γρήγορα το δάχτυλό σας πάνω ή κάτω και 

αριστερά ή δεξιά. 

Συμβουλή: Η προβολή φωτογραφιών υποστηρίζει τη λειτουργία περιστροφής. Αφού περιστρέψετε τη 

συσκευή, αγγίξτε  και η φωτογραφία προσαρμόζεται αυτόματα στην περιστροφή. 

 

ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΜΙΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 

1. Όταν προβάλλετε μια φωτογραφία, αγγίξτε  . 

2. Αγγίξτε  και χρησιμοποιήστε το εργαλείο περικοπής για να επιλέξετε το τμήμα της εικόνας που 

επιθυμείτε να αποκόψετε. 

• Σύρετε από το εσωτερικό του εργαλείου περικοπής για να το μετακινήσετε. 
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• Σύρετε μια πλευρά ή μια γωνία του εργαλείου περικοπής για να αλλάξετε το μέγεθος της εικόνας. 

3. Αγγίξτε Τέλος > Αποθήκευση αντιγράφου για να αποθηκεύσετε τη φωτογραφία μετά την περικοπή. 

• Για να απορρίψετε τις αλλαγές, πατήστε το κουμπί Επιστροφή και κατόπιν αγγίξτε ΑΠΟΡΡΙΨΗ. 

 

 ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΜΟΥΣΙΚΗ 
Μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία μουσικής από ένα PC στη συσκευή σας Cat® S42, για να μπορείτε να ακούτε 

μουσική οπουδήποτε βρίσκεστε. 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ 

1. Συνδέστε τη συσκευή σας σε έναν υπολογιστή με το καλώδιο USB και επιλέξτε Μεταφορά Αρχείων στη 

συσκευή. 

2. Στον υπολογιστή, περιηγηθείτε στη συσκευή USB και ανοίξτε την. 

3. Δημιουργήστε ένα φάκελο στον ριζικό φάκελο της συσκευής σας ή στην κάρτα SD (για παράδειγμα, Music). 

4. Αντιγράψτε τη μουσική σας από το PC στο νέο φάκελο. 

5. Για να αφαιρέσετε τη συσκευή σας από το PC με ασφάλεια, περιμένετε έως να ολοκληρωθεί η αντιγραφή 

της μουσικής και κατόπιν αφαιρέστε τη μονάδα όπως απαιτείται από το λειτουργικό σύστημα του PC σας. 

Αποσυνδέστε το καλώδιο USB. 

 

ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ YouTube Music και ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

• Σύρετε γρήγορα προς τα πάνω από την Αρχική οθόνη και κατόπιν αγγίξτε YT Music  

• Αγγίξτε Βιβλιοθήκη και κατόπιν αγγίξτε Αρχεία συσκευής για να προσθέσετε τραγούδια στη λίστα 

αναπαραγωγής σας, ή: 

• Αγγίξτε το κουμπί Αναζήτηση στη δεξιά πάνω γωνία για να αναζητήσετε τραγούδια online. 

 

ΑΚΡΟΑΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ FM 
Μπορείτε να ακούτε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM στην εφαρμογή Ραδιόφωνο FM. 

Αρχικά, συνδέστε τα ακουστικά στην υποδοχή ήχου, πριν ανοίξετε την εφαρμογή. Κατόπιν αγγίξτε > 

Ραδιόφωνο FM   για να ανοίξετε την εφαρμογή. 

 

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ: 

• Για να συντονίσετε χειροκίνητα μια συχνότητα, αγγίξτε < ή >. 

• Για να σαρώσετε αυτόματα τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, αγγίξτε  > Αναζήτηση, και επιλέξτε το 

κανάλι προτίμησής σας από τη λίστα. 

• Για να προσθέσετε τον τρέχοντα ραδιοφωνικό σταθμό στη λίστα αγαπημένων σας, αγγίξτε  

• Για απενεργοποίηση του ραδιοφώνου, αγγίξτε  . 
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ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ GOOGLE 
Πρέπει να συνδεθείτε σε έναν λογαριασμό Google για να χρησιμοποιήσετε τις εφαρμογές Gmail, Ημερολόγιο 

Google και για να λάβετε και να χρησιμοποιήσετε και άλλες εφαρμογές Google. 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ GOOGLE 

Αν δεν επιλέξατε να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Google κατά την αρχική ρύθμιση, μπορείτε εύκολα να 

δημιουργήσετε έναν: 

1. Σύρετε γρήγορα προς τα πάνω από την Αρχική οθόνη > Ρυθμίσεις . 

2. Αγγίξτε Λογαριασμοί > Προσθήκη λογαριασμού. 

3. Αγγίξτε Google  και κατόπιν ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. 

 

ΧΡΗΣΗ TOY GMAIL 

Κατά την αρχική ρύθμιση, μπορεί να έχετε συνδέσει τη συσκευή σας σε έναν υπάρχοντα λογαριασμό Google. 

Την πρώτη φορά που ανοίγετε την εφαρμογή Gmail στο τηλέφωνό σας, τα Εισερχόμενα θα περιέχουν τα 

μηνύματα από αυτό το λογαριασμό. 

 

ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ GMAIL 

Σύρετε γρήγορα προς τα πάνω από την Αρχική οθόνη > Gmail . 

 

ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ 

Αγγίξτε το πλαίσιο επιλογής λογαριασμού στην πάνω δεξιά πλευρά της οθόνης και κατόπιν αγγίξτε το 

λογαριασμό που επιθυμείτε να δείτε. 

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ E-MAIL 

1. Στην οθόνη με τα Εισερχόμενα, αγγίξτε ( ). 

2. Εισάγετε τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη του μηνύματος στο πεδίο Προς. 

• Για να στείλετε το e-mail σε περισσότερους από έναν παραλήπτες, διαχωρίστε τις διευθύνσεις e-mail με 

διαστήματα. 

• Για να αποστείλετε Κοινοποίηση ή Κρυφή κοινοποίηση προς άλλους παραλήπτες, αγγίξτε V για να 

εμφανίσετε τα πεδία Κοινοποίηση/Κρυφή κοινοποίηση. 

3. Εισάγετε το θέμα του e-mail και συντάξτε το μήνυμα σας. 

• Αν θέλετε να επισυνάψετε μια εικόνα, αγγίξτε  > Επισύναψη αρχείου, για να επιλέξετε ένα αρχείο. 

4. Για αποστολή, αγγίξτε . 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ή ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΝΟΣ EMAIL 

1. Επιλέξτε το e-mail στην οθόνη Εισερχόμενα. 

2. Αγγίξτε  για να απαντήσετε, ή αγγίξτε  για να επιλέξετε Απάντηση σε όλους ή Προώθηση. 

 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ GMAIL 

3. Στην αρχική οθόνη της εφαρμογής Gmail, αγγίξτε > Ρυθμίσεις. 

4. Επιλέξτε Γενικές ρυθμίσεις ή ένα λογαριασμό e-mail. 

5. Αγγίξτε μια επιλογή και αλλάξτε τις απαραίτητες ρυθμίσεις. 

 

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE PLAY STORE 
Κατεβάστε και εγκαταστήστε εφαρμογές και παιχνίδια από το  Play Store. 

ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ GOOGLE PLAY STORE 

Σύρετε γρήγορα προς τα πάνω από την Αρχική οθόνη > Play Store . 

 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Για να βρείτε εφαρμογές στην αρχική σελίδα του Play Store, μπορείτε να: 

• Περιηγηθείτε σε εφαρμογές ανά κατηγορία: Αγγίξτε μια κατηγορία και περιηγηθείτε σε αυτήν. 

• Χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Αναζήτηση: Εισάγετε λέξεις-κλειδιά στο πεδίο. 

• Για να προβάλετε τις εγκατεστημένες εφαρμογές σας, αγγίξτε > Οι εφαρμογές/παιχνίδια μου. 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

1. Σύρετε γρήγορα προς τα πάνω από την Αρχική οθόνη > Play Store . 

2. Αγγίξτε μια κατηγορία και κατόπιν αγγίξτε το στοιχείο που επιθυμείτε να κατεβάσετε για επιπρόσθετες 

πληροφορίες. 

3. Για να εγκαταστήσετε ένα αντικείμενο, αγγίξτε Εγκατάσταση. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Μπορείτε να ελέγξετε την πρόοδο μιας λήψης στον πίνακα ειδοποιήσεων. 

 

ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

1. Στην αρχική οθόνη του Play Store, αγγίξτε > Οι εφαρμογές/παιχνίδια μου. 

2. Επιλέξτε την καρτέλα ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ. 

3. Επιλέξτε την εφαρμογή που επιθυμείτε να απεγκαταστήσετε και στη συνέχεια αγγίξτε Απεγκατάσταση. 

4. Αγγίξτε OK για να καταργήσετε την εφαρμογή από τη συσκευή σας. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Μπορείτε επίσης να διαχειριστείτε τις εφαρμογές σας από τις κύριες ρυθμίσεις του τηλεφώνου Ρυθμίσεις > 

Εφαρμογές & ειδοποιήσεις. Επίσης μπορούν να απεγκατεσταθούν απευθείας από το Συρτάρι εφαρμογών 

κρατώντας με το δάχτυλό σας την εφαρμογή και σύροντάς την προς τα πάνω στην Απεγκατάσταση. 

 

ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
Ορισμένες εφαρμογές (π.χ. το Gmail και το Ημερολόγιο) στη συσκευή σας Cat® S42 σας δίνουν πρόσβαση στις 

ίδιες πληροφορίες που μπορείτε να προσθέσετε, προβάλετε και επεξεργαστείτε σε άλλες συσκευές. Εάν 

προσθέσετε, αλλάξετε ή διαγράψετε πληροφορίες οποιωνδήποτε από αυτές τις εφαρμογές σε άλλες 

συσκευές, οι ενημερωμένες πληροφορίες θα εμφανιστούν και στη συσκευή σας. 

Αυτό είναι εφικτό μέσω συγχρονισμού δεδομένων εξ αποστάσεως. Η διαδικασία πραγματοποιείται στο 

παρασκήνιο και δεν επηρεάζει τη χρήση της συσκευής σας. Όταν συγχρονίζεται η συσκευή σας, θα 

εμφανιστεί ένα εικονίδιο συγχρονισμού δεδομένων στη γραμμή ειδοποιήσεων. 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΑΣ 

Μπορείτε να συγχρονίσετε επαφές, e-mail και άλλες πληροφορίες στη συσκευή σας με πολλαπλούς 

λογαριασμούς Google ή άλλου είδους λογαριασμούς, ανάλογα με τις εφαρμογές που έχετε εγκαταστήσει. 

Για παράδειγμα, η προσθήκη ενός προσωπικού σας λογαριασμού Google σημαίνει ότι το προσωπικό σας e-

mail, οι επαφές και οι καταχωρήσεις σας στο ημερολόγιο να είναι πάντοτε διαθέσιμα. Μπορείτε επίσης να 

προσθέσετε ένα λογαριασμό εργασίας έτσι ώστε τα e-mail σας, οι επαφές και οι καταχωρήσεις στο 

ημερολόγιο σας που είναι σχετικά με την εργασία να φυλάσσονται χωριστά. 

 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

1. Σύρετε γρήγορα προς τα πάνω από την Αρχική οθόνη > Ρυθμίσεις. 

2. Αγγίξτε Λογαριασμοί. Η οθόνη θα εμφανίσει τις τρέχουσες ρυθμίσεις σας συγχρονισμού και μια λίστα των 

υπαρχόντων λογαριασμών σας που χρησιμοποιούνται σε σχετικές εφαρμογές. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

• Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να χρειάζεται να αποκτήσετε τα στοιχεία των λογαριασμών από την 

υποστήριξη του διαχειριστή δικτύου σας. Για παράδειγμα, ενδέχεται να χρειαστεί να γνωρίζετε τον τομέα του 

λογαριασμού ή τη διεύθυνση διακομιστή του λογαριασμού. 

3. Αγγίξτε + Προσθήκη λογαριασμού. 

4. Αγγίξτε τον τύπο λογαριασμού για προσθήκη. 

5. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να εισάγετε τις απαραίτητες και προαιρετικές 

πληροφορίες του λογαριασμού σας. Οι περισσότεροι λογαριασμοί απαιτούν όνομα χρήστη και κωδικό 

πρόσβασης, αλλά τα στοιχεία εξαρτώνται από το είδος του λογαριασμού και από τις ρυθμίσεις της υπηρεσίας 

στην οποία συνδέεστε. 

6. Όταν έχετε τελειώσει, ο λογαριασμός σας θα προστεθεί στη λίστα της οθόνης ρυθμίσεων Λογαριασμοί. 

 

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

Ένας λογαριασμός και όλες οι πληροφορίες που συνδέονται με αυτόν μπορούν να αφαιρεθούν από τη 

συσκευή σας, περιλαμβανομένων: e-mail, επαφών, ρυθμίσεων κλπ. Ορισμένοι λογαριασμοί, ωστόσο, δεν 

μπορούν να αφαιρεθούν, όπως είναι ο πρώτος λογαριασμός στον οποίο συνδεθήκατε με τη συσκευή σας. Εάν 
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προσπαθήσετε να αφαιρέσετε ορισμένους λογαριασμούς, πρέπει να γνωρίζετε ότι θα διαγραφούν και οι 

προσωπικές πληροφορίες που σχετίζονται με αυτούς. 

1. Στην οθόνη ρυθμίσεων Λογαριασμοί αγγίξτε τον λογαριασμό που επιθυμείτε να διαγράψετε. 

2. Αγγίξτε ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ, κατόπιν άλλη μια φορά όταν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε. 

 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΑΣ 

Οι δευτερεύουσες επιλογές χρήσης δεδομένων και συγχρονισμού μπορούν να ρυθμιστούν για όλες τις 

εφαρμογές στη συσκευή σας. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το είδος δεδομένων που συγχρονίζετε για κάθε 

λογαριασμό. Ορισμένες εφαρμογές, όπως οι Επαφές και το Gmail μπορούν να συγχρονίσουν δεδομένα από 

πολλαπλές εφαρμογές. 

Ο συγχρονισμός είναι αμφίδρομος για ορισμένους λογαριασμούς, και οι αλλαγές που πραγματοποιούνται 

στις πληροφορίες στη συσκευή σας πραγματοποιούνται και στο αντίτυπο αυτών των πληροφοριών στο 

διαδίκτυο. Ορισμένοι λογαριασμοί υποστηρίζουν μόνο μονόδρομο συγχρονισμό και οι πληροφορίες στη 

συσκευή σας είναι μόνο για ανάγνωση. 

 

ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

1. Στην οθόνη ρυθμίσεων Λογαριασμοί αγγίξτε τον λογαριασμό. 

2. Αγγίξτε Συγχρονισμός τώρα. Θα ανοίξει η οθόνη δεδομένων και συγχρονισμού, εμφανίζοντας μια λίστα 

των πληροφοριών που μπορεί να συγχρονίσει ο λογαριασμός. 

3. Ενεργοποιήστε τα αντικείμενα που επιθυμείτε να συγχρονίσετε: 

• Σύροντας προς τα δεξιά τον αντίστοιχο διακόπτη δεδομένων . 

• Για να απενεργοποιήσετε τον αυτόματο συγχρονισμό, σύρετε προς τα αριστερά τον αντίστοιχο διακόπτη 

δεδομένων . 

 

ΧΡΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 

Χρησιμοποιήστε το Ημερολόγιο για να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε συμβάντα, συναντήσεις και 

ραντεβού. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις συγχρονισμού σας, το ημερολόγιο της συσκευής παραμένει σε 

συγχρονισμό με το ημερολόγιο στις άλλες συσκευές σας. 

 

ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 

Σύρετε γρήγορα προς τα πάνω από την Αρχική Οθόνη > Ημερολόγιο για να ανοίξετε την εφαρμογή. 

Αγγίξτε για να εμφανίσετε τις διάφορες επιλογές προβολών και ρυθμίσεων. 

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ 

1. Σε οποιαδήποτε προβολή ημερολογίου, αγγίξτε  > Συμβάν, για να αρχίσετε την προσθήκη ενός 

συμβάντος. 
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2. Εισάγετε τον τίτλο, την τοποθεσία ή τις επαφές του συμβάντος. 

• Αν υπάρχει ένα χρονικό πλαίσιο για το συμβάν, αγγίξτε την ημερομηνία έναρξης και λήξης, και τις 

αντίστοιχες ώρες. 

• Αν είναι ειδική περίσταση όπως γενέθλια ή ένα ολοήμερο συμβάν, σύρετε τον διακόπτη Ολοήμερο προς τα 

δεξιά . 

3. Καθορίστε την ώρα της υπενθύμισης για το συμβάν, προσκαλέστε άτομα, ορίστε ένα χρώμα και προσθέστε 

τυχόν σημειώσεις ή συνημμένα. 

4. Αφού έχουν εισαχθεί όλες οι πληροφορίες και οι ρυθμίσεις έχουν ολοκληρωθεί, αγγίξτε Αποθήκευση. 

 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΙΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ 

1. Σε οποιαδήποτε προβολή ημερολογίου, αγγίξτε ένα συμβάν για να προβάλετε τις λεπτομέρειες του 

συμβάντος. 

2. Αγγίξτε  για να ξεκινήσετε την επεξεργασία του συμβάντος. 

3. Αγγίξτε Προσθήκη ειδοποίησης για να ορίσετε την υπενθύμιση για το συμβάν. 

4. Αγγίξτε Αποθήκευση για να το αποθηκεύσετε. 

 

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ 

Μπορείτε να ρυθμίσετε ένα νέο ξυπνητήρι ή να τροποποιήσετε ένα υπάρχον ξυπνητήρι. 

 

ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ 

Σύρετε γρήγορα προς τα πάνω από την Αρχική οθόνη > Ρολόι  > για να χρησιμοποιήσετε το ξυπνητήρι 

της συσκευής σας. 

 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΝΟΣ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ 

1. Στην οθόνη με τη λίστα ξυπνητηριών, αγγίξτε  για να προσθέσετε ένα ξυπνητήρι. 

2. Για να ρυθμίσετε ένα ξυπνητήρι, κάντε τα ακόλουθα: 

• Ρυθμίστε την ώρα και τα λεπτά στο ρολόι και αγγίξτε OK. 

• Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία επανάληψης, τσεκάρετε το πλαίσιο ελέγχου Επανάληψη. Αγγίξτε μία ή 

περισσότερες επιλογές. 

• Για να ορίσετε τον ήχο κουδουνίσματος αγγίξτε  και κατόπιν επιλέξτε. 

• Αν θέλετε να δονείται η συσκευή σας μαζί με τον ήχο του ξυπνητηριού, αγγίξτε το πλαίσιο ελέγχου Δόνηση. 

• Για να προσθέσετε μια ετικέτα στο ξυπνητήρι, αγγίξτε Ετικέτα. Εισάγετε την ετικέτα και κατόπιν αγγίξτε OK. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

• Από προεπιλογή, το ξυπνητήρι ενεργοποιείται αυτόματα. 
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ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ 

Η συσκευή σας Cat® S42 διαθέτει αριθμομηχανή η οποία έχει κανονική και προηγμένη λειτουργία. 

ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ 

1. Σύρετε γρήγορα προς τα πάνω από την Αρχική Οθόνη  > Αριθμομηχανή  για να ανοίξετε την εφαρμογή. 

2. Σύρετε γρήγορα προς τα αριστερά ή περιστρέψτε τη συσκευή οριζόντια για να αποκτήσετε πρόσβαση στην 

Προηγμένη λειτουργία της αριθμομηχανής. 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
Για να διαμορφώσετε τη συσκευή σας, σύρετε γρήγορα προς τα πάνω από την Αρχική οθόνη > Ρυθμίσεις. 

 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΩΡΑΣ 
Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, υπάρχει μια επιλογή αυτόματης ενημέρωσης της ώρας 

και ημερομηνίας, με χρήση της ώρας που παρέχει το δίκτυό σας. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Δεν μπορείτε να ορίσετε την ημερομηνία, την ώρα και τη ζώνη ώρας αν χρησιμοποιείτε την αυτόματη 

επιλογή. 

Αν επιθυμείτε να ορίσετε χειροκίνητα την ημερομηνία και την ώρα, κάνετε τα εξής: 

1. Στην οθόνη Ρυθμίσεις, αγγίξτε Σύστημα > Ημερομηνία & ώρα. 

2. Αγγίξτε Αυτόματη ημερομηνία και ώρα και επιλέξτε Απενεργοποίηση. Σύρετε τους διακόπτες Αυτόματη 

ζώνη ώρας προς τα αριστερά για να απενεργοποιήσετε τις λειτουργίες. 

3. Αγγίξτε Ρύθμιση ημερομηνίας, κατόπιν επιλέξτε την επιθυμητή ημερομηνία και αγγίξτε OK. 

4. Αγγίξτε Ρύθμιση ώρας. Στην οθόνη ρύθμισης ώρας, αγγίξτε το πεδίο ωρών ή λεπτών και μετακινήστε το 

δείκτη προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να ρυθμίσετε την ώρα. Αγγίξτε OK όταν έχετε ολοκληρώσει τη 

διαμόρφωση. 

5. Αγγίξτε Επιλογή ζώνης ώρας, και κατόπιν επιλέξτε την επιθυμητή ζώνη ώρας από τη λίστα. 

6. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία Χρήση μορφής 24 ωρών για να αλλάξετε ανάμεσα στη 

μορφή προβολής 24 ωρών και 12 ωρών. 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ  
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ 

1. Στην οθόνη Ρυθμίσεις, αγγίξτε Οθόνη > Επίπεδο Φωτεινότητας. 

2. Σύρετε τον συρόμενο ρυθμιστή προς τα αριστερά για να κάνετε την οθόνη πιο σκοτεινή ή προς τα δεξιά για 

να την κάνετε πιο φωτεινή. 

3. Σηκώστε το δάχτυλό σας από τον συρόμενο ρυθμιστή για να αποθηκεύσετε αυτόματα τις ρυθμίσεις σας. 
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Συμβουλή: Σύρετε τον διακόπτη Προσαρμοζόμενη φωτεινότητα προς τα δεξιά για να ενεργοποιήσετε την 

αυτόματη ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης της συσκευής σας, ανάλογα με το φως στο περιβάλλον. 

 

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ 

Για να ενεργοποιήσετε την περιστροφή της οθόνης όταν γυρίζετε τη συσκευή σας από οριζόντιο σε 

κατακόρυφο προσανατολισμό, αγγίξτε Για προχωρημένους και σύρετε τον διακόπτη Αυτόματη περιστροφή 

προς τα δεξιά . 

 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ 

Αν η συσκευή σας έχει παραμείνει αδρανής για ένα χρονικό διάστημα, η οθόνη θα σβήσει για να 

εξοικονομηθεί μπαταρία. Για να ρυθμίσετε μεγαλύτερο ή μικρότερο διάστημα αδράνειας: 

1. Στην οθόνη Ρυθμίσεις, αγγίξτε Οθόνη > Για προχωρημένους > Αδράνεια. 

2. Επιλέξτε τη διάρκεια που επιθυμείτε να φωτίζεται η οθόνη σας πριν σβήσει. 

 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΑΤΟΣ 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΘΟΡΥΒΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

• Πατήστε το πλήκτρο Έντασης ήχου έως ότου στην οθόνη εμφανιστεί ο πίνακας ελέγχου έντασης ήχου. 

Κατόπιν αγγίξτε το πρώτο εικονίδιο για να επιλέξετε . 

• Όλοι οι ήχοι εκτός από τα πολυμέσα και τα ξυπνητήρια απενεργοποιούνται. 

 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΑΤΟΣ  

Μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου κουδουνίσματος από την Αρχική οθόνη ή από οποιαδήποτε 

εφαρμογή (με εξαιρέσεις κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ή κατά την αναπαραγωγή μουσικής ή βίντεο). 

Πατήστε το πλήκτρο Αύξηση/ Μείωση έντασης ήχου για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κουδουνίσματος 

στο επίπεδο που επιθυμείτε. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κουδουνίσματος στην 

οθόνη Ρυθμίσεις. 

1. Στην οθόνη Ρυθμίσεις, αγγίξτε την επιλογή Ήχος. 

2. Στο Ένταση ήχου κουδουνίσματος, σύρετε το ρυθμιστή για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου. 

 

ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΑΤΟΣ 

1. Στην οθόνη Ρυθμίσεις, αγγίξτε την επιλογή Ήχος. 

2. Αγγίξτε Ήχος κουδουνίσματος. 

3. Επιλέξτε τον ήχο κουδουνίσματος που θέλετε να χρησιμοποιείτε. Με την επιλογή αυτής της ενέργειας 

γίνεται αναπαραγωγή ενός μικρού τμήματος. 

4. Αγγίξτε OK. 

 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΔΟΝΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ 
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Στην οθόνη Ρυθμίσεις, αγγίξτε την επιλογή Ήχος > Για προχωρημένους. Κατόπιν σύρετε προς τα δεξιά τον 

διακόπτη Δόνηση και για κλήσεις . 

 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

1. Στην οθόνη Ρυθμίσεις, αγγίξτε Δίκτυο & Ίντερνετ > Δίκτυο κινητής. 

2. Σύρετε τον διακόπτη Περιαγωγή προς τα δεξιά . 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

• Να θυμάστε ότι η πρόσβαση σε υπηρεσίες δεδομένων κατά την περιαγωγή ενδέχεται να επιφέρει 

σημαντικές επιπρόσθετες χρεώσεις. Ρωτήστε τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου σας για τον πίνακα τιμών της 

περιαγωγής δεδομένων. 

 

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

1. Στην οθόνη Ρυθμίσεις, αγγίξτε Δίκτυο & Ίντερνετ > Δίκτυο κινητής. 

2. Σύρετε τον διακόπτη Δεδομένα κινητής προς τα αριστερά . 

 

ΧΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ NFC 
Η NFC επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ δύο συσκευών που υποστηρίζουν τη λειτουργία NFC, όταν 

οι συσκευές είναι σε επαφή ή είναι σε απόσταση λίγων εκατοστών μεταξύ τους. 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ NFC 

1. Στην οθόνη Ρυθμίσεις, αγγίξτε Συνδεδεμένες συσκευές. 

2. Σύρετε τον διακόπτη NFC προς τα δεξιά . 

3. Επίσης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και η λειτουργία Android™ Beam. 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕΣΩ NFC 

1. Ενεργοποιήστε τις λειτουργίες NFC και Android Beam. 

2. Ανοίξτε το περιεχόμενο που επιθυμείτε να μοιραστείτε (μπορείτε να μοιραστείτε διαδικτυακό περιεχόμενο, 

βίντεο από το YouTube, επαφές και πολλά περισσότερα) 

3. Τοποθετήστε τις συσκευές έτσι ώστε η καθεμία να έρχεται σε επαφή με το πίσω μέρος της άλλης, και όταν 

ζητηθεί Αγγίξτε για μετάδοση, αγγίξτε την οθόνη σας. 

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ PIN ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ SIM 

1. Στην οθόνη Ρυθμίσεις, αγγίξτε Ασφάλεια & τοποθεσία > Για προχωρημένους >Κλείδωμα κάρτας SIM. 
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2. Σύρετε τον διακόπτη Κλείδωμα κάρτας SIM προς τα δεξιά. 

3. Εισάγετε το PIN της κάρτας SIM και κατόπιν αγγίξτε OK. Για να αλλάξετε το PIN της κάρτας SIM 

οποιαδήποτε στιγμή, αγγίξτε Αλλαγή PIN SIM. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε αριθμούς έκτακτης ανάγκης οποιαδήποτε στιγμή από τη συσκευή σας. 

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΟΘΟΝΗΣ 

Για να ασφαλίσετε καλύτερα τα δεδομένα στη συσκευή σας Cat® S42, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια 

μέθοδο κλειδώματος οθόνης. 

1. Στην οθόνη Ρυθμίσεις, αγγίξτε Ασφάλεια & τοποθεσία > Κλείδωμα οθόνης. 

2. Επιλέξτε μία από τις διαθέσιμες επιλογές. 

• Γρήγορο σύρσιμο: Σύρετε γρήγορα το εικονίδιο κλειδώματος για να ξεκλειδώσετε την οθόνη. 

• Μοτίβο: Σχεδιάστε το σωστό μοτίβο ξεκλειδώματος για να ξεκλειδώσετε την οθόνη. 

• PIN: Εισάγετε έναν αριθμό PIN για να ξεκλειδώσετε την οθόνη. 

• Κωδικός: Εισάγετε έναν κωδικό για να ξεκλειδώσετε την οθόνη. 

3. Ακολουθήστε τις εφαρμογές που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση της 

επιλεγμένης σας μεθόδου κλειδώματος οθόνης. 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΙΑΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

1. Στην οθόνη Ρυθμίσεις, αγγίξτε Εφαρμογές & ειδοποιήσεις. 

2. Στη λίστα εφαρμογών, κάντε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: 

• Αγγίξτε μια εφαρμογή για άμεση προβολή των λεπτομερειών της. 

• Αγγίξτε Ειδοποιήσεις για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων. 

• Αγγίξτε Για προχωρημένους > Άδειες εφαρμογών για να ρυθμίσετε σε ποιες πληροφορίες μπορεί να έχει 

πρόσβαση η εφαρμογή. 

• Αγγίξτε Για προχωρημένους > Προεπιλεγμένες εφαρμογές για να ορίσετε ή να καταργήσετε 

προεπιλεγμένες εφαρμογές. 

• Αγγίξτε Για προχωρημένους > Ειδοποιήσεις ανάγκης για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων έκτακτης 

ανάγκης. 

• Αγγίξτε Για προχωρημένους > Ειδική πρόσβαση εφαρμογών για να ορίσετε ποιες εφαρμογές μπορούν να 

αποκτήσουν πρόσβαση σε ειδικές λειτουργίες που αναφέρονται εδώ. 

 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 
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Μπορούν να δημιουργηθούν αντίγραφα ασφαλείας των προσωπικών σας ρυθμίσεων στους διακομιστές της 

Google με ένα λογαριασμό Google. Αν αντικαταστήσετε τη συσκευή σας, τα αντίγραφα ασφαλείας των 

ρυθμίσεών σας θα μεταφερθούν σε νέα συσκευή την πρώτη φορά που θα συνδεθεί σε λογαριασμό Google. 

1. Στην οθόνη Ρυθμίσεις, αγγίξτε Σύστημα > Αντιγραφή ασφαλείας. 

2. Σύρετε τον διακόπτη Αντιγραφή ασφαλείας στο Google Drive προς τα δεξιά . 

 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Αν επαναφέρετε τα εργοστασιακά δεδομένα, η συσκευή σας θα επιστρέψει στις ρυθμίσεις που είχαν 

διαμορφωθεί εργοστασιακά. Όλα τα προσωπικά σας δεδομένα από τον εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο της 

συσκευής θα διαγραφούν, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών του λογαριασμού, του συστήματος και 

των ρυθμίσεων των εφαρμογών, καθώς και όσες εφαρμογές έχουν ληφθεί. 

 

Η επαναφορά της συσκευής σας δεν διαγράφει τις ενημερώσεις του λογισμικού του συστήματος που έχει 

κατεβάσει ή οποιαδήποτε αρχεία στην κάρτα microSD σας, όπως μουσική ή φωτογραφίες. 

1. Στην οθόνη Ρυθμίσεις, αγγίξτε Σύστημα > Για προχωρημένους > Επιλογές επαναφοράς > Διαγραφή όλων 

των δεδομένων (εργοστασιακή επαναφορά). 

2. Όταν σας ζητηθεί, αγγίξτε ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ και στη συνέχεια ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ. Η συσκευή θα 

επαναφέρει τις εργοστασιακές ρυθμίσεις και στη συνέχεια θα πραγματοποιήσει επανεκκίνηση. 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

• Διατηρείτε τη θερμοκρασία περιβάλλοντος ανάμεσα σε 0 °C και 40 °C ενώ φορτίζετε τη συσκευή. 

Διατηρήστε τη θερμοκρασία περιβάλλοντος ανάμεσα σε -25°C και 55°C ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή που 

χρησιμοποιεί τη μπαταρία. Φοράτε προστατευτικά γάντια όταν τη χρησιμοποιείτε έξω από την περιοχή 0 ºC 

έως +45 ºC. 

 

ΕΞΟΔΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ 

• Η ονομαστική έξοδος του φορτιστή είναι 5 V / 1,55 A 

 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ E 
Για να προβάλετε τις κανονιστικές πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας, κάντε τα εξής: 

1. Από την Αρχική οθόνη, αγγίξτε > Ρυθμίσεις. 

2. Στην οθόνη Ρυθμίσεις, αγγίξτε Σχετικά με το τηλέφωνο > Κανονιστικές πληροφορίες. 
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ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΑΚΟΗΣ 

Για να αποφύγετε ενδεχόμενη βλάβη στην ακοή, μην ακούτε σε υψηλά επίπεδα έντασης για 

παρατεταμένα χρονικά διαστήματα. 

 

ΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 
Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κλήσεις έκτακτης ανάγκης στην περιοχή υπηρεσιών. Η 

σύνδεση, ωστόσο, δεν μπορεί να εξασφαλιστεί σε όλες τις περιπτώσεις. Δεν πρέπει να βασίζεστε 

αποκλειστικά στη συσκευή για απολύτως αναγκαίες επικοινωνίες. 

 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ SAR CE 
Αυτή η συσκευή πληροί τις προϋποθέσεις της ΕΕ (1999/519/ΕΚ) αναφορικά με τον περιορισμό της έκθεσης 
του γενικού κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία ως μέσο προστασίας της υγείας του. 
 
Τα όρια αποτελούν μέρος εκτεταμένων συστάσεων για την προστασία του γενικού κοινού. Αυτές οι 
συστάσεις έχουν αναπτυχθεί και ελεγχθεί από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς μέσω τακτικών και 
ενδελεχών αξιολογήσεων επιστημονικών μελετών. Η μονάδα μέτρησης για το συνιστώμενο όριο του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις κινητές συσκευές είναι ο Ειδικός Ρυθμός Απορρόφησης (SAR) και το όριο του 
SAR είναι 2,0 W/kg ως μέσος όρος σε 10 γραμμάρια ιστού. Πληροί τις απαιτήσεις της Διεθνούς Επιτροπής για 
την Προστασία από μη Ιοντίζουσα Ακτινοβολία (ICNIRP). 
 
Για λειτουργία από το σώμα, η συσκευή αυτή έχει δοκιμαστεί και πληροί τις κατευθυντήριες οδηγίες έκθεσης 
της ICNIRP και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 62209-2 για τη χρήση εξειδικευμένων εξαρτημάτων. Η χρήση 
άλλων εξαρτημάτων που περιέχουν μέταλλα μπορεί να μη διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις 
κατευθυντήριες οδηγίες έκθεσης της ICNIRP. 
 
Ο SAR μετράται με τη συσκευή σε απόσταση 5 mm από το σώμα, ενώ εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο 
επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ζώνες συχνοτήτων της συσκευής. 
 
Οι μέγιστες αναφερόμενες τιμές SAR σύμφωνα με τους κανονισμούς CE για το τηλέφωνο αναφέρονται 
παρακάτω: 
SAR κεφαλής: 0,947 W/kg, SAR σώματος: 1,206 W/kg, SAR σώματος: 2,029 W/kg 
 
Για να μειώσετε την έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων, χρησιμοποιείτε ένα αξεσουάρ hands-free ή 
κάποιον άλλο παρόμοιο προαιρετικό εξοπλισμό, ώστε να διατηρείτε τη συσκευή μακριά από το κεφάλι και το 
σώμα σας. Αυτή η συσκευή πρέπει να μεταφέρεται σε απόσταση 5 mm από το σώμα για να διασφαλίζεται ότι 
τα επίπεδα έκθεσης παραμένουν στα επίπεδα των δοκιμών ή κάτω από αυτά. Επιλέγετε κλιπ ζώνης, θήκες ή 
άλλα αξεσουάρ μεταφοράς πάνω στο σώμα που δεν περιέχουν μεταλλικά εξαρτήματα, για υποστήριξη της 
λειτουργίας με αυτό τον τρόπο. Οι θήκες με μεταλλικά εξαρτήματα μπορεί να αλλάξουν τη συμπεριφορά 

σχετικά με τις απαιτήσεις περί ραδιοσυχνοτήτων της συσκευής, περιλαμβανομένης της συμμόρφωσής της με 
τις οδηγίες έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες, με τρόπο που δεν έχει δοκιμαστεί ή πιστοποιηθεί. Επομένως πρέπει 
να αποφεύγεται η χρήση τέτοιων αξεσουάρ. 
 

Για να ελαττώσετε το επίπεδο έκθεσης σε ακτινοβολία, κάντε τα ακόλουθα: 

• Χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο σε καλές συνθήκες λήψης για να μειώνεται η ποσότητα της 

λαμβανόμενης ακτινοβολίας (ειδικά σε υπόγειους χώρους στάθμευσης και κατά τη διάρκεια 

ταξιδιών με τρένο ή αυτοκίνητο). 

• Χρησιμοποιείτε σετ hands-free 

• Για εγκύους, κρατάτε τη συσκευή μακριά από το στομάχι 

• Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μακριά από τα γεννητικά όργανα 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ FCC 
Αυτό το κινητό τηλέφωνο συμμορφώνεται με την ενότητα 15 των Κανόνων της Κρατικής Επιτροπής 

Επικοινωνίας των ΗΠΑ. Η λειτουργία υπόκειται στις εξής δύο προϋποθέσεις: 

(1) Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές και (2) αυτή η συσκευή 

πρέπει να αποδέχεται οποιεσδήποτε παρεμβολές λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών 

που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία. 

 

Αυτό το κινητό τηλέφωνο έχει δοκιμαστεί και βρεθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια ψηφιακής συσκευής 

Κλάσης Β, σύμφωνα με την Ενότητα 15 των κανόνων της FCC. Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί ώστε να 

παρέχουν εύλογη προστασία έναντι επιβλαβών παρεμβολών σε οικιακή εγκατάσταση. Ο εξοπλισμός αυτός 

παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια συχνότητας ραδιοκυμάτων και εάν δεν έχει 

εγκατασταθεί και δε λειτουργεί σε συμμόρφωση με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβή 

παρεμβολή σε ραδιοεπικοινωνίες. 

Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δε θα εμφανιστεί παρεμβολή σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν ο 

εξοπλισμός αυτός προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή σε λήψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, που μπορεί να 

καθοριστεί με την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση του εξοπλισμού, ο χρήστης συνίσταται να 

προσπαθήσει να διορθώσει την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα: 

-Αλλαγή του προσανατολισμού ή της θέσης της κεραίας λήψης. 

-Αύξηση της απόστασης ανάμεσα στον εξοπλισμό και στο δέκτη. 

-Σύνδεση του εξοπλισμού με πρίζα ή κύκλωμα που διαφέρει από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο 

δέκτης. 

-Αναζήτηση βοήθειας από τον αντιπρόσωπο ή κάποιον εμπειρογνώμονα τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης. 

ΕΠΙΗΜΑΝΣΗ FCC: 

Προσοχή: Οι αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν ρητή έγκριση από το μέρος που είναι υπεύθυνο για τη 

συμμόρφωση θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ακύρωση του δικαιώματος του χρήστη να χρησιμοποιεί τον 

εξοπλισμό. 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΑ (SAR) 
Αυτό το κινητό τηλέφωνο έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για 

την έκθεση σε ενέργεια από ραδιοσυχνότητες (RF) που έχει καθορίσει η Κρατική Επιτροπή Επικοινωνιών των 

ΗΠΑ. 

Κατά τη διαδικασία δοκιμής SAR, αυτή η συσκευή ρυθμίστηκε ώστε να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο 

επίπεδο ισχύος της σε όλες τις μπάντες συχνοτήτων που δοκιμάστηκαν και τοποθετήθηκε σε θέσεις που 

προσομοίωναν την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες (RF) κατά τη χρήση σε επαφή με την κεφαλή χωρίς 

διαχωριστική απόσταση και κοντά στο σώμα με διαχωριστική απόσταση 10 mm. Παρόλο που ο SAR 

προσδιορίστηκε στο ανώτατο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, το πραγματικό επίπεδο SAR της συσκευής κατά 

τη λειτουργία της μπορεί να είναι σημαντικά χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή. Αυτό οφείλεται στο ότι το 

τηλέφωνο έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα ισχύος ώστε να χρησιμοποιεί μόνο την 

ισχύ που χρειάζεται για να συνδεθεί με το δίκτυο. Γενικά, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε μια κεραία ασύρματου 

σταθμού βάσης, τόσο πιο χαμηλή είναι η έξοδος ισχύος. 

 

Το πρότυπο έκθεσης για ασύρματες συσκευές που χρησιμοποιούν μια μονάδα μέτρησης είναι γνωστό ως 

Ειδικός ρυθμός απορρόφησης, ή SAR. 

Το όριο SAR που ορίζει η FCC είναι 1,6 W/kg. 
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Αυτό το κινητό τηλέφωνο συμμορφώνεται με τα όρια SAR για γενικό πληθυσμό / μη ελεγχόμενη έκθεση που 

υπάρχουν στο ANSI/IEEE C95.1-1992 και έχει δοκιμαστεί σύμφωνα με τις μεθόδους μέτρησης και διαδικασίες 

που καθορίζονται στο IEEE1528. Η FCC έχει δώσει μια Εξουσιοδότηση Εξοπλισμού για αυτό το μοντέλο 

τηλεφώνου με όλα τα αναφερόμενα επίπεδα SAR να έχουν εκτιμηθεί σε συμμόρφωση με τις οδηγίες της FCC 

σχετικά με την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες (RF). Οι πληροφορίες SAR σχετικά με αυτό το μοντέλο τηλεφώνου 

έχουν κατατεθεί στην FCC και μπορείτε να τις βρείτε στην ενότητα Display Grant στον ιστότοπο 

www.fcc.gov/oet/ea/fccid αφού πραγματοποιήσετε αναζήτηση για το αναγνωριστικό FCC ID: ZL5S42E. 

 

Οι μέγιστες αναφερόμενες τιμές SAR σύμφωνα με τους κανονισμούς της FCC για το τηλέφωνο αναφέρονται 

παρακάτω: 

SAR κεφαλής: 1,11 W/kg,  

SAR σώματος: 1,09 W/kg, 

SAR ασύρματου δρομολογητή: 1,09 W/kg 

Αν και μπορεί να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιπέδων SAR διαφόρων τηλεφώνων και σε διάφορες 

θέσεις, όλα πληρούν τις κυβερνητικές απαιτήσεις. 

 

Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις SAR για λειτουργία με συσκευή φερόμενη επί του σώματος βασίζεται σε 

διαχωριστική απόσταση 10 mm μεταξύ της μονάδας και του ανθρώπινου σώματος. Μεταφέρετε αυτή τη 

συσκευή σε απόσταση τουλάχιστον 10 mm από το σώμα σας για να διασφαλίζετε ότι τα επίπεδα έκθεσης σε 

ραδιοσυχνότητες (RF) παραμένουν στα επίπεδα συμμόρφωσης ή κάτω από αυτά. Για υποστήριξη της 

λειτουργίας με συσκευή φερόμενη επί του σώματος, επιλέγετε κλιπ ζώνης ή θήκες, που δεν περιέχουν 

μεταλλικά εξαρτήματα, ώστε να διατηρείται διαχωριστική απόσταση 10 mm ανάμεσα στη συσκευή αυτή και 

το σώμα σας. 

 

Η συμμόρφωση στην έκθεση σε ραδιοσυχνότητες (RF) με οποιοδήποτε αξεσουάρ φερόμενο επί του σώματος 

το οποίο περιέχει μέταλλο δεν έχει δοκιμαστεί και πιστοποιηθεί, και επομένως πρέπει να αποφεύγονται 

αυτού του είδους τα αξεσουάρ. 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
 Αυτό το σύμβολο πάνω στη συσκευή (και σε τυχόν συμπεριλαμβανόμενες μπαταρίες) υποδεικνύει ότι δεν 

πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Μην απορρίπτετε τη συσκευή ή 

τις μπαταρίες ως γενικά δημόσια απορρίμματα. Η συσκευή (και οι μπαταρίες) θα πρέπει να 

παραδίδονται σε πιστοποιημένο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ή κατάλληλη απόρριψη, στο τέλος 

της ζωής τους. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την ανακύκλωση της συσκευής ή των μπαταριών, 

επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο, την υπηρεσία συλλογής απορριμάτων ή το κατάστημα στο οποίο 

αγοράσατε τη συσκευή. 

 

Η απόρριψη της συσκευής υπόκειται στην οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τα απόβλητα 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Ο λόγος του διαχωρισμού των αποβλήτων ειδών 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και των μπαταριών από τα υπόλοιπα απόβλητα είναι να 

ελαχιστοποιηθούν οι ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία, οποιωνδήποτε 

επικίνδυνων ουσιών που ενδέχεται να υπάρχουν. 
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ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 
Η συσκευή συμμορφώνεται με την κοινοτική νομοθεσία σχετικά με την καταχώριση, την εκτίμηση, τη 

χορήγηση αδείας και τον περιορισμό των χημικών ουσιών (REACH) (Κανονισμός ΕΕ (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 

(REACH) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) και την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον 

Περιορισμό των Επικίνδυνων Ουσιών (RoHS). 

(Οδηγία 2011/65/ΕΕ (RoHS)και την οδηγία τροποποίησής της (ΕΕ) 2015/863 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου). Συνίσταται να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα τακτικά για ενημερωμένες πληροφορίες. 

 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 
Με την παρούσα, ο κατασκευαστής δηλώνει ότι αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις 

και άλλες σχετικές διατάξεις της 

Οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Για τη δήλωση συμμόρφωσης, επισκεφθείτε τον ιστότοπο: 

www.catphones.com/support/ 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 
Αυτή η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικούς χώρους κατά τη λειτουργία στην 

περιοχή συχνοτήτων 5150 έως 5350 MHz. Περιορισμοί σε: Βέλγιο (BE), Βουλγαρία (BG), Τσεχική Δημοκρατία 

(CZ), Δανία (DK), Γερμανία (DE), Εσθονία (EE), Ιρλανδία (IE), Ελλάδα (EL), Ισπανία (ES), Γαλλία (FR), Κροατία 

(HR), Ιταλία (IT), Κύπρο (CY), Λετονία (LV), Λιθουανία (LT), Λουξεμβούργο (LU), Ουγγαρία (HU), Μάλτα (MT), 

Ολλανδία (NL), Αυστρία (AT), Πολωνία (PL), Πορτογαλία (PT), Ρουμανία (RO), Σλοβενία (SI), Σλοβακία (SK), 

Φινλανδία (FI), Σουηδία (SE), Ηνωμένο Βασίλειο (UK), Ελβετία (CH), Νορβηγία (NO), Ισλανδία (IS), Λίχτενσταϊν 

(LI) και Τουρκία (TR). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 

Μπάντες Μεταβιβαζόμενη ισχύς (dB) 

GSM 900 33,20 

GSM 1800/1900 30,20 

WCDMA B1 24,00 

WCDMA B5 24,00 

WCDMA B8 24,00 

FDD-LTE B1 24,00 

FDD-LTE B3 24,00 

FDD-LTE B5 24,00 

FDD-LTE B7 24,00 

FDD-LTE B8 24,00 

FDD-LTE B20 24,00 

FDD-LTE B28 24,00 

Wi-Fi: 2400 - 2483,5 MHz 17,90 

Wi-Fi: 5150 - 5250 MHz 17,16 

Wi-Fi: 5250 - 5350 MHz 17,36 

Wi-Fi: 5470 - 5725 MHz 17,12 

Wi-Fi: 5745 - 5825 MHz 13,89 

Bluetooth: 2400 - 2483,5 MHz 9,30 

NFC: 13,56 MHz -14,76 dBuA/m 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

http://www.catphones.com/support/
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Λάβετε υπόψη τους εθνικούς, τοπικούς κανονισμούς στην τοποθεσία όπου θα χρησιμοποιηθεί η συσκευή. Η 

χρήση της συσκευής ενδέχεται να περιορίζεται σε ορισμένα ή όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΕΕ). 

Ορισμένες ζώνες ίσως να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες ή όλες τις περιοχές. Παρακαλούμε να 

επικοινωνήσετε με τον τοπικό πάροχο για περισσότερες λεπτομέρειες. 

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνοτήτων που εκπέμπεται στις ζώνες συχνοτήτων στις οποίες λειτουργεί ο 

ραδιοεξοπλισμός: 

Η μέγιστη ισχύς για όλες τις ζώνες συχνοτήτων είναι μικρότερη από τη μέγιστη οριακή τιμή που καθορίζεται 

στο σχετικό Εναρμονισμένο πρότυπο. 

Οι ζώνες συχνοτήτων και τα ονομαστικά όρια ισχύος εκπομπής που έχουν εφαρμογή σε αυτόν το 

ραδιοεξοπλισμό έχουν ως εξής: 
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CAT® S42 - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Λειτουργικό σύστημα Android 10  

Επεξεργαστής MediaTek MT6761D τετραπύρηνος 

Μνήμη • Εσωτερική μνήμη: 32 GB eMMC / 3 GB LPDDR4X SDRAM 
• Εξωτερική μνήμη: SDXC, Κατηγορίας 10/Εξαιρετικά υψηλής 
ταχύτητας/έως και 256 GB 

Κινητό δίκτυο LTE: 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 7/ 8/ 20/ 28/  
WCDMA: 1/ 2/ 4/ 5/ 8 
GSM, 850/ 900/ 1800/ 1900 

Οθόνη Μέγεθος 5,5" HD+ με υποστήριξη υγρών δακτύλων & γαντιού 

Κάμερα • Πίσω κάμερα: 13 MP Διπλού στοιχείου PDAF με φλας μίας LED 
• Μπροστινή κάμερα: 5 MP  

Αισθητήρας • Φωτισμός περιβάλλοντος 
• Επιταχυνσιόμετρο 
 
• Πυξίδα 
• Προσέγγισης 

Συνδεσιμότητα • Υποδοχή ήχου: 3,5 mm 
• Bluetooth: 5.0 
• USB: USB 2.0  
• Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 
• GPS, aGPS, GLONASS, Gaileo, EGNOS, SBAS, Beidou 
• Ραδιόφωνο FM με RDS 
• NFC 
• Τύπος SIM: Nano SIM 

Μπαταρία 4000 mAh 

Άλλα Προστασία από είσοδο ξένων υλικών: IP68 
Πτώση: 1,5 m 
Αντοχή στο νερό: 1,5 m για έως 35 λεπτά 
Προγραμματιζόμενο Πλήκτρο με λειτουργία PTT 

Διαστάσεις 161,3 x 77,20 x 12,70mm 

Βάρος 220g 

* Ο σχεδιασμός και τα χαρακτηριστικά ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. 

 

  



 
42 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
Κατασκευαστής: 

 Όνομα: Bullitt Mobile Limited 
 Διεύθυνση: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR  
Ραδιοεξοπλισμός:  

Μοντέλο: S42 
Περιγραφή: Ανθεκτικό Smart Phone 
Έκδοση λογισμικού σχετικού με ραδιοεξοπλισμό: LTE_C0109_S42 
Παρεχόμενα αξεσουάρ και εξαρτήματα: Καλώδιο USB, αντάπτορας, μπαταρία, ακουστικά 

Εμείς, η Bullitt Mobile Limited, δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη ότι το προϊόν που περιγράφηκε 
παραπάνω συμμορφώνεται με τις σχετικές νομοθεσίες εναρμόνισης της ΕΕ: 

Οδηγία για τον Ραδιοεξοπλισμό (RE) (2014/53/ΕΕ), Οδηγία για τον περιορισμό επικίνδυνων ουσιών (RoHS) 

(2011/65/ΕΕ) με τις τροποποιήσεις της στην κατ' εξουσιοδότηση Οδηγία (ΕΕ) 2015/863 

Έχουν εφαρμοστεί τα ακόλουθα εναρμονισμένα πρότυπα και/ή άλλα σχετικά πρότυπα: 

1. Υγεία και ασφάλειας (άρθρο 3.1(a) της Οδηγίας RE) 

◼ EN 50360:2017, EN 62209-1:2016 
◼ EN 50566:2017, EN62209-2:2010 
◼ EN 62311:2008, EN50665:2017 
◼ EN 62479:2010, EN 50663:2017 
◼ EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 
◼ EN 62368-1:2014+A11:2017 
◼ EN50332-1:2013, EN50332-2:2013 

2. Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (Άρθρο 3.1 (β) της Οδηγίας RE) 

◼ ETSI EN301489-1 V2.2.3 
◼ ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 
◼ Προσχέδιο ETSI EN301489-17 V3.2.2 
◼ ETSI EN 301 489-19 V2.1.1 
◼ Προσχέδιο ETSI EN 301489-52 V1.1.0 
◼ EN 55032:2015/AC:2016  
◼ EN 55035:2017 
◼ EN 61000-3-2:2014  
◼ EN 61000-3-3:2013 

3. Χρήση φάσματος συχνοτήτων ραδιοκυμάτων (Άρθρο 3.2 της Οδηγίας RE) 

◼ ETSI EN 301 908-1 V11.1.1, ETSI EN 301 908-2 V11.1.2, ETSI EN 301 908-13 V11.1.2 
◼ ETSI EN 303 413 V1.1.1 
◼ ETSI EN 300 328 V2.2.2 
◼ ETSI EN 301 893 V2.1.1 
◼ ETSI EN 300 440 V2.2.1 
◼ ETSI EN 301 511 V12.5.1  
◼ EN 300 330 V2.1.1 
◼ ETSI EN 303 345 -1 V1.1.1/Προσχέδιο ETSI EN 303 345 -3 V1.1.0 

 

Ο κοινοποιημένος φορέας (Επωνυμία: CETECOM GMBH, Αναγνωριστικό: 0680) εκτέλεσε την αξιολόγηση 
συμμόρφωσης σύμφωνα με το Παράρτημα III της Οδηγίας RE και εξέδωσε το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ 
(Αριθ. αναφ.: M20-0892-01-TEC). 

 

Υπογεγραμμένη για λογαριασμό της: Bullitt Mobile Limited 

Τόπος: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR, Ημερομηνία: Ιούνιος 1, 2020 

Όνομα: Arlen Huang, Θέση: Διευθυντής Ποιότητας, Υπογραφή:  
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© 2020 Caterpillar. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Τα CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, 

τα αντίστοιχα λογότυπα τους, το "Caterpillar Yellow", η παρουσίαση "Power Edge" και Cat "Modern 

Hex" καθώς και η εταιρική ταυτότητα και η ταυτότητα προϊόντος που χρησιμοποιούνται στο παρόν, 

αποτελούν εμπορικά σήματα της Caterpillar και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν χωρίς άδεια. 

www.cat.com / www.caterpillar.com 

 
Η Bullitt Mobile Ltd. είναι δικαιοδόχος της Caterpillar Inc. 

Τα εμπορικά σήματα της Bullitt Mobile Ltd. και τρίτων ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. 
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