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ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ОЗНАЙОМТЕСЯ ПЕРЕД ПЕРШИМ 

ВИКОРИСТАННЯМ 

• Для забезпечення належного використання пристрою уважно прочитайте цей посібник і 

рекомендовані заходи безпеки. 

• Після використання пристрою в солоній воді, промийте його, а також гніздо для навушників і USB-

роз’єм, щоб запобігти сольовій корозії. 

• Хоча конструкція пристрою відзначається підвищеною міцністю, не рекомендується вдаряти, кидати, 

роздавлювати, проколювати та згинати його. 

• Не вмикайте пристрій в умовах, коли його використання заборонено або може створити перешкоди чи 

небезпеку. 

• Не використовуйте пристрій під час керування транспортним засобом. 

• Завжди дотримуйтесь усіх правил використання пристроїв у лікарнях та медичних закладах і 

вимикайте смартфон біля медичного обладнання. 

• Перебуваючи в літаку, вимикайте пристрій або активуйте режим польоту, оскільки він може створити 

перешкоди для обладнання керування повітряним судном. 

• Вимикайте пристрій біля високоточних електронних приладів, оскільки він може знизити ефективність 

їхньої роботи. 

• Не намагайтеся розібрати пристрій та його приладдя. Якщо це необхідно, обслуговувати та 

ремонтувати пристрій має тільки кваліфікований персонал. 

• Не кладіть пристрій та його приладдя в контейнери із сильним електромагнітним полем. 

• Не розміщуйте поблизу пристрою магнітні носії даних. Випромінювання від пристрою може стерти 

інформацію, що зберігається на них. 

• Не використовуйте пристрій у середовищах з легкозаймистим газом, наприклад на АЗС, і не 

розміщуйте його в приміщеннях із високою температурою. 

• Тримайте пристрій та його приладдя якнайдалі від маленьких дітей. Дітям заборонено користуватися 

пристроєм без нагляду. 

• Щоб уникнути ризику вибуху, використовуйте лише затверджені зарядні пристрої. 

• Дотримуйтесь усіх законів і правил щодо використання бездротових пристроїв, а також поважайте 

конфіденційність і законні права інших. 

• Тримайте пристрій на відстані 15 см від медичних імплантатів (у серці, суглобах тощо) та розташовуйте 

його на боці, протилежному імплантату. 

• Під час використання USB-кабелю ретельно дотримуйтесь відповідних інструкцій із цього посібника, 

щоб запобігти пошкодженню пристрою або ПК. 

• Повний текст інструкції з техніки безпеки доступний за посиланням 

https://www.catphones.com/support/. 
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ПРАВОВЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 

© Caterpillar, 2019. Усі права застережено.  

CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, відповідні логотипи, Caterpillar Yellow, зовнішнє оформлення 

Power Edge та Cat Modern Hex, а також корпоративний образ і вигляд продукції, які містяться в цьому 

документі, є товарними знаками компанії Caterpillar і не можуть використовуватися без її дозволу.  

Bullitt Mobile Ltd. є ліцензіатом Caterpillar Inc. 

Товарні знаки Bullitt Mobile Ltd. і третіх сторін належать відповідним власникам. 

 

Відтворення або передачу будь-якої частини цього документа в будь-якій формі та будь-яким способом 

без попередньої письмової згоди Caterpillar Inc. заборонено. 

 

Виріб, описаний у цьому посібнику, може містити програмне забезпечення, захищене авторським 

правом, і мати можливих ліцензіарів. Клієнтам забороняється в будь-який спосіб відтворювати, 

поширювати, модифікувати, декомпілювати, розбирати, розшифровувати, вилучати, виконувати 

зворотне проектування, надавати в оренду, передавати або субліцензувати зазначене програмне 

забезпечення або технічне обладнання, якщо такі обмеження не заборонені чинним законодавством 

або такі дії не затверджені відповідними власниками авторських прав на підставі ліцензій. 

 

Вміст цього посібника надано в наявному стані. За винятком випадків, передбачених чинним 

законодавством, виробник не надає жодних прямих або непрямих гарантій щодо точності, надійності 

або вмісту цього посібника, у тому числі, крім іншого, непрямі гарантії товарної придатності та 

придатності для певної мети. 

 

У межах, дозволених чинним законодавством, виробник не несе відповідальності за будь-які навмисні, 

випадкові, непрямі або опосередковані збитки, втрачені прибутки, ділові можливості, доходи, дані, 

нематеріальні активи або очікувані заощадження. 

 

Словесний знак та логотипи Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками, якими володіє Bluetooth 

SIG, Inc. Будь-яке використання цих знаків компанією Bullitt Group Ltd. відбувається відповідно до 

ліцензії. Всі інші товарні знаки та торгові найменування третіх сторін належать відповідним власникам. 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

Робота деяких функцій продукту та його приладдя, описаних у цьому документі, залежить від 

установленого програмного забезпечення, пропускної здатності та налаштувань локальної мережі, 

також вони можуть бути не активованими або обмеженими операторами локальних мереж або 

постачальниками мережевих послуг. Тому описи в цьому посібнику можуть незначною мірою не 

відповідати придбаному виробу або його приладдю. 

 

Виробник залишає за собою право змінювати або модифікувати будь-яку інформацію або 

характеристики, що містяться в цьому посібнику, без попереднього повідомлення та зобов’язань. 
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Виробник не несе відповідальності за законність і якість будь-яких продуктів, які ви надсилаєте або 

завантажуєте за допомогою цього пристрою, у тому числі текстові повідомлення, зображення, музику, 

фільми та захищене авторським правом не вбудоване програмне забезпечення. Ви несете 

відповідальність за всі наслідки встановлення або використання описаних вище продуктів на цьому 

пристрої. 

 

ПРАВИЛА ІМПОРТУ Й ЕКСПОРТУ 

Клієнти повинні дотримуватися всіх відповідних законів і правил щодо експорту та імпорту. Крім того, 

клієнтам необхідно отримати всі необхідні державні дозволи та ліцензії для експорту, реекспорту та 

імпорту описаного в цьому посібнику виробу, у тому числі програмного забезпечення й технічних даних.  
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ВАС ВІТАЄ CAT® S52 
Cat S52 — це унікальна, найтонша й найелегантніша конструкція з будь-коли створюваних нами, яка все 

ж лишається такою ж міцною. Компактний, завтовшки 9,69 м легкий корпус — усього 210 грамів — 

витримує будь-які погодні умови. Ви можете просто покласти його до кишені й не турбуватись про 

нього.  

Камера Cat S52 — найкраща у своєму класі. Вона має швидке й точне фокусування завдяки 

двопіксельному сенсорові від Sony, а також діафрагму f/1,8 і великий розмір пікселя — 1,4 мкм, що 

забезпечує чудовий результат зйомки в умовах низької освітленості. (копія рядка 14) Наявність 

акумулятора потужністю 3100 мА·год із технологією швидкої зарядки дає смартфонові можливість 

витримати навіть найбільш інтенсивні навантаження впродовж декількох днів і більше лише від однієї 

зарядки.  

Для цього телефону не потрібен чохол: він призначений для використання без нього. Корпус забезпечує 

найвищий рівень захисту, з яким не може зрівнятися звичайний чохол — це телефон, який витримає 

будь-які умови. Використовуйте його впевнено, не переймаючись можливими проблемами через 

падіння й інші пригоди.  

 

СТІЙКІСТЬ ДО ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ 
ПАДІННЯ ПРИСТРОЮ 

• Можна: використовувати пристрій на висоті до 1,8 м — він розрахований на падіння з такої висоти. 

• Не можна: кидати пристрій із силою та допускати його падіння з висоти понад 1,8 м — він міцний, але 

не є незруйновним. 

ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ 

• Можна: використовувати пристрій в умовах сирості та вологості. Перед використанням у воді 

переконайтесь, що всі компоненти та кришки надійно закриті. Пристрій може витримувати перебування 

на глибині до 1,5 м протягом 35 хв. 

• Не можна: Намагатися використовувати його довше 35 хв. на глибині 1,5 м або глибше. 

СТІЙКІСТЬ ДО ПИЛУ Й ПОДРЯПИН 

• Можна: використовувати пристрій у брудних і пильних середовищах. Cat S52 сертифікований і 

відповідає класу захисту IP68 — промисловому стандарту довговічності. 

ЕКСТРЕМАЛЬНІ ТЕМПЕРАТУРИ 

• Можна: використовувати пристрій у температурному діапазоні від –25 °C до +55 °C. Крім того, пристрій 

може витримувати екстремальні перепади температури: дуже швидкі переходи від низької температури 

до високої та навпаки. 

• Не можна: використовувати пристрій поза температурним діапазоном від 0 °C до + 45 °C без 

використання захисних рукавиць. 
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ВМІСТ КОМПЛЕКТУ 
• Пристрій 

• Стислий посібник користувача 

• Гарантія 

• USB-кабель живлення й адаптер живлення 

• Захисна плівка, наклеєна на екран виробником пристрою 

Примітка. 

Пристрій укомплектовано захисною плівкою, наклеєною на екран виробником. Переконайтеся, що 

захисна плівка залишається на місці. Зняття захисної плівки означатиме, що будь-яке пошкодження, яке 

вимагатиме ремонту, не підлягатиме гарантійному ремонту. 

Якщо вам потрібна нова захисна плівка, перейдіть за посиланням https://www.catphones.com/screen-

protectors. 

 

1. Гніздо для гарнітури 7. Сканер відбитка пальців 
2. Динамік 8. Мікрофон 
3. Клавіші регулювання гучності 9. USB-порт 
4. Кнопка живлення 10. Гучномовець 

https://www.catphones.com/screen-protectors
https://www.catphones.com/screen-protectors
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5. Спалах 11. Кришка лотка для SIM/SD-картки 
6. Основна камера 12. Фронтальна камера 

 

ФУНКЦІЇ КЛАВІШ 
КЛАВІША РЕГУЛЮВАННЯ ГУЧНОСТІ 

• Гучність: натисніть клавішу «Збільшення гучності», щоб збільшити, або клавішу «Зменшення гучності», 

щоб зменшити гучність виклику, мелодії дзвінка, мультимедіа або будильника. 

• Знімок екрана: одночасно натисніть клавіші «Живлення» та «Зменшення гучності» (знімки екрана 

зберігаються у фотоальбомі). 

• Застосунок камери: натисніть кнопку «Збільшення» або «Зменшення гучності», щоб зробити фото. 

 

ПОЧАТОК РОБОТИ 
ВСТАНОВЛЕННЯ SIM-КАРТКИ (КАРТОК) І КАРТИ ПАМ’ЯТІ 
1. Покладіть пристрій на рівній, чистій поверхні дисплеєм догори. 

2. Відкрийте кришку лотка для SIM/SD-картки кінчиком пальця й витягніть лоток. 

3. Встановіть SIM-карту в лоток SIM 1 або SIM 2, щоб золотисті контакти SIM-карти були спрямовані 

донизу. 

4. Якщо ви хочете використовувати карту microSD, встановіть її в лоток для карти microSD, щоб золотисті 

контакти карти пам’яті також були спрямовані донизу. 

5. Обережно вставте лоток назад у гніздо для SIM-картки та встановіть на місце кришку. 

ПРИМІТКА. 

• Натискайте на кришку лотка для SIM/SD-картки, доки його не буде надійно зафіксовано. 

У деякі пристрої можна встановити дві SIM-картки. 

Коли встановлено дві SIM-картки, обидва гнізда для SIM-карток підтримують мережі 4G. 

 



 
10 

 

 

  

ЗАРЯДЖАННЯ АКУМУЛЯТОРА 
Акумулятор S52 не виймається з пристрою. Порядок його заряджання такий: 

1. Підключіть USB-кабель живлення до адаптера живлення. 

Використовуйте лише ті зарядні пристрої та кабелі, які дозволені для телефону Cat®. Застосування 

незатвердженого обладнання може спричинити пошкодження пристрою або акумулятора та призведе 

до анулювання гарантії. 

2. Після завершення заряджання індикатор акумулятора змінить колір із червоного на зелений. 

 

  

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОДАЛЬШЕ ВИКОРИСТАННЯ 

АКУМУЛЯТОРА 
Коли рівень заряду акумулятора низький, на пристрої відображається підказка. Коли рівень заряду 

акумулятора майже вичерпано, пристрій автоматично вимкнеться. Час, необхідний для заряджання 

акумулятора, залежить від навколишньої температури та віку акумулятора. 

 

Якщо акумулятор повністю розряджено, пристрій може не вмикатися відразу після початку заряджання. 

Перед увімкненням телефону зарядіть акумулятор упродовж декількох хвилин. Протягом цього періоду 

на екрані може не відображатись анімація заряджання. 
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УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ ПРИСТРОЮ 
УВІМКНЕННЯ 

• Натисніть та утримуйте клавішу «Живлення» для ввімкнення телефону. 

Під час першого запуску телефону відкриється екран привітання. Виберіть бажану мову й торкніться 

ЗАПУСК, щоб продовжити налаштування. 

• Натисніть і утримуйте, щоб відкрити меню параметрів вимкнення («Вимкнення» / «Перезапуск» / 

«Знімок екрана»), коли пристрій увімкнено. 

• Натисніть, щоб заблокувати або ввімкнути екран, коли пристрій перебуває в режимі очікування. 

• Двічі натисніть, щоб відкрити застосунок «Камера», коли пристрій заблоковано. 

  

ПРИМІТКА. 

• Для доступу до даних і послуг необхідне з’єднання Wi-Fi або мобільні дані. 

• Якщо на SIM-картці використовується персональний ідентифікаційний номер (PIN), перш ніж відкрити 

екран привітання, вам буде запропоновано ввести свій PIN-код. 

• Для використання деяких служб Google на пристрої потрібен обліковий запис Google™. Вам буде 

запропоновано ввійти в існуючий обліковий запис Google або створити новий запис пізніше. 

• Ви можете також записати один або декілька відбитків пальців за допомогою сканера відбитка пальців 

на задній панелі пристрою. Це надійний спосіб розблокування пристрою. Додатковим способом 

розблокування пристрою може бути PIN-код або графічний ключ. 

 

ВИМКНЕННЯ 

1. Натисніть і утримуйте клавішу «Живлення», щоб відкрити меню параметрів «Вимкнення». 

2. Торкніться «Вимкнення». 

 

СЕНСОРНИЙ ЕКРАН 
ВЗАЄМОДІЯ ІЗ СЕНСОРНИМ ЕКРАНОМ 

• Торкання: вибирайте елементи, підтверджуйте вибір або запускайте застосунки на екрані за 

допомогою пальця. 

• Торкання й утримання: торкніться елемента пальцем і продовжуйте утримувати його, поки екран не 

відреагує (наприклад, щоб відкрити меню параметрів на активному екрані, торкніться екрана й 

утримуйте його до появи меню). 

• Проведення пальцем: переміщайте палець по екрану вертикально або горизонтально (наприклад, 

проводьте пальцем ліворуч або праворуч, щоб переключатися між зображеннями). 

• Перетягування: щоб перемістити елемент, торкніться й утримуйте його, а потім перетягніть елемент у 

будь-яку частину екрана. 

 

ГОЛОВНИЙ ЕКРАН 
Головний екран — це відправна точка доступу до функцій вашого пристрою. На ньому відображаються 

значки застосунків, віджети, ярлики тощо. 
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Ви можете встановити різні шпалери, а також налаштувати на ньому відображення бажаних елементів. 

 

БЛОКУВАННЯ Й РОЗБЛОКУВАННЯ ЕКРАНА 
БЛОКУВАННЯ ЕКРАНА 
1. Коли пристрій увімкнено, натисніть клавішу Живлення, щоб заблокувати екран. Ви будете отримувати 

повідомлення й виклики, навіть якщо екран заблоковано. 

2. Якщо ви не користуєтеся пристроєм протягом певного часу, екран буде автоматично заблоковано. Ви 

можете налаштувати тривалість цього періоду в меню налаштувань. 

 

РОЗБЛОКУВАННЯ ТЕЛЕФОНУ 
 

• Використовуйте сканер відбитка пальців для розблокування. У майстрі налаштувань з’явиться підказка 

щодо налаштування сканера. Якщо ви бажаєте додати більше відбитків пальців, перейдіть до 

«Налаштування» — «Безпека та розташування» — «Відбиток пальців». 

• Натисніть клавішу Живлення, щоб увімкнути екран. Потім перетягніть значок замка  вгору, щоб 

розблокувати екран. За потреби введіть графічний ключ або PIN-код. 

ПРИМІТКА.  

Під час реєстрації відбитків пальців переконайтеся, що ви сильно притиснули палець до сканера. В 

іншому разі можуть виникнути труднощі з розпізнаванням відбитка сканером. 

 

ЕКРАН 
РОЗТАШУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ НА ДИСПЛЕЇ 

СПОВІЩЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН 
Рядок стану відображається у верхній частині кожного екрана. На ньому відображаються значки 

сповіщень, наприклад пропущені дзвінки або отримані повідомлення (ліворуч), і значки стану телефону, 

такі як стан акумулятора (праворуч) і поточний час. 

 

ЗНАЧКИ СТАНУ 

 

 

ЗНАЧКИ СПОВІЩЕНЬ 

4G Підключено до мережі мобільного зв’язку 4G  Сигнал мережі мобільного зв’язку 

LTE Підключено до мережі мобільного зв’язку LTE  Режим вібрації 

3G Підключено до мережі мобільного зв’язку 3G  Використовується служба визначення 
розташування 

G Підключено до мережі мобільного зв’язку 
GPRS 

 Акумулятор заряджено 

E Підключено до мережі мобільного зв’язку 
EDGE 

 Акумулятор заряджається 
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H Підключено до мережі мобільного зв’язку 
HSDPA 

 FM-радіо ввімкнено 

H+ Підключено до мережі мобільного зв’язку 
HSPA+ 

 Режим польоту 

R Роумінг  Підключено до мережі Wi-Fi 

 VoLTE  Майбутня подія 

 VoWiFi  Підключено до пристрою Bluetooth 

 Потужність сигналу мережі мобільного зв’язку  Пропущений виклик 

 NFC увімкнено  Гучний зв’язок активовано 

 Нове повідомлення електронної пошти  Мікрофон телефону вимкнено 

 Будильник установлено  Завантаження даних 

 Синхронізація даних  Нове текстове повідомлення 

 Збій входу або синхронізації  Зроблено знімок екрана 

 

 

 

 

 

ПАНЕЛЬ НАВІГАЦІЇ 

Панель навігації відображається в нижній частині екрана. Коли пристрій перебуває в повноекранному 

режимі, проведіть пальцем вверх від нижньої частини пристрою, щоб з’явилася панель навігації.  

• Для доступу до застосунків, що нещодавно використовувалися, проведіть пальцем із панелі.  

 

На панелі є дві основні екранні кнопки. 

 Кнопка 
«Назад» 

• Торкніться, щоб повернутися на попередній екран 

Кнопка «На 
головний екран» 

• Торкніться, щоб повернутися на головний екран. 
• Торкніться й утримуйте, щоб активувати Google Assistant 

 

ПАНЕЛЬ СПОВІЩЕНЬ 
Ви отримуватимете сповіщення про нові повідомлення, пропущені виклики та майбутні події. На панелі 

сповіщень можна переглянути будильники, операторів бездротової мережі або повідомлення, 

нагадування чи сповіщення про події. 

 

ВІДКРИВАННЯ ПАНЕЛІ СПОВІЩЕНЬ 

1. Після появи нового значка проведіть пальцем вниз на панелі сповіщень і потягніть її вниз, щоб 

відкрити. 
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2. Торкніться сповіщення, щоб відкрити відповідний застосунок. 

 

ЗАКРИВАННЯ ПАНЕЛІ СПОВІЩЕНЬ 

1. Щоб закрити панель сповіщень, проведіть пальцем від нижньої частини панелі вгору. 

2. Щоб закрити сповіщення (без перегляду), утримуйте сповіщення та перетягніть його в ліву/праву 

частину екрана. 

ПРИМІТКА. 

• Налаштування сповіщень можна змінити в меню Налаштування > Застосунки та сповіщення. 

 

ЗНАЧКИ ШВИДКОГО ДОСТУПУ 
ДОДАВАННЯ НОВОГО ЕЛЕМЕНТА НА ГОЛОВНИЙ ЕКРАН 

1. На головному екрані проведіть пальцем вверх  двічі. 

2. Щоб додати елемент на головний екран, перетягніть його значок у вибране положення. 

 

ПЕРЕМІЩЕННЯ ЕЛЕМЕНТА НА ГОЛОВНОМУ ЕКРАНІ 

1. Торкніться й утримуйте значок застосунку на головному екрані, доки він не переміститься. 

2. Не відриваючи пальця, перетягніть його у вибране положення на екрані, а потім відпустіть. 

ПРИМІТКА. 

• На панелі головного екрана має бути достатньо місця для розміщення значка. 

ВИДАЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТА З ГОЛОВНОГО ЕКРАНА 

1. Торкніться й утримуйте значок застосунку на головному екрані, доки він не переміститься. 

2. Не відриваючи пальця, перетягніть значок у поле «Видалити», а потім відпустіть його. 

 

ВІДЖЕТИ 
Віджет дає можливість переглядати й використовувати застосунки. Ви можете розміщувати віджети на 

головному екрані у вигляді значків або вікон попереднього перегляду. На телефоні вже встановлено 

кілька віджетів, але ви можете завантажити додаткові з магазину Google Play. 

ДОДАВАННЯ ВІДЖЕТА 

1. Торкніться головного екрана й утримуйте його. 

2. Торкніться параметра «Віджети», щоб переглянути доступні віджети. 

3. Перетягніть вибраний віджет на головний екран. 

 

ВИЛУЧЕННЯ ВІДЖЕТА 

1. Торкніться й утримуйте значок віджета на головному екрані, доки він не переміститься. 
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2. Не відриваючи пальця, перетягніть значок у поле Видалити у верхній частині екрана, а потім відпустіть 

його. 

 

ПАПКИ 
СТВОРЕННЯ ПАПКИ 

Ви можете групувати певні застосунки на головному екрані. Для цього перетягніть значок або ярлик 

одного застосунку поверх іншого та відпустіть його. Після цього буде створено нову папку, до якої ви 

зможете додавати необхідні елементи. 

 

ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ ПАПКИ 

1. Торкніться папки, щоб відкрити її. 

2. Уведіть нове ім’я папки в рядку заголовка. 

3. Потім торкніться екрана в будь-якому місці поза папкою. 

 

ШПАЛЕРИ 
ЗМІНА ШПАЛЕР 

1. Торкніться головного екрана й утримуйте його. 

1. Торкніться Шпалери. 

2. Перегляньте доступні варіанти. 

3. Торкніться Установити шпалери на обраному зображені, а потім виберіть, на який екран слід його 

додати: Екран блокування, Головний екран чи обидва екрани. 

 

ПЕРЕДАЧА МУЛЬТИМЕДІА НА ПРИСТРІЙ ТА З ПРИСТРОЮ 
Передавайте свої улюблені композиції та фотографії між пристроєм і ПК у режимі мультимедійного 

пристрою MTP. 

1. Підключіть пристрій до ПК за допомогою USB-кабелю живлення. 

2. Відкрийте параметри з’єднання USB на панелі сповіщень. Торкніться Зарядження пристрою через USB 

для доступу до інших параметрів. 

3. Торкніться Передача файлів для обміну файлами з вашим ПК. 

4. Ваш смартфон має відображатись як знімний пристрій із внутрішньою пам’яттю. Якщо вставлено карту 

пам’яті, microSD-картка також відображатиметься. Скопіюйте обрані файли на свій пристрій. 

Ваш пристрій має відображатись як знімний пристрій із внутрішньою пам’яттю. Якщо вставлено карту 

пам’яті, також відображатимуться відомості про карту microSD.  

ПРИМІТКА. 

• Якщо ви використовуєте ПК з операційною системою MAC, завантажте драйвери за адресою 

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

 

http://www.android.com/filetransfer/
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ВИКОРИСТАННЯ РЕЖИМУ ПОЛЬОТУ 
У деяких місцях потрібно буде вимкнути передачу даних. Ви можете не вимикати пристрій, а перевести 

його в режим польоту. 

1. На Головний екран потягніть вниз панель сповіщень і торкніться , щоб увімкнути режим польоту. 

ПРИМІТКА. 

• Режим польоту також можна увімкнути в меню Налаштування. 

 

ЗДІЙСНЕННЯ ТЕЛЕФОННОГО ВИКЛИКУ 
Виклик можна здійснити кількома способами. Ви можете виконати наведені нижче дії. 

1. Набрати номер на клавіатурі. 

2. Вибрати номер зі списку контактів. 

3. Вибрати номер на веб-сторінці або в документі. 

ПРИМІТКА. 

• Поки триває виклик, ви можете відповідати на вхідні дзвінки або переводити їх у голосову пошту. Ви 

також можете створювати конференц-виклики між кількома абонентами. 

• Поки триває виклик, натисніть кнопку «Головний екран», щоб повернутися на головний екран і 

використати інші функції. Щоб повернутися до екрана виклику, перетягніть панель сповіщень вниз і 

торкніться Поточний виклик. 

 

ЗДІЙСНЕННЯ ВИКЛИКУ ЗА ДОПОМОГОЮ КЛАВІАТУРИ 

1. На Головний екран торкніться . Потім торкніться , щоб відкрити клавіатуру. 

2. Наберіть номер телефону за допомогою цифрових клавіш. 

3. Коли ви вказали номер або вибрали контакт, торкніться . 

Порада. Ваш пристрій підтримує функцію SmartDial. Коли ви набираєте номер на клавіатурі, він 

автоматично виконує пошук у контактах і відображає ті з них, що збігаються з номером. Ви можете 

закрити клавіатуру, щоб переглянути інші можливі збіги. 

 

ЗДІЙСНЕННЯ ВИКЛИКУ ЗІ СПИСКУ КОНТАКТІВ 

1. На головному екрані проведіть пальцем вверх  двічі > Контакти, щоб переглянути список 

контактів. На клавіатурі торкніться вкладки , щоб переглянути список контактів. 

2. Виберіть контакт. 

3. Торкніться номера телефону, щоб здійснити виклик. 

 

ЗДІЙСНЕННЯ ВИКЛИКУ ІЗ ЖУРНАЛУ ВИКЛИКІВ 
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1. Проведіть пальцем вверх  двічі > вкладка Телефон , щоб переглянути список останніх 

викликів. Якщо ви не можете знайти необхідний контакт, торкніться  > Журнал викликів, щоб 

відобразити всю історію викликів. 

2. Виберіть контакт зі списку й торкніться, щоб зателефонувати абоненту. 

 

ПРИЙОМ І ВІДХИЛЕННЯ ВИКЛИКУ 

Коли ви отримуєте телефонний виклик, на екрані вхідного виклику відображається ідентифікатор 

абонента й уся додаткова інформація про абонента, яку ви вказали в «Контакти». 

• Щоб прийняти виклик, торкніться ПРИЙНЯТИ. 

• Щоб відхилити виклик, торкніться ВІДХИЛИТИ. 

• Щоб відхилити виклик і відправити повідомлення абоненту, який вам телефонує, торкніться 

сповіщення про виклик, а потім торкніться . Виберіть один із варіантів шаблонів повідомлення або 

торкніться «Написати своє повідомлення», щоб створити особисте повідомлення. 

 

ЗАВЕРШЕННЯ ТЕЛЕФОННОГО ВИКЛИКУ 

Під час телефонного виклику натисніть кнопку Завершення виклику — й виклик буде завершено. 

 

КОНТАКТИ 
Застосунок «Контакти» дає можливість зберігати контакти й керувати інформацією про них. 

ЗАПУСК ЗАСТОСУНКУ «КОНТАКТИ» 

Під час налаштування пристрою в застосунку Контакти з’явиться повідомлення про те, як додавати 

контакти. Щоб відкрити застосунок, виконайте одну з наведених нижче дій. 

На Головний екран проведіть пальцем вверх  двічі, а потім — Контакти . 

• Усі контакти відображаються в алфавітному порядку в списку, що прокручується. Торкніться їх, щоб 

побачити додаткові дані. 

 

КОПІЮВАННЯ КОНТАКТІВ 

Ви можете скопіювати свої контакти із SIM-картки, пам’яті пристрою або картки пам’яті. 

1. У списку контактів торкніться  > Налаштування > Імпорт. 

2. Виконайте одну з наведених нижче дій. 

• Щоб імпортувати контакти із SIM-картки: 

Торкніться SIM-картка. Виберіть контакт (-и) і торкніться ІМПОРТ, щоб імпортувати вибраний контакт (-

и). 

• Щоб імпортувати контакти з пам’яті пристрою або картки пам’яті: 
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Торкніться файл у форматі .vcf. Виберіть місце розташування для імпорту контактів і торкніться файлу 

*.vcf, щоб імпортувати контакти. 

 

РЕЗЕРВНЕ КОПІЮВАННЯ КОНТАКТІВ 

Ви можете скопіювати контакти в пам’ять пристрою. 

1. У списку контактів торкніться  > Налаштування > Експорт. 

2. Виберіть місце розташування для збереження контактів і торкніться ЗБЕРЕГТИ. 

 

ДОДАВАННЯ НОВОГО КОНТАКТУ 

1. У списку контактів торкніться , щоб додати новий контакт. 

2. Уведіть ім’я контакту, а потім додайте детальну інформацію, наприклад номер телефону або адресу. 

3. Торкніться Зберегти, щоб зберегти інформацію про контакт. 

 

ДОДАВАННЯ НОВОГО КОНТАКТУ ДО ОБРАНОГО 

1. Торкніться контакту, який потрібно додати до «Обраного». 

2. Торкніться  у верхньому правому куті. 

 

ПОШУК КОНТАКТУ 

1. У списку контактів торкніться Знайти контакти, щоб знайти контакт. 

2. Уведіть ім’я контакту, який необхідно знайти. Під час уведення контакти з іменами, що збігаються, 

з’являтимуться під вікном пошуку. 

 

РЕДАГУВАННЯ КОНТАКТУ 

Ви можете змінювати збережену інформацію про контакти. 

1. У списку контактів торкніться контакту, який необхідно відредагувати. 

2. Торкніться Редагувати контакт. 

3. Внесіть необхідні зміни до інформації про контакт, а потім торкніться Зберегти. Щоб скасувати зміни, 

натисніть клавішу X. 

 

ВИДАЛЕННЯ КОНТАКТУ 

1. У списку контактів торкніться того, який необхідно видалити. 

2. Торкніться  > «Видалити». 

3. Торкніться «Видалити» ще раз, щоб підтвердити дію. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЕКРАННОЇ КЛАВІАТУРИ 
ВІДОБРАЖЕННЯ ПАНЕЛІ КЛАВІАТУРИ 
У деяких застосунках клавіатура відкривається автоматично. В інших необхідно торкнутися текстового 

поля, щоб відкрити її. Натисніть кнопку «Назад», щоб приховати клавіатуру. 

 

ВИКОРИСТАННЯ КЛАВІАТУРИ В АЛЬБОМНІЙ ОРІЄНТАЦІЇ 
Якщо вам важко використовувати клавіатуру в книжковій орієнтації, поверніть пристрій набік. Після 

цього клавіатура відображатиметься в альбомній орієнтації, де її ширина збільшиться. 

 

НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ КЛАВІАТУРИ 

1. На Головний екран проведіть пальцем уверх  двічі > Налаштування  > Система > Мови та 

введення. 

2. Виконайте одну з наведених нижче дій. 

• Торкніться «Віртуальна клавіатура», щоб налаштувати клавіатуру Google і голосовий набір Google. 

• Торкніться «Фізична клавіатура», щоб налаштувати параметри зовнішньої клавіатури. 

• Торкніться «Додатково», щоб перейти до параметрів спрощення введення. 

 

WI-FI® 
Для використання Wi-Fi на вашому пристрої потрібен доступ до бездротових точок доступу. 

УВІМКНЕННЯ WI-FI ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО БЕЗДРОТОВОЇ МЕРЕЖІ 

1. Проведіть пальцем вверх  двічі на Головний екран > Налаштування  > Мережа та Інтернет. 

2. Торкніться Wi-Fi та переведіть перемикач Wi-Fi праворуч . 

3. Виберіть зі списку мережу Wi-Fi для підключення. 

4. Якщо ви виберете відкриту мережу, пристрій підключиться автоматично. Якщо ви виберете захищену 

мережу, уведіть пароль і торкніться Connect (Підключитися). 

ПРИМІТКА. 

• Якщо ви раніше підключалися до захищеної мережі, вам не доведеться повторно вводити пароль у 

разі, коли пристрій не було скинуто до стандартних налаштувань, або якщо не змінився пароль Wi-Fi. 

• Перешкоди на шляху сигналу Wi-Fi зменшать його потужність. 

Порада. На екрані налаштувань Wi-Fi торкніться + Додати мережу, щоб додати невидиму мережу Wi-Fi. 

 

SMS ТА MMS 
ВІДКРИТТЯ ПОВІДОМЛЕНЬ 

Щоб відкрити застосунок, виконайте одну з наведених нижче дій. 

• Торкніться  на Головний екран. 
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• Проведіть пальцем вгору  двічі на Головний екран > Повідомлення . 

 

СТВОРЕННЯ Й ПЕРЕДАЧА ТЕКСТОВОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

Ви можете створити нове текстове повідомлення або відкрити поточний ланцюжок повідомлень. 

1. Торкніться Розпочати чат, щоб написати нове текстове повідомлення, або торкніться наявного 

ланцюжка повідомлень, щоб відкрити його. 

2. Уведіть номер телефону або ім’я контакту в поле «Кому». Під час уведення SmartDial буде 

порівнювати введені дані з наявними контактами. Торкніться імені запропонованого одержувача або 

продовжуйте введення. Якщо ви хочете відкрити існуючий ланцюжок повідомлень, просто торкніться 

його. 

3. Торкніться текстового поля, щоб набрати повідомлення. Якщо натиснути кнопку Назад  під час 

написання повідомлення, його чернетку буде збережено в списку повідомлень. Торкніться 

повідомлення, щоб продовжити набір. 

4. Коли повідомлення буде готове, торкніться . 

ПРИМІТКА. 

• У разі перегляду й надсилання додаткових повідомлень буде створено ланцюжок повідомлень. 

 

СТВОРЕННЯ Й ПЕРЕДАЧА МУЛЬТИМЕДІЙНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 

1. На екрані повідомлень торкніться Розпочати чат. 

2. Уведіть номер телефону або ім’я контакту в поле «Кому» або прокрутіть вниз список контактів, щоб 

знайти контакт, якому необхідно надіслати повідомлення. Торкніться, щоб розпочати груповий чат. 

3. Торкніться текстового поля, щоб набрати повідомлення. 

4. Знову торкніться  і виберіть тип мультимедійного файлу. Виберіть файл, який необхідно 

прикріпити. 

5. Після цього пристрій перейде в мультимедійний режим. Коли повідомлення буде готове, торкніться 

. 

 

ВІДКРИТТЯ ПОВІДОМЛЕНЬ І ВІДПОВІДЬ НА НИХ 

1. У списку повідомлень торкніться ланцюжка текстових або мультимедійних повідомлень, щоб відкрити 

його. 

2. Торкніться текстового поля, щоб набрати повідомлення. 

3. Коли повідомлення буде готове, торкніться . 

 

НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПОВІДОМЛЕНЬ 

 У списку повідомлень торкніться  > Налаштування, щоб налаштувати параметри повідомлень. 

Зробіть вибір з наступних варіантів 
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Стандартний застосунок для передачі SMS: укажіть стандартний застосунок для передачі SMS-

повідомлень (за замовчуванням використовується застосунок Повідомлення). 

 

BLUETOOTH® 
Ваш пристрій Cat S52 обладнано модулем Bluetooth. Він може створювати бездротове з’єднання з 

іншими пристроями Bluetooth, завдяки чому можна обмінюватися файлами з друзями, розмовляти за 

допомогою гарнітури Bluetooth і навіть передавати фотографії з пристрою на ПК. 

Під час використання Bluetooth не відходьте від пристрою Bluetooth, до якого потрібно підключитися, 

більш ніж на 10 метрів. Зверніть увагу, що перешкоди на шляху сигналу, наприклад стіни або інше 

електронне обладнання, можуть перешкоджати з’єднанню Bluetooth. 

 

 УВІМКНЕННЯ BLUETOOTH 

1. Проведіть пальцем вверх  двічі на Головний екран > Налаштування > Підключені пристрої. 

2. Торкніться Параметр з’єднання > Bluetooth і переведіть перемикач  праворуч, щоб увімкнути цю 

функцію. 

Коли Bluetooth увімкнено, на панелі сповіщень відображається значок Bluetooth . 

 

УТВОРЕННЯ ПАРИ Й ПІДКЛЮЧЕННЯ ПРИСТРОЮ BLUETOOTH 

Bluetooth дає можливість робити таке. 

• Використовувати гарнітуру Bluetooth. 

• Використовувати мононавушники або стереонавушники Bluetooth. 

• Віддалено керувати відтворенням за допомогою гарнітури Bluetooth. 

 

Перш ніж використовувати Bluetooth, потрібно створити пару з іншим пристроєм Bluetooth, як описано 

нижче. 

1. Переконайтеся, що функцію Bluetooth на вашому пристрої ввімкнено. 

2. Торкніться + Створити пару з новим пристроєм. Cat S52 розпочне пошук пристроїв Bluetooth поблизу. 

3. Торкніться пристрою, з яким потрібно створити пару. 

4. Виконайте інструкції на екрані, щоб установити з’єднання. 

ПРИМІТКА. 

• Після створення пари вам більше не доведеться вводити пароль у разі повторних підключень до цього 

пристрою Bluetooth. 

 

НАДСИЛАННЯ ФАЙЛІВ ЧЕРЕЗ BLUETOOTH 

За допомогою Bluetooth можна обмінюватися фотографіями, відеозаписами або музичними 

композиціями з рідними та близькими. Порядок надсилання файлів через Bluetooth такий. 

1. Торкніться файлу, який необхідно надіслати. 
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2. Торкніться  > Bluetooth, а потім виберіть пристрій, з яким утворено пару. 

 

РОЗ’ЄДНАННЯ АБО ВИДАЛЕННЯ ПАРИ З ПРИСТРОЄМ BLUETOOTH 

1. Проведіть пальцем вверх  двічі на Головний екран > Налаштування > Підключені пристрої. 

2. Торкніться Раніше підключені пристрої. 

3. Торкніться , а потім торкніться ЗАБУТИ, щоб підтвердити відключення. 

 

ЗЙОМКА ФОТОГРАФІЙ І ЗАПИСУВАННЯ ВІДЕО 
За допомогою Cat S52 можна знімати фотографії, записувати відео та ділитися ними. 

ВІДКРИТТЯ КАМЕРИ ТА ЗЙОМКА ФОТОГРАФІЙ 

Щоб відкрити застосунок камери, виконайте одну з наведених нижче дій. 

• Торкніться  на головному екрані. 

• За замовчуванням застосунок відкриється в режимі камери. Якщо він не відкривається, натисніть Фото 

в нижній частині екрана. 

ПРИМІТКА. 

• Натисніть кнопку «Назад» або «Головний екран», щоб закрити камеру. 

• Для перемикання між фронтальною та задньою камерами торкніться . 

• Зробіть фотографію на екрані фотографування. 

• Торкніться екрана, щоб сфокусуватися на певній ділянці. 

• Зведіть або розведіть пальці, щоб збільшити/зменшити масштаб. 

• Торкніться , щоб змінити налаштування камери; встановити автоспуск, відрегулювати усунення 

мерехтіння або змінити властивості зображення. 

• Торкніться , щоб зробити фотографію. 

• ви також можете робити фотографії, натискаючи клавіші Збільшення/зменшення гучності. 

 

ПЕРЕГЛЯД ФОТОГРАФІЙ 

Щоб переглянути свої фотографії, виконайте одну з наведених нижче дій. 

• У застосунку Камера торкніться ескізу останньої фотографії в нижньому правому куті, щоб відкрити 

галерею. 

ПРИМІТКА. 

• Щоб повернутися в режим камери, натисніть кнопку «Назад» або ведіть пальцем ліворуч, доки не 

з’явиться екран зйомки. 
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• Проведіть пальцем вгору  двічі на Головний екран > Фотографії , щоб переглянути всі 

фотографії та відео. 

 

РЕДАГУВАННЯ Й НАДСИЛАННЯ ФОТОГРАФІЙ 

Під час перегляду фотографій вам доступні такі параметри. 

• Поділитися: торкніться , щоб ділитися своїми фотографіями, використовуючи різні застосунки, 

установлені на вашому пристрої. 

• Редагувати: торкніться , щоб редагувати фотографії за допомогою низки доступних параметрів. 

• Пошук: Торкніться , щоб шукати фотографію в Google для пошуку пов’язаної інформації. 

• Видалити: торкніться , щоб видалити непотрібні фотографії. 

 

ЗЙОМКА ВІДЕО  

1. Торкніться  на головному екрані. 

• За замовчуванням застосунок відкриється в режимі камери.  

2. Проведіть пальцем ліворуч, щоб перейти до режиму відеозйомки. 

• Для перемикання між фронтальною та задньою камерами торкніться . 

3. Торкніться , щоб почати запис. 

4. Під час запису можна виконувати одну з наведених нижче дій. 

• Зводити або розводити пальці, щоб збільшити/зменшити масштаб. 

• Торкнутися , щоб призупинити запис. Торкніться ще раз, щоб відновити запис. 

• Торкніться , щоб зробити фотографію. 

5. Торкніться , щоб припинити зйомку. 

 

ПЕРЕГЛЯД ВІДЕО 

Для перегляду відео після зйомки торкніться ескізу останнього відео в нижньому правому куті, щоб 

відкрити галерею. 

 

ВИКОРИСТАННЯ ФОТОГРАФІЙ 

Застосунок Фотографії автоматично шукає фотографії та відео, збережені на пристрої або картці пам’яті. 

Ви можете вибрати альбом/папку, щоб відтворити її у вигляді слайд-шоу, або вибрати елементи для 

використання в інших застосунках. 
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ВІДКРИТТЯ ФОТОГРАФІЙ 

Проведіть пальцем вгору  двічі на Головний екран > Фотографії , щоб відкрити застосунок. 

Застосунок «Фотографії» розподіляє фотографії та відео за місцем зберігання й зберігає ці файли в 

папках. Торкніться папки, щоб переглянути фотографії або відео з неї. 

 

ПЕРЕГЛЯД ФОТОГРАФІЙ 

1. У застосунку Photos (Фотографії) торкніться папки, щоб переглянути фотографії з неї. 

2. Торкніться зображення, щоб відкрити його в повноекранному режимі, а потім проведіть пальцем 

ліворуч або праворуч, щоб переглянути попереднє або наступне зображення. 

3. Щоб збільшити масштабування зображення, розведіть два пальці в місці екрана, яке необхідно 

збільшити. У режимі масштабування ви можете проводити пальцем угору, униз, ліворуч або праворуч. 

Порада. Засіб перегляду зображень підтримує функцію обертання. Торкніться  після обертання 

пристрою, зображення буде обертатися аналогічно. 

 

ОБРІЗАННЯ ФОТОГРАФІЙ 

1. Під час перегляду фотографії торкніться . 

2. Торкніться  та скористайтеся інструментом для обрізання фотографій, щоб вибрати частину 

фотографії, яку слід обрізати. 

• Щоб перемістити інструмент, перетягуйте його зсередини. 

• Щоб змінити розмір зображення, перетягуйте інструмент за край або кут. 

3. Торкніться Готово > Зберегти копію, щоб зберегти обрізане зображення. 

• Щоб відхилити зміни, натисніть кнопку Назад і торкніться ВІДХИЛИТИ. 

 

 ПРОСЛУХОВУВАННЯ МУЗИКИ 
Ви можете переносити з ПК на Cat S52 файли музичних композицій, щоб мати змогу слухати музику 

будь-де. 

КОПІЮВАННЯ МУЗИКИ НА ПРИСТРІЙ 

1. Під’єднайте свій пристрій до ПК за допомогою USB-кабелю та виберіть на пристрої Передача файлів. 

2. На ПК відкрийте USB-накопичувач. 

3. Створіть папку в кореневому каталозі вашого пристрою або на карті пам’яті (наприклад, «Музика»). 

4. Скопіюйте музичні композиції з ПК у нову папку. 

5. Щоб безпечно вилучити пристрій із ПК, зачекайте завершення копіювання, а потім від’єднайте 

накопичувач згідно з інструкціями операційної системи ПК. Від’єднайте USB-кабель. 
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ВІДКРИВАННЯ GOOGLE PLAY MUSIC 

• Торкніться застосунку Google на головному екрані й виберіть Відтворити музику . 

• Торкніться , а потім виберіть «Музична бібліотека». Вона містить п’ять вкладок: «СПИСКИ 

ВІДТВОРЕННЯ», «ВИКОНАВЦІ», «АЛЬБОМИ», «ПІСНІ» ТА «ЖАНРИ». 

 

ВІДТВОРЕННЯ МУЗИКИ 

1. Торкніться категорії на екрані Music library (Музична бібліотека). 

2. Торкніться пісні, щоб відтворити її. 

Порада. Під час прослуховування музики натисніть кнопку Назад, щоб перейти до інших застосунків, не 

вимикаючи музики. Щоб повернутися до елементів керування музикою, відкрийте панель сповіщень і 

торкніться пісні. 

 

ПРОСЛУХОВУВАННЯ FM-РАДІО 
Ви можете прослуховувати FM-радіостанції в застосунку FM-радіо. 

Перед відкриттям застосунку підключіть гарнітуру до аудіогнізда. Потім торкніться > FM-радіо , щоб 

запустити застосунок. 

 

У ЦЬОМУ ЗАСТОСУНКУ ДОСТУПНІ НАВЕДЕНІ НИЖЧЕ ДІЇ. 

• Щоб вручну налаштуватися на частоту, торкніться < або >. 

• Щоб виконати автоматичний пошук радіостанцій, торкніться  >  і виберіть зі списку тему, що 

вам подобається. 

• Щоб додати поточну радіостанцію до обраного, торкніться . 

• Щоб вимкнути радіо, торкніться , а потім натисніть кнопку Назад, щоб вийти із застосунку. 

 

КОРИСТУВАННЯ СЛУЖБАМИ GOOGLE 
Щоб використовувати Gmail, «Календар Google», а також завантажувати й використовувати інші 

застосунки Google, необхідно виконати вхід в обліковий запис Google. 

СТВОРЕННЯ ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ GOOGLE 

Якщо ви не створили обліковий запис Google під час першого запуску, це можна легко зробити пізніше. 

1. Проведіть пальцем вгору  двічі на Головний екран > Налаштування . 

2. Торкніться Облікові записи > Додати обліковий запис. 

3. Торкніться Google , а потім дотримуйтесь інструкцій на екрані. 
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КОРИСТУВАННЯ GMAIL 

Під час першого запуску ви могли налаштувати ваш пристрій, використовуючи існуючий обліковий запис 

Gmail. Коли ви вперше відкриєте застосунок Gmail на телефоні, у папці «Вхідні» міститимуться 

повідомлення електронної пошти з цього облікового запису. 

 

ВІДКРИТТЯ GMAIL 

• Проведіть пальцем вгору  двічі на Головний екран > Gmail . 

 

ПЕРЕМИКАННЯ МІЖ ОБЛІКОВИМИ ЗАПИСАМИ 

Торкніться вікна вибору облікового запису у верхньому правому куті екрана, а потім виберіть обліковий 

запис, який необхідно переглянути. 

 

СТВОРЕННЯ Й НАДСИЛАННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ 

1. На екрані «Вхідні» торкніться ( ). 

2. Уведіть адресу електронної пошти одержувача в полі Кому. 

• Щоб надіслати електронного листа кільком одержувачам, уведіть кілька адрес електронної пошти, 

відокремлюючи їх пробілами. 

• Щоб надіслати іншим одержувачам звичайні або приховані копії, торкніться V для відображення поля 

Копія / прихована копія. 

3. Уведіть тему й напишіть повідомлення. 

• Якщо ви хочете додати вкладений файл, торкніться  > Вкласти файли, щоб вибрати файл. 

4. Щоб надіслати повідомлення, торкніться . 

 

ВІДПОВІДЬ НА ПОВІДОМЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ АБО ЙОГО ПЕРЕСИЛАННЯ 

1. Виберіть повідомлення електронної пошти на екрані Inbox (Вхідні). 

2. Торкніться , щоб відповісти, або торкніться , щоб вибрати Відповісти всім або Переслати. 

 

НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ GMAIL 

3. На головному екрані Gmail торкніться  > Налаштування. 

4. Виберіть «Загальні налаштування» або обліковий запис електронної пошти. 

5. Торкніться параметра та змініть необхідні налаштування. 
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КОРИСТУВАННЯ МАГАЗИНОМ GOOGLE PLAY 
Ви можете завантажувати й встановлювати застосунки та ігри з Play Store на пристрій. 

ВІДКРИТТЯ GOOGLE PLAY 

• Проведіть пальцем вгору  двічі на Головний екран > Play Store . 

 

ПОШУК ЗАСТОСУНКІВ 

Щоб знайти застосунки на головному екрані Play Store, можна: 

• відсортувати застосунки за категоріями. Торкніться категорії та прокручуйте список застосунків; 

• скористатися пошуком. Уведіть ключові слова в поле пошуку; 

• щоб переглянути встановлені застосунки, торкніться  > Мої застосунки та ігри. 

 

УСТАНОВЛЕННЯ ЗАСТОСУНКУ 

1. Проведіть пальцем вгору  двічі на Головний екран > Play Store . 

2. Торкніться категорії та виберіть елемент, який необхідно завантажити, щоб переглянути додаткову 

інформацію. 

3. Щоб установити елемент, торкніться Установити. 

ПРИМІТКА. 

Стежити за процесом завантаження можна на панелі сповіщень. 

 

ВИДАЛЕННЯ ЗАСТОСУНКУ 

1. На головному екрані Play Store торкніться  > Мої застосунки та ігри. 

2. Виберіть вкладку INSTALLED (Установлені). 

3. Виберіть застосунок, який необхідно видалити, і торкніться Видалити. 

4. Торкніться OK, щоб видалити застосунок із пристрою. 

ПРИМІТКА. 

Ви також можете керувати застосунками, перейшовши в Налаштування телефону й вибравши 

Застосунки та сповіщення. Крім того, застосунки можна видаляти безпосередньо з Екран застосунків. 

Для цього необхідно утримувати застосунок і перетягнути його в поле Видалити. 

 

СИНХРОНІЗАЦІЯ ДАНИХ 
Деякі застосунки (наприклад, Gmail і «Календар») на Cat S52 надають доступ до тієї ж інформації, яку ви 

можете додавати, переглядати та редагувати на інших пристроях. Якщо ви додаватимете, 

змінюватимете чи видалятимете дані в будь-якому з цих застосунків на інших пристроях, оновлена 

інформація також з’явиться на вашому пристрої. 
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Це можливо завдяки синхронізації даних за допомогою бездротового зв’язку. Процес відбувається у 

фоновому режимі й не заважає роботі пристрою. Коли пристрій синхронізується, на панелі сповіщень 

відображається значок синхронізації даних. 

 

КЕРУВАННЯ ОБЛІКОВИМИ ЗАПИСАМИ 

Залежно від установлених застосунків ви можете синхронізувати контакти, електронну пошту та іншу 

інформацію на своєму пристрої з кількома обліковими записами Google або іншими обліковими 

записами. 

Наприклад, якщо ви вкажете особистий обліковий запис Google, ваші повідомлення електронної пошти, 

контакти й записи календаря будуть завжди доступні на пристрої. Ви також можете додати робочий 

обліковий запис, щоб окремо зберігати робочі повідомлення електронної пошти, контакти й записи 

календаря. 

 

ДОДАВАННЯ ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ 

1. Проведіть пальцем вгору  двічі на Головний екран > Налаштування. 

2. Торкніться Облікові записи. На екрані відобразяться поточні налаштування синхронізації та список 

поточних облікових записів, які використовуються в пов’язаних застосунках. 

ПРИМІТКА. 

• У деяких випадках відомості про обліковий запис можна отримати в мережевого адміністратора. 

Наприклад, звертайтеся до нього, якщо вам потрібна адреса домену або сервера облікового запису. 

3. Торкніться + Додати обліковий запис. 

4. Виберіть тип облікового запису для додавання. 

5. Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб увести необхідну та необов’язкову інформацію про обліковий 

запис. Більшість облікових записів вимагають ім’я користувача та пароль, але перелік даних залежить від 

виду облікового запису й налаштувань служби, до якої ви підключаєтесь. 

6. Коли ви закінчите, обліковий запис з’явиться в списку на екрані налаштувань Облікові записи. 

 

ВИДАЛЕННЯ ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ 

Ви можете видалити з пристрою обліковий запис і всю інформацію, пов’язану з ним, зокрема 

електронну пошту, контакти, налаштування тощо. Однак деякі облікові записи неможливо видалити, як-

от перший обліковий запис, у який ви увійшли на пристрої. Під час видалення облікових записів 

пам’ятайте, що всі пов’язані з ними особисті дані також буде видалено. 

1. На екрані Облікові записи торкніться облікового запису, який необхідно видалити. 

2. Торкніться REMOVE ACCOUNT (Видалити обліковий запис), а потім знову торкніться цієї кнопки, щоб 

підтвердити дію. 

 

НАЛАШТУВАННЯ СИНХРОНІЗАЦІЇ ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ 

Ви можете керувати використанням фонових даних і налаштовувати параметри синхронізації для усіх 

застосунків на пристрої. Також можна налаштувати типи даних, які буде синхронізовано для кожного 

облікового запису. Деякі застосунки, наприклад «Контакти» та Gmail, можуть синхронізувати дані з 

кількох застосунків. 
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У деяких облікових записах синхронізація є двосторонньою, а зміни інформації на вашому пристрої буде 

застосовано до копії цієї інформації в Інтернеті. Деякі облікові записи підтримують тільки односторонню 

синхронізацію, а інформація на пристрої доступна лише для читання. 

 

ЗМІНА НАЛАШТУВАНЬ СИНХРОНІЗАЦІЇ ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ 

1. На екрані Облікові записи торкніться облікового запису. 

2. Торкніться Account sync (Синхронізація облікового запису). Відкриється екран передачі даних і 

синхронізації, де буде відображено інформацію, яку можна синхронізувати з обліковим записом. 

3. Увімкніть елементи, які необхідно синхронізувати: 

• переведіть відповідний перемикач даних праворуч ; 

• щоб скасувати автоматичну синхронізацію, переведіть відповідний перемикач ліворуч . 

 

ВИКОРИСТАННЯ ІНШИХ ЗАСТОСУНКІВ 
ВИКОРИСТАННЯ КАЛЕНДАРЯ 

Використовуйте Календар для створення й керування подіями, зустрічами та заходами. Залежно від 

налаштувань синхронізації календар на пристрої може синхронізуватися з календарем на інших ваших 

пристроях. 

 

ВІДКРИТТЯ КАЛЕНДАРЯ 

Проведіть пальцем вгору  двічі на Головний екран > Календар , щоб відкрити застосунок. 

Торкніться, щоб відобразити різні режиму перегляду та параметри. 

 

СТВОРЕННЯ ПОДІЇ 

1. У будь-якому режимі перегляду календаря торкніться  > Подія, щоб додати подію. 

2. Уведіть назву події, місце проведення або контакти. 

• Якщо подія має часовий інтервал, укажіть дати початку й завершення, а також кількість повторень. 

• Якщо це особлива подія, наприклад, день народження, або подія, що триває весь день, переведіть 

перемикач «Весь день» праворуч . 

3. Установіть час нагадування про подію, запросіть людей, установіть колір і додайте необхідні примітки 

або вкладення. 

4. Після введення всієї інформації та завершення налаштування торкніться Зберегти. 

 

УСТАНОВЛЕННЯ НАГАДУВАННЯ ПРО ПОДІЮ 

1. У будь-якому режимі перегляду календаря торкніться події, щоб переглянути її деталі. 
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2. Торкніться , щоб відредагувати подію. 

3. Торкніться Додати сповіщення, щоб установити нагадування про подію. 

4. Торкніться Зберегти, щоб зберегти його. 

 

ВИКОРИСТАННЯ БУДИЛЬНИКА 

Ви можете встановити новий будильник або змінити існуючий. 

 

ВІДКРИТТЯ БУДИЛЬНИКА 

Проведіть пальцем вгору  двічі на Головний екран > Годинник , щоб скористатися 

будильником на вашому пристрої. 

 

ДОДАВАННЯ БУДИЛЬНИКА 

1. На екрані зі списком будильників торкніться , щоб додати будильник. 

2. Щоб установити будильник, виконайте наведені нижче дії. 

• Установіть години та хвилини за допомогою циферблата й торкніться OK. 

• Щоб установити повторювання, установіть прапорець Повторювати. Торкніться одного або кількох 

параметрів. 

• Щоб вибрати сигнал будильника, торкніться , а потім виберіть сигнал. 

• Якщо ви хочете, щоб пристрій вібрував, коли спрацьовує будильник, торкніться значка Вібрувати. 

• Щоб додати до будильника нагадування, торкніться Назва сигналу. Уведіть назву й торкніться OK. 

ПРИМІТКА. 

• За замовчуванням будильник активується автоматично. 

 

КАЛЬКУЛЯТОР 

Cat S52 обладнано калькулятором, що має стандартний і розширений режими. 

ВІДКРИТТЯ КАЛЬКУЛЯТОРА 

1. Проведіть пальцем вгору  двічі на Головний екран > Калькулятор , щоб відкрити застосунок. 

2. Проведіть пальцем ліворуч або поверніть пристрій горизонтально, щоб перейти в розширений режим 

калькулятора. 

 

КЕРУВАННЯ ПРИСТРОЄМ 

Для налаштування пристрою проведіть пальцем вгору  двічі на Головний екран > Налаштування. 
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УСТАНОВЛЕННЯ ДАТИ Й ЧАСУ 
Під час першого запуску пристрою ви можете встановити автоматичне оновлення дати й часу на основі 

даних мережі. 

 

ПРИМІТКА. 

У разі використання автоматичного оновлення ви не зможете встановити дату, час і годинниковий пояс 

вручну. 

Щоб зробити це вручну, виконайте наведені нижче дії. 

1. На екрані «Налаштування» торкніться Система > Дата та час. 

2. Торкніться Автовизначення дати й часу та виберіть Вимк. Переведіть перемикачі «Автовизначення 

годинникового поясу» ліворуч , щоб вимкнути відповідні функції. 

3. Торкніться Set date (Установити дату), виберіть потрібну дату й торкніться ОК. 

4. Торкніться Set time (Установити час). Щоб установити час, на екрані встановлення часу торкніться поля 

годин або хвилин та переміщуйте вказівник вгору або вниз. Торкніться OK після завершення 

налаштування. 

5. Торкніться Select time zone (Вибрати годинниковий пояс) і виберіть зі списку потрібний годинниковий 

пояс. 

6. Увімкніть або вимкніть функцію «Використовувати 24-годинний формат», щоб переключитися між 24-

годинним і 12-годинним форматами. 

 

НАЛАШТУВАННЯ ДИСПЛЕЯ  
РЕГУЛЮВАННЯ ЯСКРАВОСТІ ЕКРАНА 

1. На екрані Налаштування торкніться Дисплей > Рівень яскравості. 

2. Переведіть повзунок ліворуч, щоб зробити екран темнішим, або праворуч, щоб зробити його більш 

яскравим. 

3. Приберіть палець від повзунка, щоб автоматично зберегти налаштування. 

Порада. Переведіть перемикач «Адаптивна яскравість» праворуч, щоб пристрій автоматично регулював 

яскравість екрана залежно від інтенсивності навколишнього освітлення. 

 

АВТООБЕРТАННЯ ЕКРАНА 

Щоб екран переключався між альбомною та книжковою орієнтаціями, коли ви обертаєте пристрій, 

торкніться Додатково й переведіть перемикач «Автообертання» праворуч . 

 

НАЛАШТУВАННЯ ЧАСУ ОЧІКУВАННЯ ЕКРАНА ПЕРЕД ВИМКНЕННЯМ 

Якщо ви не користуєтеся пристроєм протягом певного періоду часу, екран вимкнеться, щоб заощадити 

заряд акумулятора. Щоб збільшити або зменшити цей період, виконайте наведені нижче дії. 

1. На екрані Налаштування торкніться Дисплей > Додатково > Режим сну. 
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2. Виберіть час очікування екрана перед вимкненням. 

ПРИМІТКА. 

Коли пристрій перебуває в режимі очікування, скористайтеся сканером відбитка пальців або натисніть 

кнопку Живлення, щоб увімкнути екран. 

 

ВСТАНОВЛЕННЯ МЕЛОДІЇ ДЗВІНКА 
УВІМКНЕННЯ РЕЖИМУ «БЕЗ ЗВУКУ» 

• Натисніть і утримуйте клавішу «Зменшення гучності», доки на екрані не з’явиться символ. Потім 

торкніться першого значка, щоб вибрати . 

• Після цього всі звуки, крім медіафайлів і будильників, буде вимкнено. 

 

РЕГУЛЮВАННЯ ГУЧНОСТІ МЕЛОДІЇ ДЗВІНКА  

Ви можете налаштувати гучність мелодії дзвінка на Головний екран або в будь-якому застосунку (якщо 

немає активних викликів і не відтворюється музика або відео). Натисніть клавішу 

Збільшення/зменшення гучності, щоб налаштувати гучність мелодії дзвінка. Ви також можете 

налаштувати її на екрані Налаштування. 

1. На екрані Налаштування торкніться Звук. 

2. У пункті Ring volume (Гучність мелодії дзвінка) перетягніть повзунок, щоб налаштувати рівень гучності. 

 

ЗМІНА ЗВУКУ ДЗВІНКА 

1. На екрані Налаштування торкніться Звук. 

2. Торкніться Phone ringtone (Мелодія дзвінка телефону). 

3. Виберіть мелодію, яку необхідно використовувати. Після вибору пролунає її частина. 

4. Торкніться OK. 

 

НАЛАШТУВАННЯ ВІБРАЦІЇ ПРИСТРОЮ ПІД ЧАС ОТРИМАННЯ ВХІДНИХ ВИКЛИКІВ 

На екрані Налаштування торкніться Звук > Додатково. Потім переведіть перемикач Вібрація під час 

викликів праворуч . 

 

НАЛАШТУВАННЯ ТЕЛЕФОННИХ ПОСЛУГ 
УВІМКНЕННЯ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ У РОУМІНГУ 

1. На екрані Налаштування торкніться Мережа та Інтернет > Мережа мобільного зв’язку. 

2. Переведіть перемикач «Роумінг» праворуч . 

ПРИМІТКА. 
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• Пам’ятайте, що передача даних у роумінгу може призвести до значних додаткових витрат. Щоб 

дізнатися вартість такої передачі, зверніться до свого постачальника послуг. 

 

ВИМКНЕННЯ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ 

1. На екрані Налаштування торкніться Мережа та Інтернет > Мережа мобільного зв’язку. 

2. Переведіть перемикач «Мобільні дані» ліворуч . 

 

ВИКОРИСТАННЯ NFC 
NFC дає можливість обмінюватися даними між двома пристроями з підтриманням NFC, коли вони 

торкаються один одного або знаходяться на відстані не більше кількох сантиметрів. 

УВІМКНЕННЯ ФУНКЦІЇ NFC 

1. На екрані Налаштування торкніться Підключені пристрої. 

2. Переведіть перемикач NFC праворуч . 

3. Після цього буде також автоматично активована функція Android™ Beam. 

 

ПЕРЕДАЧА ВМІСТУ ЗА ДОПОМОГОЮ NFC 

1. Увімкніть функції NFC і Android Beam. 

2. Відкрийте вміст, яким необхідно поділитися (ви можете ділитися веб-умістом, відео YouTube, 

контактами тощо). 

3. Притуліть пристрої один до одного задніми стінками й торкніться екрана, коли з’явиться запит 

«Торкніться», щоб передати дані. 

 

ЗАХИСТ ПРИСТРОЮ 
УВІМКНЕННЯ PIN-КОДУ НА SIM-КАРТЦІ 

1. На екрані Налаштування торкніться Безпека та розташування > Додатково > Блокування SIM-картки. 

2. Переведіть перемикач «Заблокувати SIM-картку» праворуч. 

3. Уведіть PIN-код для SIM-картки й натисніть OK. Щоб у будь-який час змінити PIN-код, торкніться 

«Змінити PIN-код SIM-картки». 

ПРИМІТКА. 

Зі свого пристрою ви можете телефонувати в екстрені служби навіть без SIM-картки. 

 

ЗАХИСТ ПРИСТРОЮ ЗА ДОПОМОГОЮ БЛОКУВАННЯ ЕКРАНА 

Щоб підвищити рівень захисту даних на Cat S52, можна використовувати блокування екрана. 

1. На екрані Налаштування торкніться Безпека та розташування > Блокування екрана. 

2. Виберіть один із доступних параметрів. 
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• Проведення пальцем: для розблокування екрана необхідно провести пальцем угору від значка 

блокування. 

• Графічний ключ: для розблокування екрана необхідно використати відповідний графічний ключ. 

• PIN-код: для розблокування екрана необхідно ввести PIN-код. 

• Пароль: для розблокування екрана необхідно ввести пароль. 

• Відбиток пальця: для розблокування екрана необхідно прикласти палець до сканера відбитка пальців. 

3. Виконайте інструкції на екрані, щоб завершити налаштування вибраного методу блокування екрана. 

ПРИМІТКА. 

Під час додавання відбитка необхідно сильно притиснути палець до сканера. Також потрібно 

зареєструвати весь відбиток: центр, ліву та праву сторони, а також верхню частину пальця. Це 

забезпечить точну роботу сканера. 

Збережений відбиток пальця можна також використовувати для доступу до деяких застосунків, які 

вимагають додаткової безпеки. Якщо така можливість доступна, застосунок повідомить вас про це під 

час наступного входу. 

 

КЕРУВАННЯ ЗАСТОСУНКАМИ 
ПЕРЕГЛЯД УСТАНОВЛЕНОГО ЗАСТОСУНКУ 

1. На екрані Налаштування торкніться Застосунки та сповіщення. 

2. У списку застосунків доступні наведені нижче дії. 

• Торкніться застосунку, щоб переглянути його деталі. 

• Торкніться Сповіщення, щоб налаштувати параметри сповіщень. 

• Торкніться Додатково > Дозволи застосунку, щоб налаштувати доступ застосунку до інформації. 

• Торкніться Додатково > Застосунки за замовчуванням, щоб установити або видалити застосунки за 

замовчуванням. 

• Торкніться Додатково > Екстрені попередження, щоб налаштувати параметри екстрених 

попереджень. 

• Торкніться Додатково > Спеціальний доступ застосунку, щоб налаштувати, які застосунки можуть 

отримувати доступ до наведених спеціальних функцій. 

 

СКИДАННЯ НАЛАШТУВАНЬ ПРИСТРОЮ 
РЕЗЕРВНЕ КОПІЮВАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ НАЛАШТУВАНЬ 

За допомогою облікового запису Google ви можете створити резервну копію своїх персональних 

налаштувань на серверах Google. Якщо ви заміните пристрій, під час першого входу з використанням 

облікового запису Google такі налаштування буде перенесено на новий пристрій. 

1. На екрані Налаштування торкніться Система > Резервне копіювання. 

2. Переведіть перемикач Резервне копіювання на Google Drive праворуч . 
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ВІДНОВЛЕННЯ ЗАВОДСЬКИХ НАЛАШТУВАНЬ 

У разі відновлення заводських налаштувань пристрій буде скинуто до налаштувань, установлених 

виробником. Усі ваші особисті дані з пам’яті пристрою, у тому числі інформація про обліковий запис, 

налаштування системи й застосунків, а також усі завантажені застосунки, буде видалено. 

 

Скидання налаштувань пристрою не впливає на завантажені оновлення системного програмного 

забезпечення, а також на файли на microSD-картці, наприклад музику чи фотографії. 

1. На екрані Налаштування торкніться Система > Додатково > Скинути параметри > Видалити всі дані 

(скидання до заводських налаштувань). 

2. Коли з’явиться відповідний запит, торкніться кнопки RESET PHONE (Скинути телефон), а потім виберіть 

ERASE EVERYTHING (Стерти все). Пристрій буде скинуто до початкових заводських налаштувань, а потім 

перезапущено. 
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ДОДАТОК 
РОБОЧА ТЕМПЕРАТУРА 

• Під час заряджання пристрою температура навколишнього середовища повинна бути в межах від 0 °С 

до +40 °C. Під час використання пристрою, що працює від акумулятора, рекомендована температура 

навколишнього середовища становить від –25 °С до 55 °C. Одягайте захисні рукавиці під час 

використання пристрою поза температурним діапазоном від 0 °C до + 45 °C. 

 

ВИХІД ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ 

• Вихідна потужність зарядного пристрою 5 В / 2,0 А, 9 В / 1,7 А. 

 

ПЕРЕГЛЯД ЕЛЕКТРОННОЇ БИРКИ 
Щоб переглянути на пристрої нормативну інформацію, виконайте наведені нижче дії. 

1. На головному екрані торкніться > «Налаштування». 

2. На екрані «Налаштування» торкніться «Про телефон» > «Нормативна інформація». 

 

ЗАПОБІГАННЯ ВТРАТІ СЛУХУ 

З метою уникнення ушкоджень слуху обмежуйте час прослуховування на високих рівнях гучності. 

СУМІСНІСТЬ ЗІ СЛУХОВИМ АПАРАТОМ (HAC) 
ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ БЕЗДРОТОВИХ ПРИСТРОЇВ (ТІЛЬКИ ДЛЯ США) 

Певні бездротові технології, які підтримує цей пристрій, перевірено та призначено для використання зі 

слуховими апаратами. Проте у пристрої можуть використовуватися новіші бездротові технології, які ще 

не пройшли перевірку на сумісність зі слуховими апаратами. Ретельно випробуйте різні функції цього 

пристрою в різних місцях разом зі слуховим апаратом або кохлеарним імплантатом, щоб визначити 

наявність перешкод. Для отримання інформації про сумісність зі слуховими апаратами зверніться до 

свого постачальника послуг або виробника пристрою. Якщо у вас виникли будь-які питання щодо правил 

повернення або обміну, зверніться до свого постачальника послуг або продавця телефону. 

• Федеральна комісія зв’язку США (Federal Communications Commission, FCC) установила вимоги до 

цифрових бездротових мобільних пристроїв, сумісних зі слуховими апаратами й подібними приладами. 

• Виробники бездротових телефонів розробили рейтингову систему, яка допомагає користувачам 

слухових апаратів перевіряти сумісність мобільних пристроїв. 

• Рейтингова система не надає жодних гарантій. Результати залежать від слухового апарату й ступеня 

розладу слуху користувача. Якщо виявиться, що слуховий апарат користувача є вразливим до перешкод, 

можливо, користувач не зможе використовувати телефон із зазначеним рейтингом. Щоб точно оцінити, 

чи відповідає мобільний пристрій особистим потребам користувача, необхідно перевірити його разом зі 

слуховим апаратом. 

• Федеральна комісія зв’язку США прийняла правила HAC для цифрових бездротових телефонів. Згідно з 

цими правилами, певні пристрої мають проходити випробування й отримувати оцінку відповідно до 

стандартів Американського національного інституту (American National Standard Institute, ANSI) C63. 19-

201, що стосуються сумісності зі слуховими апаратами. Стандарт ANSI щодо сумісності зі слуховими 

апаратами містить два типи рейтингів. 

• Рейтинг M. Телефони з рейтингом M3 або M4 відповідають вимогам Федеральної комісії зв’язку США і, 

ймовірно, створюють менше перешкод для слухових апаратів, ніж мобільні пристрої без такого 

рейтингу. M4 — це кращий і вищий із двох рейтингів. 
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• Рейтинг T. Телефони з рейтингом T3 або T4 відповідають вимогам Федеральної комісії зв’язку США і, 

ймовірно, краще підходять для слухових апаратів з індукційною котушкою (T Switch або Telephone 

Switch), ніж телефони без такого рейтингу. T4 — це кращий і вищий із двох рейтингів. (Зверніть увагу, що 

не всі слухові апарати обладнано індукційними котушками.) Підтверджені перевірками рейтинги M і T 

для цього пристрою (FCC ID: ZL5S52E), M3 і T4. 

 

ЕКСТРЕНІ ВИКЛИКИ 
Цей пристрій можна використовувати для здійснення екстрених викликів у зоні покриття. Проте 

підключення до мережі в будь-яких умовах не гарантується. Не використовуйте цей пристрій як єдиний 

спосіб екстреного зв’язку. 

 

ВІДПОВІДНІСТЬ ЄВРОПЕЙСЬКИМ НОРМАМ ЩОДО SAR 
Цей пристрій відповідає вимогам ЄС (1999/519/EC) щодо обмеження електромагнітного впливу на 
населення з метою охорони здоров’я. 
 
Такі обмеження зазначені серед багатьох інших рекомендацій щодо охорони здоров’я населення. Ці 
рекомендації були розроблені та перевірені незалежними науково-дослідницькими організаціями в ході 
регулярного ретельного аналізу результатів наукових досліджень. Рекомендованим Європейською 
радою показником обмеження для мобільних пристроїв є питомий коефіцієнт поглинання 
електромагнітної енергії (Specific Absorption Rate, SAR). Обмеження SAR становить 2,0 Вт/кг на 10 г 
тканин тіла. Це значення відповідає вимогам Міжнародної комісії із захисту від неіонізуючого 
випромінювання (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP). 
 
Цей пристрій було випробувано для роботи в умовах носіння на тілі; він відповідає директивам ICNIRP 
щодо впливу РЧ-випромінювання та вимогам європейського стандарту EN 62209-2 щодо використання зі 
спеціальним приладдям. Використання іншого приладдя, що містить металеві деталі, може не 
забезпечувати відповідності директивам ICNIRP щодо впливу РЧ-випромінювання. 
 
Коефіцієнт SAR вимірюється в умовах розташування пристрою на відстані 5 мм від тіла під час передачі 
сигналів з максимально дозволеною вихідною потужністю в усіх діапазонах частот пристрою. 
 
Найвищі зареєстровані значення SAR відповідно до європейських директив для телефону наведено 
нижче. 
SAR для голови: 1,07 Вт/кг; SAR для тіла: 1,32 Вт/кг. 
 
Щоб зменшити вплив випромінювання, користуйтеся гарнітурою або іншим подібним приладдям, щоб 
тримати цей пристрій якнайдалі від голови й тіла. Щоб рівні випромінювання відповідали отриманим під 
час тестування або були нижче, носіть пристрій на відстані 5 мм від тіла. Для забезпечення належної 
роботи використовуйте застібку на ремінь, чохол або інші подібні аксесуари без металевих деталей. 
Футляри з металевими деталями можуть змінювати РЧ-характеристики пристрою, у тому числі його 
відповідність вимогам щодо впливу РЧ-випромінювання, у спосіб, який не був включений до 

випробувань і сертифікації. Через це слід уникати використання подібних аксесуарів. 
 

Правила для зменшення інтенсивності впливу випромінювання 

• Використовуйте мобільний телефон за наявності хорошого прийому для зменшення обсягу 

отриманого випромінювання (зокрема, на підземних паркінгах чи в подорожах поїздом або 

автомобілем). 

• Використовуйте гарнітуру. 

• Вагітні жінки мають тримати пристрій подалі від живота. 

• Використовуйте пристрій подалі від статевих органів. 
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ПРАВИЛА ФЕДЕРАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗВ’ЯЗКУ США (FCC) 
Цей мобільний телефон відповідає вимогам розділу 15 правил FCC. Робота з приладом передбачає 

виконання двох умов: 

(1) цей пристрій не повинен створювати небезпечних перешкод; 2) цей пристрій повинен приймати 

на себе будь-які перешкоди, у тому числі ті, що можуть призвести до небажаних наслідків у його 

роботі. 

 

Цей мобільний телефон успішно пройшов перевірку на відповідність класу B цифрових пристроїв згідно 

з частиною 15 правил FCC. Ці гранично допустимі рівні забезпечують адекватний ступінь захисту від 

перешкод у побутових умовах. Це обладнання виробляє, використовує та може випромінювати 

радіохвилі, і якщо воно встановлюється та використовується з порушенням інструкцій виробника, то 

може створювати перешкоди для засобів радіозв’язку. 

Але це не гарантує, що в певній установці не виникатимуть перешкоди. Якщо це обладнання 

створюватиме небезпечні перешкоди для приймання радіо- або телевізійного сигналу, наявність яких 

можна виявити, вмикаючи і вимикаючи пристрій, то користувачеві слід вжити заходів для усунення цих 

перешкод одним із наведених нижче способів. 

– Змінити положення або орієнтацію приймальної антени. 

– Збільшити відстань між обладнанням і приймачем. 

– Підключити обладнання до електричної розетки, у ланцюг якої не ввімкнено приймач. 

– Звернутися за допомогою до дилера або кваліфікованого радіо/ТБ-фахівця. 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ВІД FCC 

УВАГА! У разі внесення зміни або модифікації, яку окремо не схвалила сторона, що відповідає за 

дотримання промислових стандартів, користувач може втратити право на використання обладнання. 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РАДІОЧАСТОТНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ (SAR) 
Цей мобільний телефон розроблено й виготовлено так, щоб не перевищувати обмежень на вплив 

радіочастотної (РЧ) енергії, установлених Федеральною комісією зв’язку США. 

Під час випробувань на відповідність значенням SAR цей пристрій передавав сигнал з максимально 

допустимим рівнем потужності в усіх перевірених частотних діапазонах й знаходився в усіх положеннях, 

які моделювали РЧ-випромінювання безпосередньою біля голови та на відстані 10 мм від тіла. Хоча SAR 

визначається на максимально допустимому рівні потужності, фактичний рівень SAR під час роботи 

пристрою може бути нижче максимального значення. Це тому, що телефон призначений для 

експлуатації з різним рівнем потужності, а отже може використовувати лише ту потужність, яка 

необхідна для підключення до мережі. Загалом, чим ближче ви до антени базової радіостанції, тим 

нижча вихідна потужність. 

 

Стандартом випромінювання для бездротових пристроїв є одиниця вимірювання під назвою питомий 

коефіцієнт поглинання або SAR. 

Максимальне значення SAR для пристрою, установлене Федеральною комісією зв’язку США, становить 

1,6 Вт/кг. 

Цей мобільний телефон відповідає значенням SAR для загального населення / граничних значень 

неконтрольованого випромінювання, вказаних в ANSI/IEEE C95.1-1992, він був випробуваний у 

відповідності до методів та процедур вимірювання, наведених в IEEE1528. FCC видала дозвіл на 

використання цієї моделі телефону з усіма вказаними рівнями SAR, які було оцінено у відповідності до 

вимог FCC щодо впливу РЧ-випромінювання. Інформація щодо показників SAR для цієї моделі телефону 
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знаходиться в FCC, де її можна знайти в розділі «Показати дозвіл» на веб-сайті www.fcc.gov/oet/ea/fccid 

за допомогою ідентифікатора FCC: ZL5S52E. 

 

Найвищі зареєстровані значення SAR відповідно до директив Федеральної комісії зв’язку США для 

телефону наведено нижче. 

SAR для голови: 1,09 Вт/кг.  

SAR для тіла: 0,88 Вт/кг. 

SAR для бездротового маршрутизатора: 1,14 Вт/кг. 

Й хоча для різних телефонів і різних положень рівень значення SAR можуть бути різними, всі ці телефони 

відповідають нормативним вимогам. 

 

Відповідність значень SAR при використанні біля тіла досягається на відстані 10 мм між пристроєм та 

людським тілом. Тримайте цей пристрій на відстані не менше 10 мм від свого тіла, щоб рівень РЧ-

випромінювання не перевищував вказаний рівень. Для носіння телефону на тілі використовуйте застібку 

на ремінь, чохол або інші подібні аксесуари без металевих деталей, щоб відстань між пристроєм та 

вашим тілом була 10 мм. 

 

Відповідність рівня РЧ-випромінювання при використанні натільних аксесуарів з металевими деталями 

не перевірялась, сертифікація не проводилась, тому слід уникати використання натільних аксесуарів. 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО УТИЛІЗАЦІЮ Й ПЕРЕРОБКУ 
 Цей символ на пристрої (і акумуляторах із комплекту) означає, що цей пристрій не можна утилізувати 

разом з іншими побутовими відходами. Не викидайте пристрій або акумулятори разом із 

несортованим побутовим сміттям. Наприкінці терміну експлуатації здайте пристрій (і 

акумулятори) у спеціальний пункт прийому для переробки або належної утилізації. 

 

Щоб отримати більш докладну інформацію про переробку пристрою та акумуляторів, зверніться до 

місцевої міської адміністрації, служби утилізації побутових відходів або в роздрібний магазин, де ви 

придбали цей пристрій. 

 

Утилізація пристрою має виконуватися відповідно до положень директиви Європейського Союзу щодо 

відходів електричного й електронного обладнання (WEEE). Відходи електричного та електронного 

обладнання й акумулятори відокремлюються від інших відходів з метою зниження потенційного впливу 

будь-яких небезпечних речовин, які можуть бути наявними в навколишньому середовищі, на здоров’я 

людини. 

 

ЗМЕНШЕННЯ ВМІСТУ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН 
Цей пристрій відповідає Регламенту ЄС про хімічні речовини та їх безпечне використання (Регламент 

№ 1907/2006/EC Європейського парламенту та ради) (REACH) та Директиві ЄС з обмеження 

використання небезпечних речовин (RoHS) 

(Директива 2011/65/EU (RoHS) і поправки до директиви (EU) 2015/863 Європейського парламенту та 

ради). Щоб отримати більш докладні відомості про відповідність пристрою вимогам REACH, перейдіть за 

посиланням www.catphones.com/certification. Рекомендується регулярно відвідувати цей веб-сайт для 

отримання останньої інформації. 
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ВІДПОВІДНІСТЬ НОРМАМ ЄС 
Цим виробник стверджує, що пристрій відповідає основним вимогам та відповідним умовам 

Директиви 2014/53/EU. Щоб ознайомитись з декларацією про відповідність, зайдіть на вебсайт: 

www.catphones.com/support/ 

 

ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТАМ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТІ (EMC) 
Робота в діапазоні 5150–5350 МГц призначена тільки для використання в приміщенні. Обмеження 

використання застосовується в таких країнах: Бельгія (BE), Болгарія (BG), Чехія (CZ), Данія (DK), Німеччина 

(DE), Естонія (EE), Ірландія (IE), Греція (EL), Іспанія (ES), Франція (FR), Хорватія (HR), Італія (ІТ), Кіпр (CY), 

Латвія (LV), Литва (LT), Люксембург (LU), Угорщина (HU), Мальта (МТ), Нідерланди (NL), Австрія (AT), 

Польща (PL), Португалія (PT), Румунія (RO), Словенія (SI), Словаччина (SK), Фінляндія (FI), Швеція (SE), 

Сполучене Королівство (UK), Швейцарія (CH), Норвегія (NO), Ісландія (IS), Ліхтенштейн (LI) і Туреччина 

(TR). 

 

ДІАПАЗОН І ПОТУЖНІСТЬ 

Діапазони частот Прохідна потужність (дБ) 

GSM 900 33 

GSM 1800 30 

WCDMA B1 24 

WCDMA B5 24 

WCDMA B8 24 

FDD-LTE B1 24 

FDD-LTE B3 24 

FDD-LTE B5 24 

FDD-LTE B7 24,5 

FDD-LTE B8 24 

FDD-LTE B20 24 

FDD-LTE B28 24 

FDD-LTE B38 24,5 

Wi-Fi: 2400–2483,5 МГц 20 

Wi-Fi: 5150–5250 МГц 19 

Wi-Fi: 5250–5350 МГц 19 

Wi-Fi: 5470–5725 МГц 19 

Wi-Fi: 5745–5825 МГц 19 

Bluetooth: 2400–2483,5 МГц 9,5 

NFC: 13,56 МГц 7,09 дБмкА/м 
 

ПРИМІТКА. 

Дотримуйтесь загальнодержавних норм, перебуваючи в країні, де має використовуватись пристрій. Цей 

пристрій може бути заборонений до використання в деяких або усіх країнах-членах Європейського 

Союзу (ЄС). 

Деякі діапазони можуть бути недоступними в усіх країнах або регіонах. Для отримання додаткової 

інформації зверніться до місцевого постачальника послуг. 

Максимальна радіочастотна потужність, що передається в діапазоні частот, у якому працює 

радіообладнання: 

http://www.catphones.com/support/
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максимальна потужність для всіх діапазонів не перевищує максимального значення, зазначеного у 

відповідному узгодженому стандарті. 

До цього радіообладнання застосовуються такі номінальні обмеження частотних діапазонів і потужності 

передачі. 

 

 

Google, Android, Google Play та інші знаки є товарними знаками Google LLC. 

 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ CAT S52 

Операційна система Android 9 Pie 

Процесор MediaTek MT6765, восьмиядерний 

Пам’ять • Внутрішня пам’ять: 64 ГБ eMMC / 4 ГБ оперативної пам’яті 
LPDDR4. 
• Зовнішня пам’ять: SDXC, клас 10 / надвисока швидкість / до 256 ГБ 

Стільникова мережа LTE: 1/2/3/4/5/7/8/20/28/38 
WCDMA: 1/2/4/5/8 
GSM; 850/900/1800/1900 

Екран Розмір 5,65” HD+ з підтримкою використання з вологими пальцями 
та в рукавицях, GG6 

Камера • Задня камера: 12 Мп Dual cell PDAF одинарна LED-спалах. 
• Передня камера: 8 Мп  

Датчики • Зовнішнього освітлення. 
• Акселерометр. 
• Гіроскоп. 
• Компас. 
• Наближення 

Можливості підключення • Гніздо для навушників: 3,5 мм. 
• Bluetooth: 5,0. 
• USB: USB 2.0 (тип C). 
• WiFi 802.11 a/b/g/n/ac. 
• GPS, aGPS, GLONASS, Gaileo, EGNOS, SBAS, Beidou 
• FM-радіо з RDS. 
• NFC. 
• Тип SIM-карти: Nano SIM 

Акумулятор 3100 мА·год 

Інше Захист від пилу й вологи: IP68. 
Захист від падіння: 1,8 м 

Розміри 158,11 × 76,70 × 9,69 мм 

Маса 210 г 

* Конструкція й технічні характеристики можуть бути змінені без попередження. 
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ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ 
 

Виробник 

 Назва: Bullitt Mobile Limited. 

 Адреса: One Valpy, Valpy Street, Reading, RG1 1AR, Berkshire, UK (Велика Британія).  

Радіообладнання  

Модель: S52. 

Предмет декларації: захищений смартфон. 

Версія ПЗ: LTE_D0201121.1_S52. 

Приладдя та компоненти, що входять до комплекту постачання: адаптер змінного струму, USB-

кабель, навушники. 

 

Bullitt Mobile Limited заявляє виключно під свою відповідальність, що описаний вище виріб відповідає 

застосовному узгодженому законодавству Європейського Союзу: 

Директива про радіообладнання (2014/53/EU), Директива ROHS про обмеження небезпечних речовин 

(2011/65/EU) і (EU)2015/863. 

 

Застосовано вказані нижче узгоджені стандарти й/або інші чинні стандарти. 

1. Здоров’я та безпека (стаття 3.1(a) Директиви про радіообладнання) 

• EN 62311:2008, EN 62479:2010. 

• EN 50360:2017, EN 62209-1:2016. 

• EN 50566:2017, EN 62209-2:2010+A1:2019, EN 50663:2017. 

• EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013. 

• EN 50332-1:2013, EN50332-2:2013. 

2. Електромагнітна сумісність (стаття 3.1(b) Директиви про радіообладнання) 

• Проект EN 301 489-1 V2.2.0, EN 301 489-3 V2.1.1. 

• Проект EN 301 489-17 V3.2.0, EN 301 489-19 V2.1.1, проект EN 301 489-52 V1.1.0. 

• EN 55032:2015/AC:2016 клас B, EN 55035:2017. 

3. Використання радіочастотного спектра (стаття 3.2 Директиви про радіообладнання) 

• EN 301 511 V12.5.1. 

• EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-2 V11.1.2, EN 301 908-13 V11.1.2. 

• EN 300 328 V2.2.2, EN 301 893 V2.1.1. 

• EN 300 440 V2.2.1. 

• EN 303 413 V1.1.1. 

• EN 300 330 V2.1.1. 

• EN 303 345-1 V1.1.1 / проект EN 303 345-3 V0.0.10. 

 

Реєстраційний орган (назва: Telefication, ідентифікаційний номер: 0560) здійснив оцінювання 

відповідності згідно з додатком ІІІ, модуль В, Директиви про радіообладнання 2014/53/EU і видав 

сертифікат типових випробувань ЄС (вихідний номер: 192140457/AA/00), що охоплює основні вимоги 

статей 3.1a, 3.1b, 3.2. 

 

Підпис від імені й за дорученням: Bullitt Mobile Limited. 

Адреса: One Valpy, Valpy Street, Reading, RG1 1AR, Berkshire, UK (Велика Британія).   

Дата: 17 жовтня 2019 р. 

Ім’я: Арлен Хуан (Arlen Huang); посада: начальник відділу контролю якості; підпис:   
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© 2019 Caterpillar. Усі права застережено. CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, відповідні 

логотипи, Caterpillar Yellow, зовнішнє оформлення Power Edge та Cat Modern Hex, а також 

корпоративний образ і вигляд продукції, які містяться в цьому документі, є товарними знаками 

компанії Caterpillar і не можуть використовуватися без її дозволу. www.cat.com / 

www.caterpillar.com. 

 
Bullitt Mobile Ltd. є ліцензіатом Caterpillar Inc. 

Товарні знаки Bullitt Mobile Ltd. і третіх сторін належать відповідним власникам. 
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